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Apresentação 
!
!

A Revista Acadêmica Arcadas é um projeto que começou a ser 
estruturado e desenvolvido desde o final de 2016 na Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, a partir de um 
diagnóstico de que faltavam meios para que estudantes de 
graduação de direito pudessem ter seus trabalhos publicados.  

Assim, a Revista nasceu com o objetivo de publicar artigos 
acadêmicos de estudantes de todo o Brasil, além de fomentar a 
pesquisa acadêmica em nível de graduação. Acreditamos que a 
oportunidade de participar na administração e/ou de ter seus 
trabalhos publicados em uma revista acadêmica é um elemento 
crucial para a pesquisa, um dos três apoios do tripé universitário.  

Sob orientação do Professor Samuel Rodrigues Barbosa, a 
Revista Acadêmica Arcadas está lançando sua primeira edição e 
é atualmente anual, mas pretende lançar novas edições e 
alcançar periodicidade semestral.  

A presente edição conta com 26 artigos submetidos por 
estudantes de todo o país, de 10 universidades, divididos em 6 
seções temáticas.  

Esperamos que todos aproveitem a leitura. 
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!

Uma Interpretação da Relação 
entre Direito e Moral no 
Pensamento de Jürgen Habermas 
!
!

por João Lucas de Oliveira e Bruno Cedano 

Universidade de São Paulo 

!
!

Resumo: O objetivo do presente artigo é analisar objetivamente a conceituação da 
relação entre Direito e Moral que Jürgen Habermas propõe ao longo se seu 
pensamento. Com isso em vista pretende-se analisar uma caracterização geral da Moral 
no pensamento desse autor, bem como ele trata essa relação e a transição da 
fundamentação e legitimidade do Direito. 

Palavras-chave. Direito, Moral, Habermas, Ação Comunicativa. 

!
!
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João Lucas de Oliveira e Bruno Cedano

Introdução 

 A Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas parte de um conceito de 

evolução social ligado à “lógica do desenvolvimento”. Esse modelo considera como 

elemento central os níveis distintos de desenvolvimento da consciência moral humana. 

Para Habermas a evolução social, bem como os processos de complexificação da 

sociedade, estão condicionados aos “mecanismos de aprendizado” em sociedade e de 

desenvolvimento da Moral (NEVES, 2006, p. 25). 

 Por esse motivo Habermas irá distinguir níveis distintos de desenvolvimento da 

consciência moral. Todos esses níveis são centralizados na análise do julgamento moral 

e na experiência cognitiva quanto à realidade. Nesse processo, ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo, ocorre um gradual desenvolvimento da consciência 

moral quanto aos postulados sociais e normativos à volta do indivíduo.  

 No primeiro estágio de desenvolvimento há uma percepção sobre a realidade 

externa e limitadora da pessoa, porém não há subjetividade. Esse evolui para um ponto 

em que há a distinção do indivíduo em relação ao ambiente, mas sem a distinção clara 

entre o mundo físico e social e posteriormente o indivíduo já distingue essas 

categorias e desenvolve a subjetividade. Nesse ponto o indivíduo reconhece os padrões 

cognitivos e normativos estabelecidos socialmente. Finalmente ele desenvolverá o 

potencial de questionar reflexivamente os padrões morais e normativos estabelecidos 

(NEVES, 2006, p. 27). Com base nessa experiência cognitiva, Habermas propõe uma 

classificação da consciência moral com base em três etapas. 

Modelo de desenvolvimento do julgamento moral com base em três 
níveis: pré-convencional, convencional e pós-convencional ou baseado 
em princípios. Esses três níveis são definidos a partir de três tipos de 

!26



João Lucas de Oliveira e Bruno Cedano

relação do eu com as expectativas e normas sociais: no pré-convencional, 
as normas e expectativas sociais constituem algo externo para o eu; no 
convencional, o eu identifica-se com as normas e expectativas sociais ou 
internaliza-as; no pós-convencional, a pessoa identifica as suas próprias 
normas e expectativas das adotadas pelos outros, definindo os ‘seus 
valores em termo de princípios auto-escolhidos’. A esses três níveis do 
desenvolvimento moral correspondem respectivamente três tipos de 
perspectiva social: a concreta individual, a de membro da sociedade e a 
do prioritário-em-face-da-sociedade. (NEVES, 2006, p. 28). !

 Com base nessa divisão preliminar, Habermas subdivide esses níveis de 

desenvolvimento da consciência moral em estágios distintos da perspectiva que o 

indivíduo tem sobre a sociedade. Esses diferentes estágios muito se relacionam com a 

percepção do indivíduo sobre como a sociabilidade e a normatividade. Eles devem se 

organizar com base nos padrões morais enxergados e desenvolvidos. Por esse motivo, 

constitui-se aqui a base da relação entre Direito e Moral no pensamento de Habermas. 

Fundamentando-se nas diferentes etapas do desenvolvimento de sua consciência 

moral, o indivíduo possui diferentes perspectivas sobre como deve ocorrer sua 

sociabilidade, e em especial, a normatividade.  

 Essa distinção empregada por Habermas é fundamental para compreender 

como a consciência moral influencia a perspectiva do ser humano sobre o Direito e 

qual a relação de percepção moral do indivíduo perante a norma. Cada etapa irá 

descrever uma aproximação distinta dessa relação.  

 Podemos descrever brevemente os estágios de perspectiva social, sintetizando-

os em: (i) “moralidade heterônoma” ou “punição e obediência”, no qual se considera 

moralmente correto evitar a infração das normas e punir os desvios; (ii) o 

individualismo, o objetivo instrumental e a troca, sendo moralmente aceitável seguir a 
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norma quando forem do seu interesse individual; (iii) expectativas interpessoais 

mútuas, em que o moralmente correto corresponde às expectativas das pessoas 

próximas; (iv) sistema social e da consciência, sendo o correto moralmente cumprir os 

deveres com os quais concordou, contribuindo para a sociedade e o grupo social; (v) 

contrato social e utilidade dos direitos individuais, no qual moralmente correto é 

observar os direitos, valores e contratos legais básicos da sociedade, mesmo que em 

conflito com regras e lei concretas; e (vi) consciência moral dos princípios éticos 

universais, sendo moralmente correto seguir os princípios éticos auto-escolhidos 

(NEVES, 2006, p. 29). Para Habermas (NEVES, 2006, p. 33), “o amadurecimento 

cognitivo e Moral está vinculado ao ‘descentrameno progressivo da compreensão do 

mundo’ em três domínios de referência (o mundo objetivo, o social e o subjetivo), 

relacionando-se também com a distinção dos tipos de ação (estratégica e comunicativa) 

e a diferenciação de uma plano discursivo em face das ações”.  

 Com base nessa releitura do processo de desenvolvimento o autor reinterpreta 

a evolução da experiência humana quanto à formação da sociabilidade e da 

normatividade. 

O surgimento e desenvolvimento da sociedade moderna pressupõe a 
evolução das estruturas da consciência no sentido de uma noção pós 
convencional e universalista de moral e direito, ou seja, dependem de 
uma “lógica de desenvolvimento”, autônoma. (NEVES, 2006, p. 47). !

 O resultado dessa percepção é que a realidade moderna se encontra em um 

estado de desenvolvimento moral no qual a humanidade tem uma consciência 

universalista ligada à normatividade. A relação apontada entre Direito e Moral se 

desenvolveu em torno de um processo normativo que se orienta conforme a 
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consciência moral e resulta na modernidade. O Direito é identificado com uma Moral 

universalista. 

 Dentro desse espectro de desenvolvimento, Habermas aponta uma homologia 

entre as estruturas da consciência moral e do Direito. Cada uma das etapas desse 

desenvolvimento se relaciona diretamente a um tipo de Direito positivo (NEVES, 2006, 

p. 53). Portanto o Direito reflete essa formação de consciência, em conjunto ao 

processo de evolução descrito. Cada modelo jurídico é característico de um estágio de 

formação e de percepção moral da realidade. 

 Observamos que o Direito pré-convencional (Direito revelado), em grande 

medida, apoia-se em uma fundamentação mística de expectativas de comportamento, 

não há distinção entre norma e ação e nem formação das estruturas normativas. Por 

sua vez, o Direito convencional (Direito tradicional) corresponde a uma ética focada no 

cumprimento lei, na qual se distingue o plano normativo do plano da ação e há a 

estruturação de uma forma de organização jurídica.  

 Por fim, na modernidade, o Direito pós-convencional (Direito deduzido) tem 

princípios formados ao redor de uma ética social, que fundamentam as instituições 

jurídicas. Temos que “A validade do direito é deduzida de postulados 

metafísicos” (NEVES, 2006, p. 56). A positivação do Direito, e sua consequente 

formalização, representa sua diferenciação da moralidade em prol de exigências 

racionais-finalísticas. Portanto, o Direito é um instrumento do Poder e do mercado, 

que apesar de seu caráter instrumental, é fundamentado por um conjunto imutável de 

princípios metafísicos. Na medida que o Direito se diferencia de uma moralidade, 
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eticidade e juridicidade, ele passa a possuir um caráter flexível. Essa característica se 

opõe a seu fundamento principiológico metafísico imutável. 

 Com base nesse prognóstico da formação do ordenamento jurídico assentado 

em diferentes estágios do desenvolvimento da consciência moral, Habermas esmiúça 

com mais precisão a relação entre Direito e Moral. 

!
1. Direito e Moral I 

 Essa relação é detalhadamente tratada por Jürgen Habermas em “Direito e 

Moral”, Tanner Lectures de 1986. Habermas parte de um conceito Weberiano de 

Direito e visa desconstruí-lo com base em seu pensamento sobre a Moral e a 

argumentação. 

 No conceito de Weber temos um Direito essencialmente ligado ao plano 

racional e moral. A noção de fundamentação jurídica é estabelecida com base na 

formalização racional do Direito em consonância com a moralidade da norma. 

Importante ressaltar que o Direito possui uma fundamentação eminentemente formal. 

A partir desse conceito, Weber identifica a materialização do direito em sua 

racionalidade jurídica, “e materialização significava, para si, moralização do 

direito” (HABERMAS, 1992, p. 20). 

Decerto, Max Weber atribuía a esta expressão um sentido crítico, só por 
esta estabelecer duas relações explicativas: ele via, igualmente, 
fundamentada a sua racionalidade nas qualidades formais do direito; e 
materialização significava, para si, moralização do direito, isto é, a 
introdução de pontos de vista, de justiça material no direito positivo. 
Daqui resultou uma afirmação jus-crítica de que aquela racionalidade, 
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inerente ao meio jurídico, é destruída na medida em que se estabelece 
uma ligação interna entre direito e moral. (HABERMAS, 1992, p. 20).  

!
 Nesse sentido, “a racionalidade do direito formal burguês encontrar-se-ia, até 

aqui, fundamentada de três maneiras nas suas qualidades formais” (HABERMAS, 1992, 

p. 23). Assim, a elaboração das leis gerais e abstratas é interpretada à luz de princípios 

carregados de conteúdo moral, com a segurança jurídica.   

 Desse modo, “podemos verificar que as qualidades formais do direito, analisadas 

por Weber, poderiam, somente, ter possibilitado legitimar a legalidade sob condições 

sociais especiais contando que estas provassem ser «racionais», num sentido moral-

prático” (HABERMAS, 1992, p. 28). Por hora, podemos observar que no pensamento 

de Weber a legitimidade do Direito é obtida a partir de sua racionalização. 

Todo direito, mediante pacto ou imposição, pode ser estatuído de modo 
racional – racional referente a fins ou racional referente a valores (ou 
ambas as coisas) – com a pretensão de ser respeitado pelo menos pelos 
membros da associação, mas também, em regra, por pessoas que, dentro 
do âmbito de poder desta (em caso de associações territoriais dentro do 
território), realizem ações sociais ou entrem de determinadas relações 
sociais, declaradas relevantes pela ordem da associação; 2. que todo 
direito é, segundo sua essência, um cosmos de regras abstratas, 
normalmente estatuídas com determinadas intenções; que a judicatura é 
a aplicação dessas regras ao caso particular e que a administração é o 
cuidado racional de interesses previstos pelas ordens da associação, 
dentro dos limites das normas jurídicas [...] 3. que, portanto, o senhor 
legal típico, o ―superior, enquanto ordena e, com isso, manda, obedece 
por sua parte à ordem impessoal pela qual orienta suas disposições; 4. 
que [...] quem obedece só o faz como membro da associações e só 
obedece ao direito. (WEBER, 1999, p. 142). 

 Habermas traz uma diferente concepção sobre a formalização e racionalidade 

do Direito. Na base de seu pensamento o autor traz premissas distintas sobre o poder 
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político. Ele introduz, com bastante força a argumentação, um forte entrelaçamento 

entre Direito, Política e Moral. Ainda, critica o uso, por Weber, de uma razão 

instrumental e propõe a razão prática de seu pensamento. 

A crítica da “razão instrumental” vai ser relativizada, atribuindo-se o 
problema da modernidade não mais – como na naqueles – ao 
desenvolvimento técnico em si mesmo, mas sim à hipertrofia da 
“racionalidade-com-respeito-a-fins” em detrimento da esfera do “agir 
comunicativo”. A “razão técnica” não é mais interpretada como 
“ideologia” ou “dominação” em si mesma. A linguagem dominante na 
sociedade moderna não é considerada simplesmente como expressão do 
nominalismo. (NEVES, 2006, p. 47). 

!
 Para o pensador, a relação intrínseca entre Direito e Moral se revela desde 

antigamente na humanidade, baseado em uma noção de emergência do Poder Político 

e do próprio Direito. Em uma análise antropológica, o surgimento recíproco entre o 

Poder Estatal e o Direito tem base em uma consciência moral. “[É] possível mostrar 

que determinadas estruturas da consciência moral devem ter desempenhado um papel 

importante, na realização da simbiose entre o direito e o poder estatal” (HABERMAS, 

1992, p. 96). Essa relação se desenvolve desde práticas simples até uma série de 

sofisticados institutos. Assim o Direito, estando em sua origem, não poderia sobreviver 

sem a Moral.  

 Conforme o modelo moral se altera na sociedade será necessária uma nova 

fundamentação do sistema. Em um momento, pressupostos metafísicos ou religiosos 

de fundamentação perderam-se espaços para uma lógica do Direito racional. É 

clássico nessa análise a noção Kantiana de um “direito natural ou moral, derivado a 

priori da razão prática, é tão forte, que o direito fica ameaçado de ficar absorvido na 
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Moral: o direito é quase que graduado num modo deficiente da moral” (HABERMAS, 

1992, p. 106). Esse é um contínuo processo de reconstrução de uma fundamentação 

moral.  

 Por esse raciocínio a formação de uma sociedade integrada moderna marcada 

pelo Estado Democrático irá promover a gradual substituição de um modelo clássico 

de Direito liberal baseado na racionalidade, para um modelo baseado nas 

características de sua realidade moral. Uma mudança no paradigma da sociedade leva 

a necessidade do encontro de uma nova fundamentação. O modelo anterior não era 

mais prestativo às novas necessidades de uma sociedade marcada pela dinamicidade, 

integração e pelo novo mercado. 

 É nessa mudança de paradigma que Habermas busca uma nova fundamentação 

baseada na ideia que a moralidade, inerente ao Direito, possui a força metafísica em 

um procedimento diverso e auto-regulador. A partir desse cenário o autor desenvolve 

uma teoria de fundamentação do ordenamento baseado em um Estado Democrático e 

em noções de Comunicação e Argumentação. 

Porém, deve então, ser mostrado, como é possível estabilizar, no interior 
do próprio direito positivo, o ponto de vista moral, de formação 
imparcial do juízo e da vontade. Esta exigência não é já satisfeita, por 
determinados princípios morais do direito jurídico serem positivados, 
como conteúdos do direito constitucional. Pois trata-se, precisamente, da 
contingência dos conteúdos de um direito aleatoriamente alterável. 
Pretendo, por isso, regressar àquela tese, desenvolvida na primeira 
leitura, de que a moralidade, instalada no direito positivo, possui a força 
transcendente de um procedimento auto-regulador, o qual controla a 
sua própria racionalidade. (HABERMAS, 1992, pp. 112-113). 

!
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 Por esse motivo Habermas foca sua análise na produção da Lei. Seria o 

processo Legislativo, através de instituições democráticas e da comunicação social, que 

traria a moralidade para o âmbito do Direito. Nesse sentido “a moralidade introduzida 

no direito positivo tem a possibilidade de ser tratada, de tal maneira, que os discursos 

políticos, da definição de objectivos, se encontram sob as limitações do princípio da 

capacidade universal de consentimento, portanto, sob aquele ponto de vista moral, que 

temos de ter em conta na fundamentação de normas” (HABERMAS, 1992, p. 117). Em 

síntese o Direito encontraria sua fundamentação em processos democráticos de 

decisão moral, contando isso com uma série de consequências práticas. 

O modo de validade do direito remete, simultaneamente, para a 
docilidade, politicamente esperada, perante a decisão e obrigação, tal 
como para a expectativa moral do reconhecimento de uma exigência de 
validade normativa, racionalmente motivada e que só pode ser resgatada 
através da argumentação. Nos casos limite da resistência legítima e da 
desobediência civil é evidente que semelhantes argumentações 
conseguem, ainda, destruir a forma jurídica, na qual se encontram, 
propriamente, institucionalizados. (HABERMAS, 1992, p. 120). !

 Nessa oportunidade, Habermas identifica uma clara relação entre Moral e 

Direito, na qual a primeira sobrepõe a segunda. Nessa base, as normas jurídicas só têm 

validade quando o ordenamento extrair dos comandos morais sua legitimidade. Assim 

temos uma relação entre Direito e Moral forte, vertical e hierárquica. 

!
2. Direito e Moral II 

 A partir do livro “Direito e Democracia”, que Habermas publicou em 1992, a 

relação entre Direito e Moral passou por uma importante alteração. No contexto de sua 

obra, Habermas (1997, p. 133) pretende relacionar os elementos centrais do modelo 
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liberal (direitos humanos, autonomia privada e liberdade negativa) com os elementos 

presentes no cerne do modelo republicano (soberania popular, autonomia pública e 

liberdade positiva), que se fazem prementes no Direito moderno. 

 A dificuldade de conciliar os modelos recai no fundamento de ambos. 

Enquanto o modelo liberal abarca a ideia de direitos humanos como a 

autodeterminação moral do indivíduo, o modelo republicano admite soberania 

popular e auto-realização ética num mesmo plano (HABERMAS, 1997, p. 133). Não 

havia, portanto, simetria dos elementos. 

 Todavia, segundo Habermas, os “direitos do homem, fundamentados na 

autonomia moral dos indivíduos, só podem adquirir uma figura positiva através de 

uma autonomia política dos cidadãos” (HABERMAS, 1997, p. 127). Com isso, 

Habermas insiste que há uma interligação entre o princípio moral e o princípio da 

democracia sustentada pelo Direito. Este, para servir de ponte de conexão, legitima-se 

não somente mediante o processo democrático de legiferação (soberania popular) 

(HABERMAS, 1997, p. 191), mas também, em última instância, com base na “teoria do 

discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente os autores de seus 

direitos” (HABERMAS, 1997, p. 139). Percebe-se, então, uma transição da razão prática 

para a razão comunicativa, porque “o almejado nexo interno entre soberania popular e 

Direitos humanos só se estabelecerá, se o sistema dos Direitos apresentar as condições 

exatas sob as quais as formas de comunicação- necessárias para uma legislação 

autônoma – podem ser institucionalizadas juridicamente” (HABERMAS, 1997, p. 138).  

 Para garantir a consolidação desse raciocínio, a ligação entre Direito, Moral e 

Democracia, Habermas precisou alterar a relação dos dois primeiros. Segundo ele, 
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deveria ser extinguida a distinção entre direito natural e direito positivo, porque ela 

sustenta a concepção Platônica e Kantiana de reprodução da Moral no Direito, como 

se este fosse apenas reflexo daquela.  

Esta intuição não é de todo falsa, pois uma ordem jurídica só pode ser 
legítima, quando não contrariar princípios morais. Através dos 
componentes de legitimidade da validade jurídica, o direito adquire uma 
relação com a moral. Entretanto, essa relação não deve levar-nos a 
subordinar o direito à moral, no sentido de uma hierarquia de normas. A 
idéia de que existe uma hierarquia de leis faz parte do mundo pré-
moderno do direito. A moral autônoma e o direito positivo, que depende 
de fundamentação, encontram-se numa relação de complementação 
recíproca. (HABERMAS, 1997, pp. 140-141). 

!
 Inicialmente, no contexto pós-convencional, pode-se afirmar que a relação 

defendida por Habermas se baseia no fato de que tanto as normas morais quanto as 

normas jurídicas são tipos diferentes de normas de ação. Normas de ação retratam 

expectativas de comportamento generalizadas em nível social, temporal e de conteúdo. 

Pelo fato delas estarem no mesmo plano, lado a lado, significa que o Direito e a Moral, 

mesmo que tenham os mesmos problemas, enxergam-nos sob perspectivas diferentes. 

 À título de diferenciação entre Direito e Moral, as normas morais regulam 

contextos de interação generalizada, que envolva todos os indivíduos e seus interesses 

igualmente, ou seja, explicita a vontade geral pura. As normas jurídicas são um 

médium para a auto-organização da comunidade jurídica. Disso extrai-se a 

importância do contexto social e histórico. As normas jurídicas são resultado da 

evolução social, e por isso detém um caráter artificial, que não está à mercê somente 

de julgamento moral (HABERMAS, 1997, p. 146). Na verdade, o Direito detém uma 
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natureza concreta, diferente da Moral, e isso se reflete no conteúdo das normas 

jurídicas, em sua validade e no modo de legislação. 

 Sobre o conteúdo das normas, a Moral atua em função de princípios 

deontológicos. Portanto, ela analisa questões de justiça, em que conflitos interpessoais 

se submetem a normas válidas generalizáveis, que prescrevem o que bom para todos e 

para cada um. Como a justiça é uma pretensão de validade absoluta e não um valor, a 

Moral proíbe o uso de interpretação teleológica, porque essa interpretação adota uma 

relativização de valores e interesses, contrária à sua universalidade. 

 As normas jurídicas não se englobam no mesmo grau de abstração que as 

normas morais. Nada impede o Direito de se manifestar perante situações difíceis 

mediante o uso da moral racional. Contudo, o Direito não se esgota na perspectiva da 

justiça. Ele adota também uma posição teleológica (HABERMAS, 1997, p. 191), porque 

a relação Direito e Política é tão forte, que a “natureza dos questionamentos políticos 

faz com que a regulamentação de modos de comportamento se abra, no médium do 

direito, a finalidades coletivas” (HABERMAS, 1997, pp. 191-192). Nesse sentido, o 

Direito depara-se com problemas de auto-entendimento e de compensação de 

interesses no âmbito concreto para a garantia de bens coletivos, que obstruem a 

adoção do mesmo sentido de “generalidade” presente na Moral. Por isso, além de 

argumento morais, o discurso do Direito pode abarcar também os usos pragmático e 

ético-político da razão prática como forma de justificação (HABERMAS, 1997, p. 194). 

 Quanto à validade, “as normas morais podem apresentar-se com uma pretensão 

à pura validade cognitiva, porque o princípio de universalização coloca à disposição 

uma regra de argumentação que possibilita a decisão racional de questões morais 
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práticas” (HABERMAS, 1997, pp. 195-196). Como já expresso acima, as normas 

jurídicas hão de estar de acordo com a Moral, porém, além disso, tornam-se válidas 

também com a razão pragmática e a razão ético-política. Nessas duas últimas situações, 

a validade possui um caráter relativo. Ou seja, dependem do contexto em que se 

inserem, porque a “validade dos argumentos correspondentes é relativa à identidade 

histórica e cultural da comunidade jurídica, relativa também às orientações axiológicas, 

aos fins e situações de interesses de seus membros” (HABERMAS, 1997, p. 196). Em 

função disso, há um momento volitivo que preenche a validade das normas jurídicas. 

Isso afeta também o sentido de legitimidade do Direito, que não se limita ao 

argumento moral. 

A “legitimidade” do direito não tem o mesmo sentido que a da 
“moralidade”. À luz da teoria do discurso, normas morais válidas (gültig) 
são “corretas” (richtig) no sentido de justas (gerecht). Normas jurídicas 
válidas estão afinadas com as normas morais; sua “legitimidade”, porém, 
não exprime uma autocompreensão autêntica da comunidade jurídica 
ou a consideração imparcial dos valores e interesses nela distribuídos ou 
ainda a escolha teleológica de estratégias e meios. (HABERMAS, 1997, p. 
196). !

 Por fim, o processo legislativo, que produz as normas jurídicas, também se 

apropria do elemento teleológico. Como aponta Habermas, tanto as normas jurídicas 

quanto as normas morais são construídas, mas em razão das normas jurídicas se 

relacionarem com a vida concreta da comunidade jurídica, a sua construção é mais 

perceptível. Com efeito, os “argumentos que justificam as regras morais levam a um 

acordo racionalmente motivado: a fundamentação de normas jurídicas serve para uma 

negociação racionalmente motivada” (HABERMAS, 1997, p. 197). Habermas explica a 

diferença entre acordo e negociação: no “primeiro caso, nós nos convencemos dos 
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d eve r e s q u e t e m o s ; n o s e g u n d o, d a s o b r i g a ç õ e s q u e d eve r í a m o s 

assumir” (HABERMAS, 1997, p. 197). 

 Essa diferenciação entre Direito e Moral incide na relação de 

complementariedade entre Direito e Moral. As características formais das normas 

jurídicas limitam-se, segundo Kant, a absorver três dimensões da liberdade moral: o 

arbítrio dos destinatários do Direito; a relação externa existente entre eles; e, por 

último, a autorização para coerção, em caso de ação desconforme à regra (HABERMAS, 

1997, p. 140). Isso seria base do Direito moderno, sob perspectiva kantiana. 

 Por outro lado, como salienta Habermas, embora essa ideia kantiana seja 

relevante, não se deve relacionar Direito e Moral a partir de uma simples restrição, mas 

sim submetê-las a uma conexão complementar, que se consubstancia através da 

compensação da Moral pela forma jurídica por causa da deterioração do ethos 

tradicional, e, como consequência, da redução de sua eficácia como fonte de 

argumentação (HABERMAS, 1997, p. 148). 

 A consciência moral, alicerçada no fundamento pós-convencional, perde o elo 

com a prática tradicional e, ao tornar-se em uma Moral autônoma ou racional, 

delimita-se a analisar juízos corretos e equitativos.  

Uma moral racional se posiciona criticamente em relação a todas as 
orientações da ação, sejam elas naturais, auto-evidentes, 
institucionalizadas ou ancoradas em motivos através de padrões de 
socialização. No momento em que uma alternativa de ação e seu pano de 
fundo normativo são expostos ao olhar crítico dessa moral, entra em 
cena a problematização. A moral da razão é especializada em questões de 
justiça e aborda em princípio tudo à luz forte e restrita da 
universalizabilidade. O seu telos consiste na avaliação imparcial de 
conflitos de ação, relevanes do ponto de vista moral, visando, pois, a um 
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saber capaz de orientar o agir, mesmo que não seja capaz de dispor para 
o agir correto. A moral da razão, sublimada na forma de um saber, passa 
a ser representada no plano cultural como qualquer outra forma de 
saber. (HABERMAS, 1997, p. 149). 

!
 Essa moral racional, então, embora seja um saber voltado para a ação, não 

contém eficácia para tal, porque, ao dissociar-se da própria prática tradicional, não se 

vincula mais “com os motivos que impulsionam os juízos morais para a prática e com 

as instituições que fazem com que as expectativas morais justificadas sejam realmente 

preenchidas” (HABERMAS, 1997, p. 149). Diante disso, a Moral liga-se com a ação de 

maneira virtual, e manter-se-ia apenas através de processos de socialização que 

induzem a personalidade de um sujeito, ou sua consciência, a seguir os princípios 

morais e a agir moralmente.  

 Em virtude disso, Habermas propõe a complementação da Moral através do 

Direito para reverter o processo de decaimento de sua eficácia voltada à ação. Dessa 

maneira ele compensaria a fraqueza da, moral racional enquanto saber. Isso é possível 

em razão de três motivos: o Direito é um sistema simultâneo de saber e de ação, em 

que as proposições jurídicas garantem ter eficácia imediata; ainda, o Direito, ao 

contrário de instituições naturais, é dotado de uma racionalidade alta, em que se 

consolida a dogmática e se conectam os princípios dirigidos por uma Moral; por fim, 

ele está enraizado simultaneamente na cultura e na sociedade, o que garantiria à Moral 

sua eficácia perante a sociedade. 

 Para alcançar tal resultado, o Direito corrige as deficiências cognitivas, 

motivacionais e organizatórias da Moral. A deficiência cognitiva gira em torno da 
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ausência de normas e obrigações que orientam a ação. A moral racional instiga os 

indivíduos ao desenvolvimento de juízo próprio sobre determinados conflitos. 

Contudo, essas situações são dotadas de tamanha complexidade, levantam problemas 

de fundamentação de normas e a capacidade analítica do indivíduo é sobrecarregada 

para resolvê-las. O Direito torna desnecessária a formação desse juízo, bem como alivia 

a pressão cognitiva sobre o indivíduo, por deter mecanismos institucionais, dogmáticos 

e legislativos que removem dele e transfere para si a competência para elaborar 

critérios que estabelecem a dualidade justo/injusto (HABERMAS, 1997, p. 151). 

 A deficiência motivacional assenta-se na falha da Moral em estabilizar 

expectativas de comportamento na sociedade, porque o indivíduo deveria seguir suas 

intuições morais e confrontar até mesmo seus interesses, quando não há consonância 

entre eles e a Moral. Essa imagem expõe um cenário frágil para a manutenção da 

motivação: afinal, tudo se baseia na argumentação; logo a motivação pode ser alterada, 

ou as pessoas podem não a acatar. O Direito absorve essa incerteza motivacional 

através da imposição de conduta (externa) conforme normas que pressupõem sanção, 

se desrespeitadas. Com esta natureza de coerção, o Direito atrela a expectativa de 

comportamento não com a motivação, porém com a normatividade. 

 Por último, a deficiência operacional, traz à tona a questão da imputabilidade 

das obrigações. Dentro de uma sociedade complexa, as obrigações morais demandam 

esforços cooperativos ou realizações organizacionais, porque quanto “mais a 

consciência moral se orienta por valores universalistas, tanto maiores se tornam as 

d i sc repânc ias ent re ex igênc ias mora i s inques t ionáve i s e coerções 

obrigatórias” (HABERMAS, 1997, p. 152). O Direito surge como remédio para esta 

!41



João Lucas de Oliveira e Bruno Cedano

situação, pois é um sistema de regras autoaplicáveis, que cria um sistema de 

imputabilidade tanto para pessoas naturais quanto para pessoas jurídicas, como 

instituições. Em razão disso, a Moral pode alcançar seus destinatários.  

 Então, Habermas parece sustentar que, diante do alto grau de organização e de 

complexidade da sociedade, não é mais possível compreender o Direito como cópia ou 

reflexo da Moral. Nem mesmo se pode acreditar numa eficácia moral pautada em 

processos de socialização atrelados à consciência moral dos indivíduos. Ocorre, na 

verdade, um outro fenômeno, qual seja, a consideração da Moral pelo ângulo do 

sistema jurídico. Somente com a estrutura e regulamentação jurídica a Moral alcança a 

ação. E o Direito, nesse esquema, usufrui de outros mecanismos, além da Moral, que o 

justificam enquanto regulação de comportamento da comunidade jurídica.  

!
Conclusão  

 Como podemos observar, a compreensão de Habermas sobre a relação entre o 

Direito e a Moral se altera ao longo de seu pensamento. Habermas, em uma 

aproximação preliminar, identifica essa relação em um estado que as normas jurídicas 

se fundamentam exclusivamente da Moral. Por esse conceito, ela se caracteriza por 

uma sobreposição da Moral ao Direito. As normas jurídicas só teriam validade quando 

legitimadas por uma esfera de validade moral. 

 Aprofundando seu pensamento, Habermas passa a compreender essa relação de 

outra forma. A Moral deixa de ser o ponto de fundamento do Direito e ela, em 

conjunto com esse mesmo, passa a ter uma relação de complementariedade. Por esse 
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meio ele se afasta da razão prática e se aproxima da razão comunicativa, 

desvinculando-se de uma esfera moral. Assim, o Direito passa a encontrar sua 

legitimidade e fundamentação na vontade discursiva dos indivíduos legitimando-se 

somente mediante o processo democrático de legiferação, sendo os cidadãos criadores 

e receptores da norma jurídica. 
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Direito e as Reivindicações Jurídicas nas obras de Marx e Engels, apresentando, 
portanto, as bases da Teoria Crítica acerca do Direito e da Justiça. O texto concentra-se 
nos conceitos de dialética, materialismo e materialismo histórico. A partir das ‘’leis’’ 
centrais que constituem esses conceitos, introduz-se as teorias de Marx e Engels 
envolvendo o papel do Direito na sociologia Marxista e o papel das reivindicações 
jurídicas como meio de promover o objetivo final dos proletários, leia-se, fim da 
exploração e a criação de uma sociedade socialista. 
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1. Considerações Iniciais 

 Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) são dois dos mais famosos 

autores germânicos do séc. XIX, conhecidos por suas teorias políticas revolucionárias, 

são muito pouco explorados pelo Direito, devido ao seu viés crítico e antijurídico. 

Nessa contramão, alguns autores como Marcio Bilharinho Naves, Alysson Leandro 

Mascaro e Gastão Rúbio de Sá Weyne são uns dos poucos que trabalham com a teoria 

marxista do Direito no Brasil. 

 Entretanto, mesmo que esse dado biográfico seja pouco difundido, o curso de 

graduação trilhado por Marx foi o de Direito, que o autor conciliou com a Filosofia e a 

História, se doutorando posteriormente na área da Filosofia. Já Engels, como seu mais 

fiel colaborador, não cursou formalmente as ciências jurídicas, mas apresenta boa base 

de conhecimento, transparecidas ao longo da obra. 

 Ambos foram ‘’homens de seu tempo’’, o que se encaixa perfeitamente em suas 

ideias, como será exposto posteriormente, porém, por agora basta-nos citar que foram 

influenciados pelo Hegelianismo, tida como a ‘’Filosofia Oficial’’ da Alemanha na 

época, pelo Materialismo que ganhava força com os chamados hegelianos de esquerda, 

cujo principal expoente é Ludwig Feuerbach, autor que, inclusive, exerce influência 

direta sobre Marx e também pela economia política clássica dos ingleses como Smith, 

Malthus, Ricardo e Thompson. 

 A partir das influências é possível compreender os referenciais teóricos dos 

quais Marx e Engels retiram os conceitos centrais de suas obras, sendo eles: Dialética 

Marxista, Materialismo Marxista e Materialismo Histórico. 
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2. Dialética Marxista 

A dialética marxista toma como ponto de partida a dialética hegeliana, entretanto, elas 

são pouco parecidas em seus por menores e têm em comum somente a estrutura. 

Como o próprio Marx explicita, a sua dialética ‘’colocou em pé’’ a dialética hegeliana, 

vejamos:  

‘’Meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do 
método hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de 
pensamento, que ele, sob o nome de ideia chega mesmo a transformar 
no ser autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui 
apenas a manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o 
ideal não é mais do que o material, transposto e traduzido na cabeça do 
homem’’ (MARX, 2013, p. 129). !

 Vemos, portanto, que a dialética de Marx é uma dialética original e exatamente 

oposta à dialética hegeliana. Enquanto o ‘’Filósofo de Berlim’’ centra sua dialética no 

idealismo, ou seja, as ideias como definidoras do real, Marx inverte os papéis e coloca a 

matéria, e mais do que isso, as condições materiais de vida como definidoras das 

ideias, o que explicita o materialismo marxista que será apresentado à frente.  

 Porém, como dito, a dialética de Marx toma a base da dialética de Hegel para si 

e, essa base, por sua vez, possui um conjunto de ‘’leis’’ que definem o seu conceito. 

 A primeira delas é o modo pelo qual a dialética considera a natureza, sendo essa 

um ente uno onde os fenômenos não são isolados e sim interdependentes, nesse 

sentido, apresenta Stálin: 

 ‘’Em oposição à metafísica, a dialética não considera a natureza como 
um conglomerado casual de objetos e fenômenos, desligados e isolados 
uns dos outros e sem nenhuma relação de dependência entre si, mas 
como um todo articulado e único, no qual os objetos e os fenômenos se 
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acham organicamente vinculados uns aos outros, se interdependem e se 
condicionam mutuamente.’’ (STÁLIN, 1978, p.15).  !!

 A segunda das ''leis da dialética'' se refere a não imutabilidade da natureza, ou 

seja, o conjunto da natureza não é estático e sim passível de transformações. Essas 

mudanças ocorrem não de modo circular e sim de modo progressivo, em uma curva de 

crescimento e podem ser quantitativas e qualitativas. Tais mudanças ocorrem em uma 

''linha de sucessão'', sendo que num primeiro momento ocorrem pequenas e graduais 

transformações quantitativas, para que surjam de forma arrebatadora mudanças 

qualitativas profundas, como novamente apresentado por Stálin em dois pontos: 

''.....A dialética não considera a natureza como algo quieto e imóvel, 
parado e imutável, mas como sujeito a perene movimento e mudança 
consoante, renovando-se e desenvolvendo-se incessantemente, onde há 
sempre alguma coisa que nasce e se desenvolve, caduca e 
morre.'' (STÁLIN, 1978, p. 15-16). !
''....A dialética não estuda o processo de desenvolvimento dos 
fenômenos como um simples processo de crescimento, em que as 
mudanças quantitativas não se traduzem em mudanças qualitativas, mas 
como um processo em que se passa das mudanças quantitativas 
insignificantes e ocultas às mudanças manifestas, às mudanças radicais, 
às mudanças qualitativas, em que estas se produzem, não de modo 
gradual, mas repentina e subitamente, em forma de saltos de um estado 
de coisas para outro, e não de um modo casual, mas de acordo com leis, 
como resultado da acumulação de uma série de mudanças quantitativas 
inadvertidas e graduais.'' (STÁLIN, 1978, p. 16-17). 

!
 Por fim, a lei determinante de toda a dialética, a contradição. O método dialético 

hegeliano e o marxista podem ser definidos, levando em conta todas as suas 

divergências, como métodos centrados na contradição. São essas contradições que 
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determinam o desenvolvimento supracitado, o movimento entre a Tese e a Antítese 

(negação da tese) que provocam as mudanças quantitativas e qualitativas, que no 

processo dialético é nomeada de Síntese, portanto: 

''.....A dialética parte do critério de que os objetos e os fenômenos da 
natureza levam sempre implícitas, contradições interna, pois, todos eles 
tem seu lado positivo e seu lado negativo, seu passado e seu futuro, seu 
lado de caducidade e seu lado de desenvolvimento, do critério de que a 
luta entre esses lados contrapostos, a luta entre o velho e o novo, entre o 
que agoniza e o que nasce, entre o que caduca e o que se desenvolve, 
forma o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, o conteúdo 
interno das transformações das mudanças quantitativas e mudanças 
qualitativas.'' (STÁLIN, 1978, p. 19). !!

 Concluímos então que, a dialética é um método de se analisar a natureza, 

partindo dos conceitos da mudança perene, da interdependência e das contradições, 

sendo essa última a característica mais relevante para o entendimento da teoria 

marxista, já que a luta de classes, conceito central no pensamento de Marx e Engels, é 

a expressão da dialética marxista, além de tal conceito fazer parte do materialismo 

histórico, método utilizado por Marx para estudar as diversas organizações sociais já 

existentes.  

3 Materialismo Marxista 

 O Materialismo como sistema filosófico surge na Grécia antiga com o filósofo 

Demócrito de Abdera (460 a.C - 370 a.C) que apresentou as bases desse modelo. O 

materialismo enxerga a natureza como formada unicamente de matéria e que todas as 

transformações que nela ocorrem são decorrentes do movimento de tal matéria. 
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 É desse ponto que parte o filósofo prussiano Ludwig Feuerbach (1804-1872), o 

principal materialista entre os hegelianos de esquerda e que influenciou fortemente 

Marx. Entretanto, Marx considerava o materialismo de Feuerbach ''contaminado'' pelo 

idealismo, ainda não era totalmente libertado das raízes hegelianas: ''A concepção 

materialista do mundo diz Engels, significa simplesmente a concepção da natureza, tal 

como é e sem nenhuma adição estranha'' (STALIN, 1938, p.23).  

  As verdades objetivas também são parte do materialismo, já que, diferentemente 

do idealismo, que considera existir alguns conceitos, que o homem não consegue 

conhecer, o materialismo considera que todo e qualquer assunto pode ser conhecido 

pelo homem e que, se experimentado e testado verificar as hipóteses, tal conhecimento 

é válido como verdade objetiva: 

''Em oposição ao idealismo, que discute a possibilidade de conhecer o 
mundo e as leis que o regem, que não crê na veracidade de nossos 
conhecimentos, que não reconhece a verdade objetiva e entende que o 
mundo está cheio de "coisas em si" que jamais poderão ser conhecias 
pela ciência, o materialismo filosófico marxista parte da princípio de que 
o mundo e as leis que o regem são perfeitamente cognoscíveis, de que os 
nossos conhecimentos acerca das leis da natureza, comprovados pela 
experiência, pela prática, são conhecimentos verídicos que têm o valor 
de verdades objetivas, de que no mundo não há coisas incognoscíveis, 
mas simplesmente coisas ainda não conhecidas, que a ciência e a 
experiência se encarregarão de revelar e dar a conhecer.'' (STÁLIN, 
1938, 25-26) !!

 O método materialista aplicado, diante das regras dialéticas na vida social, 

configura que é a esfera material da vida social, ou seja, a geografia do local onde uma 

população está inserida, sua densidade demográfica/população e, o principal, o modo 

de produção no qual estão inseridos, determina o seu modo de viver, de pensar, suas 
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instituições políticas e jurídicas e sua religião. Para se entender uma sociedade é 

preciso olhá-la, não a partir de suas ideias, mas sim das suas condições materiais de 

vida. 

 O exemplo facilmente visível é a sociedade que se desenvolve sobre o modo de 

produção capitalista, que desenvolve particularidades institucionais e ideias/conceitos 

compatíveis ao capitalismo. Um exemplo prático é a ideia de que a propriedade 

privada é um direito inviolável, que juridicamente se traduz no art. 5, XXII, CF/88 e no 

art. 1225, I, CC/02. O Direito dá à propriedade a possibilidade de ser oponível 'erga 

omnes'', mas não porque o Direito assim o concebeu, e sim porque o Direito como 

instituição social é determinado pelas condições materiais de vida e, no modo de 

produção capitalista, a propriedade privada dos meios de produção é conceito central, 

sem o qual o capitalismo não se sustenta. 

 A ''ideia polida'' sobre o materialismo é, portanto, que a matéria constitui a 

realidade, e o seu movimento é o fator que desencadeia as transformações. Além disso, 

todo conhecimento é possível de ser compreendido pelo homem e, se verificado, de se 

transformar em verdade objetiva. E, na realidade social, esses conceitos são os 

determinantes das ideias e não o oposto:  

"Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, 
é o seu ser social que determina sua consciência." (MARX, 2008, p.47). !!

4 Materialismo Histórico 

 Eis o grande conceito de Marx e Engels, o Materialismo Histórico, um método 

de análise social pautado nas leis da dialética, aplicadas ao materialismo marxista e, 
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ambos aplicados à história e à economia política, buscando entender o 

desenvolvimento das sociedades, até a atual sociedade capitalista e os próprios 

meandros dessa sociedade. 

 O estudo das condições materiais de vida atinge seu auge e Marx formula 3 

conceitos: Infraestrutura, Superestrutura e Ideologia. A infraestrutura é a base 

material sobre as quais se levantam as ideias e as instituições de uma sociedade, aqui 

entram modo de produção econômico, ou seja, o modo como a sociedade se organiza 

economicamente para produzir seus produtos, a geografia e população, mas 

principalmente a economia.  

 A partir dessa infraestrutura, surge a superestrutura e a ideologia, a primeira 

compreende o conjunto das instituições políticas e jurídicas, portanto, o Direito. Aqui 

vemos o início do pensamento de Marx sobre o Direito, o qual nasce sobre as bases de 

um modo de produção e, logicamente, se adequa a ele para manter sua existência; o 

mesmo vale para instituições políticas e/ou criadas pela política, como a polícia, que 

tem como uma de suas principais funções garantir a proteção da propriedade privada 

e dos bens jurídicos compatíveis como o capitalismo. O segundo, a ideologia, é o modo 

pelo qual a classe burguesa, atual classe dominante, consolida sua dominação a partir 

de discursos que simulam conferir importância ao bem comum, mas, na realidade, 

visam ao bem da classe dominante. 

 Assim se estrutura uma sociedade na análise de Marx e Engels, forma essa que 

eles retiram de estudos históricos da antiguidade até a atualidade dos autores. 
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 A história da humanidade, portanto, teria sido a história da luta de classes, onde, 

devido à estrutura apresentada, o modo de produção, base da sociedade, sempre criou 

uma classe dominante e uma explorada, senhor de escravos e escravos na antiguidade, 

senhor feudal e servo na idade média e burguês e proletário na atualidade, classes 

essas que confirmaram sua posição de explorada ou dominante, conforme o 

funcionamento da superestrutura e a ação da ideologia, que consolidaram a posição de 

cada classe no seio social, até o momento em que as contradições entre o modo de 

produção e a superestrutura, e dentro do próprio modo de produção, possam criar um 

contexto de instabilidade tão grande que se faça necessário uma revolução social, eis aí 

as mudanças quantitativas e qualitativas, aliás, nesse sentido diz Marx: 

"Na produção social de sua vida, os homens contraem determinadas 
relações necessárias independentes de sua vontade, relações de 
produção que correspondem a uma determinada fase do 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base 
real sobre a qual se levanta a super-estrutura jurídica e política e a que 
correspondem determinadas formas de consciência social. O sistema de 
produção da vida material condiciona todo o processo da vida social, 
política e espiritual. Não é a consciência do homem que determina a sua 
existência, mas, ao contrário, sua existência social é que determina sua 
consciência. Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as 
forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as condições de 
produção existentes ou, o que não é mais do que a expressão jurídica 
disto, com as relações de propriedade dentro das quais se têm movido 
até ali. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas 
relações se convertem em seus entraves. E se abre assim uma época de 
revolução social. Ao mudar a base económica, transforma-se, mais ou 
menos lentamente, mais ou menos rapidamente, toda a imensa super-
estrutura erigida sobre ela. Quando se estudam essas transformações, 
cumpre distinguir sempre entre as mudanças materiais operadas nas 
condições econômicas da produção e que podem ser apreciadas com a 
exatídão própria das ciências naturais, e as formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas ou filosóficas — ideológicas, em uma palavra — em 
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que os homens adquirem consciência desse conflito e o combatem. E do 
mesmo modo que não podemos julgar um indivíduo pelo que ele pensa 
de si mesmo, não podemos julgar tampouco essas épocas de 
transformação por sua consciência, mas, ao contrário, deve-se explicar 
essa consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito 
existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. 
Nenhuma formação social desaparece antes que se tenham desenvolvido 
todas as forças produtivas que comporta, e nunca aparecem novas e mais 
altas relações de produção antes que as condições materiais para a sua 
existência hajam amadurecido no seio da sociedade antiga. Por isso, a 
humanidade sempre propõe a si mesma unicamente os objetivos que 
pode alcançar, pois, bem olhadas as coisas, vemos sempre que esses 
objetivos se propõem apenas quando já existem ou, pelo menos, se estão 
gestando os condições materiais para a sua realização" (MARX, 2008, p. 
47). !

5. O Direito em Marx 

O Direito moderno, como nós o conhecemos atualmente, surge somente na Idade 

Contemporânea, ainda que se tenha por premissa que o sistema da “civil law’’ sofra 

influência romana nos seus institutos e tenha como característica emanar do Estado. 

Portanto, para estudarmos o Direito, é necessário estudarmos aquele que, em um 

primeiro momento, cria o Direito, ou seja, o Estado. 

O Estado para Marx e Engels, assim como o Direito, é uma superestrutura, conclui-se, 

portanto, que ele nasce da estrutura econômica e suas características estão em sintonia 

com ela, além de servir à classe dominante, nesse sentido Engels nos presenteia com a 

fala: 

‘’Como o Estado nasceu da necessidade de combater o antagonismo das 
classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, 
por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da classe 
economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se 
converte também em classe politicamente dominante e adquire novos 
meios para a repressão e exploração da classe oprimida. Assim, o Estado 
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antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para manter os 
escravos subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a 
nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes; e 
o moderno Estado representativo é o instrumento de que se serve o 
capital para explorar o trabalho assalariado. [...] Além disso, na maior 
parte dos Estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos são 
regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se 
evidencia ser o Estado um organismo para a proteção dos que possuem 
contra os que não possuem.’’ (ENGELS in MASCARO, 2014, p. 304). !

 O Estado moderno é, portanto, um Estado burguês, que serve à classe 

dominante, de modo a consolidar sua dominação e proteger o modo de produção que 

garanta essa posição privilegiada à classe que domina. Isso pode se verificar nas 

diversas ações do Estado, vejamos: concessões de crédito, empréstimos a juros baixos, 

que consolidam o modo de produção, e de instituições como a polícia supracitada na 

obra, que garante a proteção da propriedade. 

 Após essa breve exposição do Estado e da sua finalidade de ser, é possível 

concluir que o Direito segue o mesmo caminho. O Direito na obra dos autores-tema, 

centro deste breve estudo, nada mais é do que uma extensão da função do Estado, de 

um modo menos agressivo, pois se reveste de uma forma jurídica e, por meio da 

igualdade formal, passa uma impressão distorcida da realidade. 

 Através da igualdade jurídica o Direito garante a possibilidade de se contratar e, 

consequentemente, de o trabalhador se apresentar como mercadoria e vender a sua 

mão de obra ao capitalista, leia-se, ser explorado por ele. Também é através do Direito 

que a sociedade burguesa legitima a propriedade, colocando-a como garantia no art. 5, 

XXII, da Lei Maior Brasileira e daí irradiando-se sobre todo o sistema normativo, 

especialmente, no caso do Brasil, que a matéria possui um título e capítulo próprios no 
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 Código Civil, seja naquele em vigor (2002), como no já revogado (1916) e, como 

as ‘’batalhas’’ da sociedade burguesa são travadas dentro da forma jurídica, a 

propriedade privada praticamente se garante intacta na mão daqueles que acumulam 

capital suficiente para adquiri-las em lugar dos proletários. 

 Por fim, o Direito, prende a todos nos limites de sua forma jurídica e desse 

modo envolve, inclusive, os modos de luta proletária, minando-as, tirando o caráter 

revolucionário dessas manifestações de luta e transformando-as de tal modo que não 

apresentem maiores problemas à ordem social burguesa, tal como Marcio Bilharinho 

Naves esclarece: 

‘’Ora, a isso se contrapõe todo o esforço dos aparelhos de Estado 
burgueses, que se encaminha no sentido de encerrar a existência da 
classe operária e suas lutas no estrito terreno jurídico, ali onde a luta já 
está, por antecipação, ganha pela burguesia, uma vez que o 
funcionamento do direito implica obrigatoriamente a reprodução das 
relações sociais burguesas. 
Essa legalização da luta de classes significa que as formas de luta do 
proletariado só são legalmente reconhecidas se observam os limites que 
o direito e a ideologia jurídica estabelecem. Assim, a greve só se 
transforma em direito de greve se os trabalhadores aceitam os termos 
que a ela emprestam licitude: a greve não pode desorganizar a produção 
colocando em risco o processo do capital, questionando, portanto, a 
dominação burguesa dos meios de produção.’’ (BILHARINHO in 
ENGELS & KAUTSKY, 2012, p.13-14).  

!
 Os autores deixam claro que, devido à essa finalidade do Direito, ele deve ser 

abolido quando o Estado proletário extinguir as classes sociais, os proletários também 

não devem pautar suas lutas na forma jurídica, não se autolimitando a elas, pois só 

assim conseguirão verdadeiros resultados. Marx não era adepto de apontar futuros 
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para a sociedade comunista, mas em sua concepção chegaria o momento em que, 

devido ao estágio social altamente desenvolvido, os conflitos não mais seriam 

resolvidos pelo Direito, e sim pelos próprios costumes enraizados na sociedade, que a 

cooperação entre os indivíduos se encarregaria de consolidar. 

 Mas essa supressão do Direito só ocorrerá no estágio mais avançado da 

revolução, no ápice do estágio comunista. Até lá, no socialismo, alguns institutos do 

Direito Burguês ainda seriam preservados, devido ao seu caráter de transição, o que 

explica a existência de constituições e de todo um aparato jurídico em países que 

reivindicaram para si o socialismo, “verbi gratia”, Cuba, URSS, Iugoslávia, Albânia etc.. 

 Essa análise Marxista do Direito apresenta ao mundo uma visão diferente da 

visão tradicional jurídica, que, desde os romanos, liga o Direito à Justiça. Para os 

prussianos, o Direito, mesmo que sirva à toda a sociedade de alguns modos, tem como 

fim principal e intrínseco a consolidação da dominação burguesa e a manutenção da 

economia, baseada na propriedade privada, atribuindo a ela um local especial no 

ordenamento jurídico. 

 Não pode o autor se abster de comentar que, devido a essa análise crítica do 

Direito, alguns consideram Marx e Engels como defensores de ataques a direitos, o 

que acaba afastando os estudantes das ciências jurídicas das obras marxistas, porém, 

ao longo da vasta obra dos autores, se percebe que o seu objetivo não é atacar direitos, 

e sim criticar a legalidade burguesa, de modo a tentar transformar a realidade e 

estender a garantia de direitos à toda a espécie humana. 

!
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6 Reivindicações Jurídicas em Marx e Engels 

 A ação do proletariado em busca de suas conquistas tem muitas faces, dentro e 

fora do partido comunista, possui várias vertentes, sendo uma delas, a luta por direitos. 

 O proletariado, guiado pelos socialistas utópicos, tinham uma grande ala de 

manifestações jurídicas em busca de direitos, o que, como o próprio adjetivo dos 

teóricos diz, era utópico. O modo de produção capitalista, do qual o Direito é reflexo, 

necessita da exploração do trabalhador e das desigualdades, contra as quais os 

proletários lutam para sobreviver. São, portanto, problemas intrínsecos, como por 

exemplo: é impossível para o capitalismo, que para garantir a propriedade para alguns 

a exclui para a grande maioria, garanti-la para todos, já que o sistema, 

independentemente da sua capacidade de produção altíssima, trabalha com a escassez 

de produtos, sendo assim, reivindicações jurídicas que reclamam para si condições 

que contradizem as características intrínsecas ao capitalismo serão hoje e sempre 

utópicas. 

 O Direito irá sempre trazer para si os conflitos, mas, nos seus limites, a 

burguesia já inicia o conflito vitoriosa. Portanto, as reivindicações jurídicas proletárias 

geram poucos ou nenhum resultado, quando os pedidos são constituídos de elementos 

como: distribuição igualitária, produto integral do trabalho etc., já que vão de encontro 

à questão da escassez e da exploração capitalista. 

 Os proletários, segundo Bilharinho, devem trabalhar não somente no âmbito 

jurídico, mas também no âmbito extrajurídico, de modo a ameaçar realmente as bases 

da sociedade capitalista e não se manter na forma jurídica, aquela confortável ao 

capitalismo (BILHARINHO in ENGELS & KAUTSKY, 2012). 
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 A história nos mostra que, as reivindicações jurídicas atendidas em favor do 

proletariado, e que só foram atendidas pelo capitalismo como modo de fazer frente ao 

sistema social da URSS, que, em determinado momento se tornou um forte 

concorrente, se tornaram problemas no futuro, devido às medidas não condizerem 

com o sistema econômico, fazendo jus portanto à frase pinçada da Economia: ‘’a conta 

não fecha’’, temos a evidência desse problema, entre o sistema econômico e o que 

determina o sistema jurídico, em forma de constituição, no sistema previdenciário 

brasileiro, que, na data da concepção deste trabalho, enfrenta sérios problemas de 

pagamento, devido à da realidade material, que nesse caso se configura por: sistema 

econômico somado à pirâmide demográfica do país, ou seja, o capitalismo não fornece 

condições para que essas políticas sociais sejam efetivas, o mesmo ocorre com sistemas 

de renda mínima etc.. 

 Mesmo com esse panorama, a teoria marxista, não abandona totalmente as 

reivindicações jurídicas, dentre elas a luta dos proletários por igualdade formal, 

salários justos e diminuição da jornada de trabalho. É nesse rol de reivindicações 

frutíferas que se encontram as maiores vitórias do movimento socialista no Brasil até 

os dias de hoje, exemplos como o Direito do Trabalho, salário mínimo, luta por 

moradia etc.. 

 Tendo em vista os problemas expostos, o proletariado pode continuar com sua 

militância em busca de direitos minimamente compatíveis com o capitalismo, mas 

deve modificar a estratégia de resolver as contradições do capitalismo por meio do 

Direito, e sim lutar pela revolução social. Nessa vereda de raciocínio, isto é, sobre essa 

mudança de luta social expõe Bilharinho:  
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‘’...a isso que se refere Peter Schöttler quando menciona um texto de 
Engels no qual ele aponta para a espécie de reivindicação jurídica que o 
movimento operário pode exprimir: Engels, após analisar a tradicional 
reivindicação jurídica do movimento sindical em favor de um salário 
“justo”, sugere a sua substituição pela reivindicação da posse dos meios 
de produção pelos trabalhadores.’’ (BILHARINHO in ENGELS & 
KAUTSKY, 2012, p.15). 

!
 A conclusão retirada dessa análise reitera que o principal objetivo dos 

proletários deve ser a revolução social, mesmo que isso signifique o rompimento com 

o Direito Burguês, e certamente será, sendo as reivindicações jurídicas meros 

coadjuvantes, que se manterão até o momento em que a revolução socialista ainda não 

tiver condições de ser realizada em seu total potencial. 

!
Conclusão 

 De toda essa exposição concluímos que o Marxismo se baseia na Dialética, no 

Materialismo para criar o seu método de análise social, o Materialismo Histórico. A 

partir dele se explica a compatibilidade das ideias, do sistema jurídico e político com a 

economia social, e a origem de elementos constitutivos das lutas de classes. 

 Sobre o Direito especificamente, fica claro o seu fim específico de manter a base 

econômica e sustentar sobre a forma jurídica, o pálio legitimador da lei, todas as 

contradições existentes nessa base, o que faz o Direito não ser o melhor caminho para 

um proletariado que deseja a revolução social das condições materiais de vida, já que 

isso significaria colocar o Direito contra si mesmo, em luta interna e de desfecho 

!60



Lucas Fabrício de Moraes Barbosa

conhecido: a vitória da burguesia dentro de seu próprio sistema, o que o colapso social 

já não admite. 

!
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!
Resumo: Perscruta-se no presente ensaio a inserção da moral no esforço 
argumentativo jurídico, tendo por fundo as recentes decisões que, por meio da 
flexibilização de princípios clássicos do Direito, buscavam atender uma pressão social 
excitada, na maioria das vezes, por veículos midiáticos. Aprofundando o entendimento 
sobre parâmetros de moral, sua dialética na construção de decisões e eventuais limites 
para o seu protagonismo na atividade do magistrado, busca-se uma resposta que 
consolide os anseios sociais por instituições de fato democráticas - isentas de relações 
espúrias -, com um Direito que mantenha suas prerrogativas democráticas intactas. 
Em outras palavras, um parâmetro de justiça racionalizada, isenta de valorações 
seletivas. 

Palavras-chave. Moral; Consciência Coletiva; Argumentação Jurídica; Segurança 

Jurídica; 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1. A interface entre valores morais e a flexibilização do direito para um 
ideal de justiça 

!
“Surge situação cuja gravidade impõe a correção de rumos, mediante 
atuação firme, com desassombro, do Tribunal que ostenta a condição de 
última trincheira da Cidadania. Em quadra estranha, na qual valores 
estão invertidos e a lucidez, suplantada, inexiste outro caminho senão a 
afirmação do primado da Carta da República”. !

 A prosa poética em questão se trata de voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, 

em dezembro de 2016, quando sustentava a manutenção de decisão liminar por ele 

proferida para afastar o Senador Renan Calheiros da presidência daquela casa. O 

trecho é sintomático daquilo que a mídia convencionou chamar de “crise 

institucional” entre os três Poderes, ao cabo de uma forte pressão social imposta ao 

Supremo Tribunal Federal, na ideia de que este seria o último bastião da salvação, 

capaz de afastar os espúrios do poder e salvar a nação da corrupção. 

 A lógica é recorrente - e o trecho destacado bem sintetiza - de um sentimento 

comum de risco contínuo, orbitando os episódios recentes de arranjos ilícitos nos 

poderes, como se a paz social e a estabilidade institucional estivessem naufragando 

junto de toda moral do mundo ocidental. O desassossego vem do bombardeio de 

notícias de que seus representantes estariam manobrando contra seus interesses, que 

seu dinheiro estaria tomando fins escusos, que existiria todo um aparato arquitetado 

para perpetuar a hegemonia de uma chamada “classe política”.  

 Ao julgar se tratar de violações capitais à conduta moral de um político – esta 

previamente inscrita abstratamente em uma consciência coletiva -, a sociedade civil 
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delega “poderes extraordinários” ao Poder Judiciário, para que este trate de atenuar 

sua sensação de insegurança, ainda que de forma simbólica, como por meio da 

distribuição indiscriminada de mandados de prisão preventiva. A final, o que seria o 

“primado da Carta da República” se não uma valoração casuística? Um discurso 

inflado que coloca o magistrado como um promotor de política pública ou como 

agente de segurança; o que, para ambos casos, não o é. Na linha do debate acadêmico 

hodierno, quanto da ideia de princípios não se perverte por discursos que, muitas 

vezes, são inclusive contrários à própria Constituição? 

 O ponto central aqui está em argumentar o limite para o magistrado suscitar, 

isoladamente, um princípio moral ao aplicar o Direito com vistas a satisfazer um ideal 

de justiça. Ou, ainda, quais os efeitos – para um ideal de fato racionalizado de justiça e 

de Direito – que surgem com a crescente repetição de julgados como esses, cuja 

entonação agrada muito mais aos ouvidos do povo do que às expectativas de segurança 

jurídica insculpidas em lei. Sublinha-se em relevância quando vemos tal movimento 

como causa e consequência do avanço ostensivo do chamado “ativismo judicial”; cujos 

limites a nossa experiência de vida ainda não demonstrou com clareza, mas cuja 

dimensão podemos tirar ao refletir sobre a panaceia da cruzada moral em nossas Varas 

de Justiça ao redor do Brasil. 

 Para entrar no debate, faz-se necessário um breve aporte inicial quanto ao 

parâmetro de moral aqui adotado. Tomemos este a partir da ideia de um “sistema de 

valores que se traduzem por princípios e regras cuja aplicação prática é considerada 

um dever e, logo, a não aplicação, uma transgressão condenável” (LA TAILLE, 2016, p. 

32), podendo esse sistema ser construído a partir matizes tão distintas quanto a 
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sociedade complexa em que vivemos consegue pluralizar. De modo sintético, um 

comando moral gera para o interlocutor um juízo de “como devo agir”, algo que, por si 

só, já dá indícios do quanto tal comando se confunde, em natureza, com aqueles de 

cunho estritamente normativo. 

 De fato, a proximidade entre construções morais e aquilo positivado verte 

opiniões no sentido de que, por muitas vezes, um se dá pelo outro. A discussão que 

deságua desse embate já polarizou o primeiro escalão de juristas internacionais, 

divididos entre os que entendem moral e Direito como entes necessariamente 

conexos, e outros entendendo que não se faz o Direito sem uma isenção moral 

absoluta, a partir de uma posição pragmática. No melhor, e aqui sintético, exemplo do 

debate entre Ronald Dworkin e Richard Posner, assumindo as respectivas posições 

indicadas. 

 Na linha de tudo debatido, soa sensato crer que não se trata de uma opção se 

vamos ou não erigir um direito apático a qualquer subjetividade de quem julga. Tal 

feito é impossível, e a própria experiência histórica nos demonstra que o esforço seria 

pueril; aqui, dando maior razão às considerações de Dworkin. Mais que isso, um juiz 

não está tão somente vulnerável às suas próprias concepções morais, indissociáveis do 

próprio ser, mas a toda uma pungente pressão política externa, que, imposta por 

“meios de comunicação de massa, cria uma série de tensões sobre sua 

responsabilidade e sua independência” (FERRAZ JR, 2016, XXII). 

 Eis aqui, justamente na expectativa de um valor moral externo tensionado ao 

magistrado, que reside o ponto crítico da questão suscitada no começo dessa reflexão. 

Uma vez que valores morais têm uma natural inserção no juízo decisório – ainda que 
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cobertos por camadas de comandos simbólicos, ritos formalistas e brocardos do 

melhor latim -, ir contra o vento seria parar no tempo, e deixar de dar à questão da 

interface entre moral e Direto o devido tratamento. Em melhor síntese, o 

“reconhecimento de que não há norma que não contenha referência situacional 

alguma, por mais tênue que seja, é indiscutível. Qualquer norma moral se caracteriza 

por ser ‘impregnada de caso” (GÜNTHER, 2011, 11). Contudo, ainda assim, faz-se 

necessário refletir que, se a moral faz parte do jogo e de sua construção, quando, e em 

qual medida, ela se faz como um critério válido ou não?  

 Para dar maior relevo à questão, basta transpor tal questionamento para os 

casos do cotidiano forense, quando a dúvida de decidir de um magistrado é resolvida a 

partir de valorações como “a autoria desse crime não está clara, mas será que o réu já 

teve passagem?”; para ficar aqui apenas no subjetivismo mais recente, recorrente e 

menos polêmico; citáveis outros tantos piores em matéria, por exemplo, do Direito de 

família. Ou seja, são expectativas de um dever agir social que não se encontram no 

texto normativo, mas sim em valores morais específicos de matiz socioeconômica, ou 

ainda religiosos, e que indiretamente dão ensejo ao ato decisório. Diante de tal 

seletividade, questiona-se a capacidade do Direito em ser aplicável, de fato, a todos 

indivíduos, em igual peso e ao mesmo tempo, e, tão logo, democrático por definição.  

 Na busca pela quintessência científica do Direito, Hans Kelsen passa por este 

mesmo debate, reconhecendo a pluralidade de ordens morais que compõem uma 

mesma ordem jurídica – fazendo alusão às concepções de deveres de conduta, tanto 

dos grupos dirigentes sociais quanto dos grupos minoritários, que convivem, ao 

mesmo tempo, em um ordenamento positivo -, mas negando que tal construção possa 
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ser a base matiz do Direito, exatamente pela impossibilidade, já destacada, de se 

encontrar uma moral absoluta, antecedente e superior a todas as demais, capaz de dar 

ao Direito seu objeto último, invariável em face do tempo ou lugar. É na busca por tal 

objeto, e tentando contornar a volatilidade de valores morais como fundadores da 

validade de normas jurídicas, que Kelsen aponta para a norma fundamental, um ente 

lógico-transcendental calcado, em parte, no “sentido subjetivo do ato 

constituinte” (KELSEN, 2009, 228); uma abstração que, em última análise, não deixa de 

remeter novamente para o ponto inicial da interface infestável entre o Direito e a 

moral. 

 Valiosa contribuição no trato de tal impasse vem da teoria da argumentação, em 

especial a proposta por Klaus Günther, na qual se postula que juízos morais passam a 

ser racionais quando justificáveis por um princípio de universalização. Esse princípio 

se resumiria à ideia de que qualquer norma válida terá de preencher uma expectativa 

de satisfação, “de modo que as respectivas consequências e os respectivos efeitos 

colaterais, que resultem do seu cumprimento geral para a satisfação dos interesses de 

cada indivíduo, possam ser aceitos por todos os envolvidos” (GÜNTHER, 2011, 9); algo 

de claríssima inspiração no conceito do imperativo categórico kantiano. 

 Diante de tal esforço, espera-se que nenhuma valoração moral seria válida tão 

só pelo seu conteúdo, por aquilo que comunica, mas sim pela sua possibilidade de se 

tornar obrigatória a todos na sociedade, independente das “tendências, paixões e 

interesses particulares, modos de vida culturalmente determinados, critérios éticos e 

máximas da vida boa” (GÜNTHER, 2011, 58). Conforme já arguido, não se trata de 

querer ou não que a moral esteja no Direito, seja em sua gênese ou em sua aplicação, 

!68



Alexys Campos Lazarou

isso é um fato irrevogável. Diante disso, a inteligência da ideia estaria justamente em 

condicionar essa moral a valores universais, compartilhados por todos e, tão logo, 

neutralizados de imparcialidades; no qual o contexto da situação passa por um forte 

crivo de proporcionalidade isenta de qualquer coação; se possível tal intento. 

 Além, Günther ainda enfrenta a moral a partir de uma construção rígida 

argumentativa, feita por interlocutores competentes, em igualdade de direitos, atenta 

às particularidades da sociedade e que, com base em tudo isso, se capacita a delimitar 

princípios morais adequados ao mundo da vida. Sendo construída dessa forma, um 

dado juízo moral é efetivamente obrigatório a todos justamente por atender aos 

interesses pessoais de cada um. A repetição do processo possibilita que se fortaleça 

uma “consciência coletiva”, flexível aos mais distintos contextos de aplicação, capaz de 

atender todas as demandas complexas do Direito (2011, 74). 

 A questão tem forte sedimentação quando fechada dentro de suas próprias 

premissas, mas se perverte ao retomarmos o cerne da concepção de moral. No campo 

da aplicação fática, e de nossa experiência antropológica, não se pode enfrentar o 

debate moral sem questionar “quem é o sujeito do discurso?, quem é o sujeito do 

fazer?, quem é o sujeito da narrativa?, quem é o sujeito da imputação 

moral?” (RICOEUR, 1997, 19). Em outras linhas, que homem é esse que predica 

Günther, capaz de quebrar o paradigma em Hume da razão escrava das paixões, e se 

colocar em terceira pessoa para meditar sobre seus próprios valores, abdicando deles 

na medida de sua potencial universalidade?  

 Na linha daquilo já observado por Miguel Reale, “se o ser do homem é seu dever 

ser, o ser do homem é essencialmente histórico” (REALE, 1991, 140), explicando-se 
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então, nas palavras do autor, a “constelação cultural valorativa” presente em cada época 

e em cada civilização distinta. A pluralidade de modelos de vida e imposições de 

deveres de agir é, dessa forma, natural à própria gênese do homem, sendo algo que o 

próprio processo histórico trata de agravar. Na máxima de Paul Ricoeur, para o qual “a 

consciência moral não pode permanecer muito tempo ‘para além do bem e do 

mal’” (1991, 42), não se pode esperar também que um discurso de juízos racionais, 

universalistas e isentos às pressões caiba como a grande panaceia que unificará todas 

as noções de justiça fomentadas dentro de uma mesma sociedade. Natural que na 

dialética dos discursos um busque a primazia sobre o outro, sendo tal exercício a 

perfeita imagem da “ambigüidade da noção de verdade, ora alheia aos valores, ora 

valor universal, impondo-se a todos e primando sobre todos os outros 

valores” (PERELMAN, 1998, 148). 

 Em breves pinceladas, questionamos o crescente primado da moral no direito, 

verificamos que sua existência é inerente à própria natureza da normatização, arguimos 

os limites de sua argumentação, deparando-nos com as controvérsias de uma moral 

pretensamente universal. Tais considerações já evidenciam o entrave maior da 

interface entre moral e Direito, pois, ainda que se verifique passível de interposição, o 

limiar daquilo que é justo para aquilo que é arbitrário é por demais frágil quando o 

parâmetro argumentativo parte de juízos morais. Dessa forma, a nova pergunta que se 

faz vai na linha de inquirir qual a barreira do ordenamento que fixa o limite da 

valoração moral. A partir de qual intensidade que pressões sociais, que expectativas 

situacionistas, pervertem o Direito e maculam a justiça naquilo que se decide? 
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 Vários são os parâmetros inerentes ao esforço de um magistrado, 

compreendendo direito material, direito processual, as características específicas do 

caso, valores morais sociais e, dentre outros, a própria subjetividade do julgador. Em 

Chaim Perelman, vemos que, desse amálgama, busca-se o resultado cuja comunicação 

encontrará maior adesão por parte de seu auditório, seja por meio da lógica formal no 

discurso apresentado, por meio da persuasão das teses e suas premissas, ou ainda, em 

maior relevância, por meio do reconhecimento das verdades ali vinculadas.  

 Conforme argumentado, a noção que se faz de verdade é variável para cada 

grupo social, para cada tipo de auditório. Quando se trata de delimitar qual o auditório 

do magistrado, podemos destacar entre suas fileiras as partes litigantes, àquelas apenas 

interessadas, a comunidade jurídica que acompanha a formação de novas 

jurisprudências e, em uma última instância de proximidade, a própria sociedade. Por 

isso, toda a sentença busca a satisfação de um direito e, incidentemente, a maior 

adesão possível do auditório para o qual se dirige. 

 Ainda em Perelman, ao lidar com a pluralidade de valores que orbitam uma 

determinada causa em lide, a consolidação de um desses em específico pode 

demonstrar que “nosso direito admite a existência de situações em que outros valores 

passam a ser considerados mais importantes do que a própria verdade”, pois cabe ao 

magistrado que decida “em função dos valores dominantes na sociedade, sendo sua 

missão conciliar com esses valores as leis e as instituições estabelecidas, de modo que 

ponha em evidência não apenas a legalidade, mas também o caráter razoável e 

aceitável de suas decisões” (PERELMAN, 1998, 200). 
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 Como se vê, o esforço argumentativo decisório tem natural propensão à 

flexibilização do Direito, na medida em que completa e reinterpreta a lei, atento ainda 

à sua função de tornar a decisão aceitável aos juristas e às instâncias superiores que a 

conhecem, pois, de acordo com o mesmo autor “não basta que a decisão pareça 

equitativa, é necessário ainda que seja conforme ao direito em vigor, e aceitável como 

tal por aqueles que a examinarão” (1998, 223). 

 Nesse ponto, Tércio Sampaio Ferraz Jr. é cirúrgico ao advertir quanto à 

necessidade de neutralização do magistrado, não neutro quanto ao exercício próprio 

de sua atividade e de seu livre convencimento, mas em um esforço que gera uma 

chamada “indiferença controlada”, ou seja, “estabelecer uma relação em que a 

indiferença é garantida contra expectativa de uma influência” (FERRAZ JR, 2016, 

XVIII). A cautela patrocinada pelo autor vai na linha da preocupação com o “poder de 

violência simbólica” (2016, 53), sendo esse o poder de impor interpretações como 

legítimas de forma a dissimular as relações de força e poder que podem estar oclusas 

em sua decisão. Em outras palavras, e na linha da provocação inicial, violar o próprio 

direito para fazer uma justiça transviada, tudo a título de uma expectativa moral social. 

 Ao dar azo ao senso de justiça seletiva em torno de um valor moral, o 

magistrado se confunde quanto ao auditório de sua decisão, e, para plenamente 

atender-lhe, contraria diametralmente a própria comunidade jurídica, processo do 

qual Perelman chama de vulgarização (1998, 145). Sob pretexto de “fazer justiça”, 

nossos tribunais têm rompido premissas básicas em matéria constitucional, causando 

lesão ainda maior à ordem normativa do que a benesse que pensam estarem 

patrocinando ao ceder à pressão situacionista. 
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 Diante disso, ainda que a moral seja um parâmetro válido na construção do 

Direito, não se apresenta como uma instância superior na hermenêutica jurídica, nas 

motivações decisórias, apta a flexibilizar expectativas consolidadas ao sabor do 

momento; em especial, àqueles momentos amplamente midiatizados. A advertência vai 

no sentido de que “não se deve opor radicalmente a segurança da coisa julgada e a 

justiça das decisões ou mesmo isonomia entre os diferentes sujeitos que possuem 

decisões distintas a regrar seu comportamento” (FERRAZ JR, 2016, 127). Enquanto 

esses valores subjetivos de justiça são tão somente um valor em si, a segurança jurídica 

está insculpida entre os direitos fundamentais, positivada em nossa Constituição, não 

podendo a segurança ficar à deriva pela pressão de uma expectativa de justiça, 

calibrada a partir de uma valoração moral volátil ao momento histórico e variável entre 

os diferentes substratos sociais. 

 Valiosa também é a contribuição de Luigi Ferrajoli, para o qual há que se 

manter uma laicidade, tanto para o Direito quanto para a moral, capaz de manter a 

autonomia de ambas as esferas, em um sentido tal que o Direito nunca poderá ser 

utilizado para reforçar um valor moral, tão pouco um valor moral utilizado em 

patrocínio do Direito (FERRAJOLI, 2009, 17). Por resultado, busca-se um Direito 

voltado para os interesses e necessidades que se reputam vitais (algo similar ao 

princípio da universalização), relegando também às construções de valores morais uma 

adesão sincera, avessa de qualquer comando coercitivo externo que influa na 

identificação autônoma pelo indivíduo. 

 Dessa forma, a decisão que suscita por fundamento central valores morais não 

se reveste da legitimidade necessária, na medida das limitações próprias do debate 
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moral aqui arguido - balizando sua receptividade em torno do auditório que se faz, e 

não em torno da técnica mais adequada à práxis jurídica -, tendo por resultado uma 

violação à segurança jurídica, valor este muito mais necessário à ordem democrática 

do que qualquer juízo moral que se repute de momento.  

 E mais, aqui em breves considerações, não se pode crer também que caiba ao 

Direito, isoladamente, a tutela de questões tão densas na gênese do Brasil enquanto 

nação. Exemplo disso, não foram os quase duzentos anos de leis - nem serão nos anos 

que virão -, que puderam desmantelar a lógica estamentária de um país patriarcal e 

descolonizado às pressas, na esteira de interesses situacionistas, que Sérgio Buarque 

de Holanda viria a sintetizar em uma sequência sem fim de “lamentáveis mal-

entendidos” (HOLANDA, 1981, 51). De certo, a chamada “crise institucional” é fato 

muito além da construção normativa, não sendo crível que o seu esbulho em prol de 

uma cruzada moral seja a resposta mais coerente no trato de todas essas questões 

trazidas. 

 Para voltar à provocação inicial, o Poder Judiciário como “última trincheira da 

Cidadania” é algo por demais temerário pelo senso que se cria de que se delega a ele 

poderes extraordinários. O dissenso é ainda mais claro quando se afirma o “primado 

da Carta da República”, mas relativizamos objetos centrais dessa mesma carta, como a 

presunção da inocência, e subsequente execução da pena após o trânsito em julgado, a 

separação entre poderes, garantia ao devido processo legal, o caráter excepcional da 

prisão, a própria segurança jurídica e todos os demais postulados demovidos à 

condição de espantalhos de arguição defensiva. Para todos os fins, não é possível  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sustentar a contradição de restaurar as instituições democráticas corroendo o 

substrato democrático do Direito. 

 Não é necessário ir muito além no juízo lógico para concluir que, sob essas 

premissas, não se alcança uma justiça de fato, em sua acepção mais verdadeira, mas 

sim àquela tão bem sintetizada na sábia simplicidade de João Grilo, personagem do 

clássico O Auto da Compadecida, para o qual “se fôssemos julgados pela justiça, toda a 

nação seria condenada”. 
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!
Resumo: Professor emérito da Universidade de Oxford, Joseph Raz é um dos mais 
conhecidos filósofos do direito e expoente do juspositivismo contemporâneo. Em 
2014, Margaret Martin publica o argumento central de sua tese de PhD defendida na 
Universidade de Cambridge, que visa refutar a obra Raz como um todo, apresentando 
as lacunas e falhas de sua teoria. Ao estruturar sua crítica e desenhar seu caminho 
através da filosofia do direito, Martin parece incorrer no que outro teórico, o 
americano Robert Summers, denomina de instrumentalismo, uma escola de 
pensamento que ganhou grande repercussão nos Estados Unidos e foi, segundo 
Summers, possivelmente influenciada pelo jurista alemão Rudolf Von Jhering. Esta 
resenha crítica objetiva meramente expor as similitudes entre a o pensamento de 
Martin e as ideias de Jhering sem, contudo, tentar provar a existência de uma 
influência teórica. 

Palavras-chave: Joseph Raz, positivismo, instrumentalismo, filosofia do direito.  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1. Uma crítica a Raz e ao positivismo 

 Professor emérito da Universidade de Oxford, Joseph Raz é certamente um dos 

teóricos mais lidos na atualidade dentro campo da filosofia do direito. Ser um 

expoente do positivismo contemporâneo o transforma em alvo atrativo para críticas de 

diversos setores da academia. É justamente em relação à obra deste, bem como à teoria 

juspositivista como um todo, que a professora Margaret Martin desenvolve uma 

estrutura de argumentos contrários em Judging Positivism. 

 O livro de sete capítulos, publicado pela Hart Publishing e ainda sem uma 

versão em português, possui dois escopos principais, o primeiro é a apresentação das 

inconsistências da obra de Raz ao longo do tempo. Modificações teóricas que segundo 

Martin, fazem o edifício Raziano desmoronar.  O segundo deles é uma crítica à 1

abordagem positivista da filosofia do direito. Esta crítica implica na defesa de um 

arcabouço teórico que seja essencialmente normativo, de um estudo sobre um ideal de 

direito que, consequentemente, encare este a partir de sua função de promotor da 

ordem social. 

 Na coletânea Essays in Legal Theory, publicada em 2000, o professor norte-

americano Robert Summers já anunciava à comunidade acadêmica a possibilidade dos 

escritos de Rudolf Von Jhering terem influenciado fortemente uma escola de 

pensamento norte-americana que tem como expoentes Oliver Holmes, Roscoe Pound, 

Karl Llwellyn, e tardiamente, Lon Fuller.  De acordo com Summers, esta escola é 2

marcada pelo entendimento do direito como um meio para um determinado fim, por 
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isso denominada instrumentalista. É justamente a partir da leitura do sexto capítulo do 

livro em questão, no qual Martin expressa os rumos de sua filosofia,  que o possível 3

encaixe com instrumentalismo expresso por Summers passa a ser visível. Não 

surpreendentemente Holmes e Fuller são os mais citados no capítulo.  4

2. O arcabouço argumentativo 

 Antes de se ter em mente qual a estrutura de argumentos que é empregada por 

Martin, vale ter conhecimento do conteúdo de cada capítulo. Nos cinco primeiros 

temos uma exposição do velho Raz de Practical Reason and Norms (1975) claramente 

ligado a uma orientação mais positivista em confronto com a teoria moral da 

adjudicação do jovem Raz. Segundo Martin, o advento desta mudança colocou Raz 

diante de duas escolhas: reformar sua teoria por completo ou tentar adaptar as novas 

concepções aos antigos conceitos. Optando pela segunda alternativa, Raz teria 

constituído uma incompatibilidade insustentável. 

 O primeiro capítulo mostra como a teoria do direito de Raz está umbilicalmente 

ligada a uma teoria da adjudicação, e o quanto Raz falha ao optar por uma teoria 

puramente descritiva do direito. No segundo capítulo, Martin apresenta as limitações 

de uma distinção rigorosa entre fato e valor que dá base à tese das fontes. O terceiro 

capítulo mostra que a tentativa de Raz de distanciar sua teoria do direito de uma teoria 

da adjudicação, utilizando a tese das fontes, acaba fazendo com que sua teoria se 

aproxime do realismo de Oliver Holmes. O quarto capítulo se dedica a expor o 

descompasso entre defender a tese da justificação normal e a tese da preempção 
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simultaneamente. O quinto capítulo objetiva mostrar que há uma latente 

impossibilidade em construir uma teoria do direito que seja neutra em termos de 

valores e que Raz acaba inevitavelmente formando um pensamento normativo. No 

sexto capítulo, Martin aborda as opções não tomadas por Raz como sendo as soluções 

mais adequadas. No último capítulo é apresentado um resumo do debate entre Gerald 

Postema e Raz que demonstra o quanto este último se defende com desvios teóricos e 

o quanto ele se recusa a empreender profundas reformas nas suas ideias. 

!
2.1 O fardo das razões exclusionárias 

 Joseph Raz segue inevitavelmente pelos caminhos de uma de suas maiores 

influências intelectuais, H.L.A Hart. Hart foi um notório defensor da dupla 

característica das regras e de que as jurídicas apresentavam razões secundárias para 

agir, razões que afastavam a incidência de outras sem ter contato com seu conteúdo.  5

Esta ideia está contida na diferenciação clássica entre ter obrigação de e estar obrigado 

à. Raz, ao seu modo, desenvolve a tese da preempção, ou também chamada de tese da 

razão exclusionária, que afirma que normas jurídicas atuam desse modo, 

independentemente do seu conteúdo.  Conteúdo este que foi formado em sua 6

produção, chamada de fase deliberativa.  7

 Ao defender que normas jurídicas são exclusionárias, Raz deixa claro que na 

sua aplicação os juízes não devem utilizar a técnica do ato de sopesar, uma vez que 
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estas são conhecidas factualmente, a incidência da norma deixa de ser um exercício 

valorativo e passa a ser pura subsunção. Esta ideia vem a culminar na tese defendida 

em Practical Reason and Norms (1975) de que os juízes têm o dever de aplicar o 

direito (duty to apply the law). 

 Os questionamentos à validade tese da preempção surgem junto com as 

hipóteses onde ações do cidadão comum estão de acordo tanto com o conteúdo da 

norma quanto com a razão exclusionária, ou seja, hipóteses onde o respeito ao 

enunciado normativo se dá tanto pela razão que deu origem a ele quanto pelo fato de 

ser uma norma jurídica. Para desfazer-se deste problema, Raz apela para uma 

argumentação extremamente frágil: em primeiro lugar impõe um empecilho artificial 

ao exercício da decisão, a dupla consideração (double counting), que impede que seja 

levada em conta a ordem primária e a ordem secundária simultaneamente. Em 

segundo lugar, recorre ao argumento psicológico (que Martin devidamente classifica 

como inconsistentes a um filósofo do direito) no qual podemos perceber o exercício de 

uma razão exclusionária quando quem obedece possui um relativo sentimento de 

desconforto (feeling of unease).  8

 Além disso, Martin aponta como a tese da preempção encontra outros percalços 

dentro da própria obra raziana com o advento de uma teoria moral da adjudicação 

apresentada em suas publicações tardias.  9

!
2.2  O problema da Common Law 
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 Quando Martin discorre sobre as teses apresentadas em The Authority of Law 

(1979) temos a exposição das dificuldades argumentativas que Raz enfrenta ao 

sustentar uma distinção precisa entre fato e valor no exercício da aplicação do direito. 

Para Raz o direito se resume à aplicação de normas factualmente acessíveis e pré-

estabelecidas, às quais os juízes estão obrigados. Supreendentemente, Joseph Raz é um 

acadêmico do mundo anglo-saxão e uma distinção como esta é dificilmente entendida 

no contexto da Common Law, um sistema que possui institutos bem definidos para 

alterações nos precedentes que envolvem a capacidade criativa do judiciário. 

 Para se desvencilhar deste outro peso, Raz lança mão da tese da regra-mais-

exceção (Rule-plus-exception) que inclui qualquer modificação de normas da 

Common Law como uma restrição da regra anterior bem como uma justificação do 

comando da regra anterior, quando há uma necessidade de adequação a uma nova 

situação.  É dentro destas fronteiras que o juiz deve argumentar da maneira que 10

“melhor aperfeiçoe o direito”. Martin escancara aqui como Raz incorre de forma 

completa num entendimento Dworkiniano.  11

 Martin, refutando Raz com uma argumentação muito pouco própria, recorre ao 

esclarecedor exemplo de seu orientador, Nigel Simmonds, para demonstrar o quanto 

os juízes da Common Law “iluminam o direito com novas luzes” em julgamentos que 

envolvem muitas vezes um raciocínio moral.  12

!
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2.3  O realismo acidental de Raz 

 Nada é menos desejado a um positivista do que extrair o direito de dentro da 

mente de um juiz. Martin consegue demonstrar o quanto Joseph Raz, ao longo de sua 

obra, construiu uma teoria do direito inseparável de uma teoria da adjudicação, 

incorrendo acidentalmente em um entendimento típico da escola realista do 

americano Oliver Wendell Holmes que ficou conhecido por classificar a profissão do 

advogado como uma previsão das escolhas de uma corte.  13

 O ponto crucial da ligação entre as duas teorias está contido em Practical 

Reason and Norms (1975) com a tese de que os juízes tem a obrigação de aplicar o 

direito que somada ao entendimento, desenvolvido posteriormente, de que os juízes 

raciocinam moralmente faz com que a decisão destes seja enxergada como o próprio 

direito.  Além disso, Raz expressa um compromisso veemente com a tese da 14

autonomia fraca onde o raciocínio puramente jurídico não é obrigatório para os juízes, 

mas apenas para os cidadãos que obedecem à lei.  15

 Se colocando como defensor de uma tese que possui elementos claramente 

normativos, o que contraria o compromisso incessantemente firmado com um 

pensamento puramente descritivo, Raz busca substituir o dever de aplicar o direito 

pela ideia de que todo direito reivindica autoridade (claim to authority) o que para 

Martin configura uma clara fuga  do problema inerente de pretender construir uma 16

teoria moralmente neutra. 
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!
2.4  A preempção e seu oposto, a justificação normal 

 Enquanto a tese da preempção sela a fase deliberativa da produção normativa e 

cria um compromisso que faz com que as regras a partir daí sejam vistas pela frente,  17

protegidas pelo seu pedigree, a tese da justificação normal cria um diálogo entre o 

indivíduo e a autoridade. A autoridade legítima, como a exercida pelo direito, passa a 

ser somente aquela que está justificada pelas considerações morais de ser uma 

facilitadora da vida em sociedade. Martin demonstra como Raz tentou compatibilizar 

teses tão antagônicas quanto estas, e claro, o fracasso dessa tentativa.  18

 Segundo a tese da justificação normal, uma autoridade legitimada é aquela que 

faz com que as razões que regem a vida social sejam aplicadas de uma melhor forma 

do que se estas fossem aplicadas diretamente pelos cidadãos. Está nas mãos da 

autoridade a expertise, avaliada moralmente por aqueles que estão sujeitos a ela, de 

propor as normas que facilitarão e coordenarão a vida nas sociedades plurais. Vemos 

aqui que Raz novamente se engaja em um ideal de direito e não apenas em um retrato 

dos sistemas legais. 

 Para corrigir as inconsistências latentes da soma de ambas as teses, Raz tenta 

em primeiro lugar atribuir à justificação normal um papel delimitador das fronteiras 

jurisdicionais. É a avaliação moral defendida por esta tese que determina o que vai ser 

tratado pelo direito, e uma vez definido o campo, quem atua é a preempção. O maior 

problema deste tipo de argumentação é levantado, de forma pertinente, por Martin que 
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questiona: quem, no meio de uma sociedade plural, teria o conhecimento adequado 

para julgar a legitimidade da autoridade governamental nos mais diversos assuntos? 

Martin faz uma crítica muito bem estruturada e demonstra como o dever ser é 

imprescindível para o entendimento do ser,  algo que Joseph Raz rejeita de forma 19

veemente. 

!
2.5  A mensagem implícita nas teses razianas 

 Por todas as páginas de Judging Positivism não são poucas as vezes que M. 

Martin sublinha a dificuldade e consequente incapacidade de Raz de construir uma 

filosofia puramente descritiva dos sistemas jurídicos. Apesar de tentar, Raz não 

consegue evitar colocar seu pensamento no campo da filosofia política. Para Martin, as 

teses razianas da preempção, da autônima (fraca), da justificação normal e 

especialmente a tese das fontes possuem um compromisso implícito de explicar o 

direito a partir de sua função, constrói-se assim um ideal do direito.  20

 Ao afirmar que o direito é composto de normas pré-estabelecidas e acessíveis 

factualmente já que possuem um pedigree definido pelas suas fontes, Raz 

implicitamente se compromete com um direito que tem como objetivo a manutenção 

da ordem nas sociedades plurais. Isso fica claro quando Raz insiste que sistemas 

puramente discricionários (apesar de factualmente inexistentes) são sistemas 

essencialmente caóticos.  Um exemplo disso é a ligação da tese das fontes com a tese 21
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da certeza (que afirma que normas jurídicas devem ser claramente identificáveis pelo 

cidadão), algo que Raz nega rigorosamente em seu debate com Postema.  Martin 22

demonstra que para positivistas como Raz a dificuldade de manter fora valores se dá 

tanto no nível interpretativo quanto no nível metodológico e os temores de tangenciar 

uma filosofia normativa são os mesmos que fazem um teórico enxergar o direito como 

razões públicas para agir, que unificam o julgamento e livram as decisões da 

inventividade. 

!
3. O outro caminho e o instrumentalismo aos olhos de Robert Summers 

 No penúltimo capítulo de Judging Positivism, Martin se dedica a um resumo da 

crítica à Raz e ao positivismo, defendendo em algumas páginas sua posição perante a 

filosofia do direito. Seguir o caminho, não tomado por Joseph Raz, de encarar o direito 

a partir de sua função de promotor de coordenação e cooperação na sociedade, 

abraçando uma teoria assumidamente valorativa, situa o pensamento de Martin em um 

espectro da teoria que dedica uma análise sistemática do direito como meio para um 

fim. Esta perspectiva foi historicamente defendida por diversos pensadores do direito, 

dentre eles Rudolf Von Jhering que por sua vez foi possivelmente responsável por 

influenciar alguns dos realistas norte-americanos (Pound, Llwellyn e Holmes) bem 

como Lon Fuller.  23

 Vale ressaltar que esta resenha não objetiva provar que Margaret Martin é uma 

instrumentalista e fiel seguidora das ideias de Jhering, mas apenas levantar algumas 
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suspeitas a partir de certos paralelos. Tal como fez o próprio Summers em seus Essays 

in legal theory sobre a influência de Jhering em relação aos realistas americanos: 

Podemos estar racionalmente certos de que as críticas de Jhering ao 
“culto da lógica” de fato influenciaram os teóricos [realistas] americanos? 
É difícil saber.  24

!
 Em um breve resumo do instrumentalismo de Jhering, Summers elenca quatro 

pontos que o jurista alemão claramente afasta em sua teoria: (i) a visão de que o direito 

é um fim em si mesmo; (ii) de que um sistema jurídico deve ter atributos altamente 

formais; (iii) de que o direito é uma simples expressão de uma evolução histórica e 

assim teria um baixo potencial transformador; (iv) de que o direito deve ser estudado 

sob a perspectiva estrita de um positivismo que ignora a sua função.  25

 A maior parte destes argumentos pode ser encontrada facilmente na defesa 

teórica de Margaret Martin. Somando-se a isso, podemos enxergar outro importante 

paralelismo entre Jhering e Martin no que diz respeito à coerção. Ambos 26

consideravam impossível uma compreensão do direito longe de sua capacidade 

coercitiva: 

A força normativa do direito raramente funciona por si mesma, destoada 
das forças da coerção ou da consciência.  27

!
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 Opinião diametralmente oposta da encontrada no entendimento de Joseph Raz 

que, para argumentar contrariamente, usa o exemplo de uma sociedade de anjos  que 28

necessitaria de um direito, mas não das forças da coerção. 

 A partir da leitura de Judging Positivism temos contato com um pensamento 

que rejeita as lentes positivistas que encaram os sistemas jurídicos muito mais por sua 

forma do que pelo seu conteúdo. Martin, ao criticar por completo de forma metódica e 

elucidativa (talvez preciosista em alguns momentos) a obra de Raz, nos remete à 

importância de entendermos o espírito das normas, seu conteúdo, seu funcionamento 

como sistema e, mais importante de tudo, sua relação com a cidadania.  

!
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Resumo: Joseph Raz é um dos maiores e mais controversos positivistas da atualidade. 
Em sua obra Judging Positivism, Margaret Martin se propõe a, partindo desse autor, 
analisar as bases substanciais e metodológicas do positivismo legal. Através da análise 
de dois blocos argumentativos ditos essenciais à tese da autora, a presente resenha se 
propõe a discutir o impacto argumentativo da obra à teoria positivista e, em específico, 
ao positivismo de Raz. Foram também incluídos no debate outros autores que se 
propuseram, em alguma medida, a discutir temas afeitos aos discutidos por Martin e 
Raz. Chegou-se à conclusão da parcial plausibilidade dos argumentos de Martin. 

Palavras-chave: Positivismo – adjudicação – perempção – natureza do direito.  
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Introdução 

 Em Judging Positivism, Margaret Martin se propõe a fazer um estudo de caso do 

positivismo legal, tendo a obra de Joseph Raz como ponto de partida. São analisados 

os fundamentos de diversas teses assumidas por Raz,  bem como a consistência e 1

coerência  entre elas. A partir desse estudo de caso, também, a autora pretende 2

desmantelar as bases metodológicas do positivismo, em prol de teorias normativas e do 

direito natural.  3

 MARTIN (2014) assume a tarefa de mapear as mudanças sofridas pela teoria 

raziana ao longo de sua obra, optando por uma análise cronológica. São escolhidas 

quatro de suas obras, Practical Reasons and Norms, The Authority of Law, Ethics in 

the Public Domain e Morality of Freedom , para realizar o pretendido.  A partir disso, 4

são demarcados o “jovem Raz”, notadamente de Practical Reason and Norms, e o “Raz 

maduro”. Basicamente, a autora defende que o “Raz maduro” assumiu bases teóricas e 5

metodológicas incompatíveis com o “jovem Raz”, escancaradas, por exemplo, na 

distinção tardia entre a teoria do direito e a teoria da adjudicação. Haveria, portanto, 
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  A autora expõe e critica teses como a do dever legal de aplicar a lei, da perempção, da justificação 1

normal, das fontes, da autonomia forte, da autonomia fraca e da dependência. Com relação à tese da 
certeza, que MARTIN (2014) expressamente atribui à Raz, o autor a nega expressamente.

  HALPIN (2014, p.1), em referência à MARTIN (2014), diferencia consistência e coerência. A primeira 2

está relacionada a posições que se opõem ao longo do tempo em diferentes obras ou até na mesma obra. 
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  ROUGHON (2016) critica a proposta de MARTIN (2014) de, por meio da desarticulação exclusiva do 3

positivismo não normativo de Raz, generalizar a crítica ao método positivista e seus argumentos 
substantivos, em exaltação às teorias normativas. 

  Between Authority and Interpretation também será considerada, mas em menor grau. HALPIN (2014) 4

nota que uma obra chave foi deixada de lado, Concepet of a Legal System.

  ROUGHON (2016)  propõe essa terminologia, que, na verdade, não foi adotada por MARTIN (2014).5
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enorme desafio posto ao tentar separar uma narrativa não normativa da natureza do 

direito de uma narrativa normativa da adjudicação, ao que Martin não compactua, já 

que advoga pela reunião da teoria do direito e da teoria da adjudicação, ou, grosso 

modo, pela identidade entre o direito e a atividade dos juízes.  

 A presente resenha se propõe a analisar dois blocos argumentativos de Martin, 

o da teoria do direito verus teoria da adjudicação e o da tese da perempção, tendo em 

vista seu poder razoável de persuasão. 

1. Narrativas propostas pelo "jovem Raz": teoria do direito e teoria da 
adjudicação 

 Para o jovem Raz, uma teoria do direito deve explicar a natureza do direito. Ela 

deve estabelecer verdades necessárias, que são alcançadas com uma análise conceitual. 

MARTIN (2014), ao discorrer sobre a natureza do direito para o positivista, recorre a 

Gerald Postema, que prega que Raz possui uma abordagem funcionalista dessa 

natureza.  Sua crítica incide na categorização do direito como mecanismo de 6

estabelecimento de ordem na sociedade, que forneceria razões práticas públicas para 

unificar o julgamento político e coordenar a interação social. Segundo ela, nos 

sistemas de direito costumeiro e common law não há esse paradigma e Raz ignora as 

motivações complexas individuais que levam o indivíduo a cumprir as normas.  Além 7
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  Postema coloca Raz na tradição de autores que propuseram diferentes versões do mito da criação, 6
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A consciência, por exemplo, pode ser invocada, bem como a sanção (para o ‘Bad Man’ de Holmes). 
Enfim, Raz não considera crenças de fundo e processos de socialização ao tratar normas legais como 
razões públicas. 
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disso, quanto maior a precisão acerca do papel gerador de ordem se atribui ao direito, 

menos universal ele fica. Se, por outro lado, se mantiver a generalidade dos fins, a 

utilidade dessa abstração permanece ínfima. Em suma, MARTIN (2014) põe em xeque 

a abordagem acerca da função do direito, tendo em vista a dificuldade de definição do 

universal útil à teoria. 

 NYE (2016), por sua vez, parte de um ponto ainda anterior à MARTIN (2014) 

para realizar seus apontamentos, o que fortalece a crítica à abordagem do jovem Raz.  

Segundo ela, o problema está ainda na explicação insatisfatória de Raz do porquê de o 

entendimento de um conceito de algo ser capaz de nos dizer algo sobre o que aquela 

coisa realmente é, ou seja, sobre sua natureza. O nexo conceito-natureza é 

problemático, mesmo porque não se pode garantir que nossos conceitos são capazes 

de revelar verdades metafisicamente necessárias do direito. O entendimento comum 

não pode dizer nada a respeito da coisa em si. 

 Apesar das críticas pertinentes, a narrativa inicial de Raz ainda assim parece 

defensável. De fato, como positivista exclusivo, Raz não consegue evidenciar muito 

acerca da função do direito, uma vez deixados fora de discussão valores, que 

possivelmente pautam a atuação do direito. Ainda assim, é importante colocar que o 

direito engendra ordem e fornece razões públicas para ação. O fato de outros fatores 

motivarem a conformidade com as normas legais não enfraquece o posicionamento, 

mesmo porque eles não são objetiváveis ou comuns. A consciência de uma pessoa, por 

exemplo, não é algo objetivável como razão para a conformidade legal, podendo 

também servir à desobediência civil, no caso de choque da lei com valores individuais 

ou compartilhados por certo grupo. Com relação à coerção, para Raz ela não pode ser 
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vista como razão necessária ao cumprimento da lei porque logicamente é possível que 

seja ausente em certos sistemas legais. HIMMA (2015), porém, vê a coerção como 

característica necessária, já que: 

i) Existente e central em todo sistema legal e há prática onipresente nos 

sistemas de equacionar a noção de uma causa de agir com a avaliação de um 

remédio que pode ser coercitivamente aplicado 

ii) Uma narrativa conceitual do direito que trate mecanismos de enforcement 

coercitivo como não essenciais não é capaz de explicar a normatividade legal. 

 Em trabalhos recentes, no entanto, Raz nega que suas teses fulcrais, incluindo a 

tese das fontes,  relacionem-se à função do direito. Metodologicamente, portanto, o 8

que o direito faz ou não é irrelevante para determinar o que o direito é.  9

 Não só a teoria do direito,  como também a teoria da adjudicação,  sofre 10 11

mudanças. Em Practical Reason and Norms ela é a base sobre a qual se edifica a teoria 

do direito, separando-se metodologicamente em obras posteriores. Na primeira obra, 

Raz adotou uma perspectiva interna, recorrendo ao mundo dos juízes para 

fundamentar sua teoria (dever judicial), o que explica precisamente a existência da 
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  Intimamente relacionada à natureza do direito e às razões públicas, prega que o direito é 8

empiricamente verificável pelo seu pedigree.

  MARTIN (2014) afirma a dificuldade de Raz se distanciar da narrativa funcionalista, a menos que ele 9

se desprenda da tese da perempção.

  A teoria do direto, grosso modo, se apoia, para o jovem Raz, nas teses da perempção, das fontes e do 10

dever judicial.

  A autoridade se baseia em três teses: da perempção, da justificação normal e da dependência. 11
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ordem. Os juízes teriam o dever de aplicar a lei, submetendo-se à tese da perempção.  12

Posteriormente, Raz assume que eles argumentariam moralmente, o que faria ruir, para 

MARTIN (2014), a solidez da teoria erigida até então. A tese do dever de aplicar a lei 

seria o que sustenta a significância das outras teses (fontes, perempção).  13

Não é possível assumir essa posição sem ressalvas. A assunção de raciocínios morais 

pelos juízes não necessariamente retira a força da tese da perempção (se ela for 

assumida como válida) para os cidadãos. De fato, os juízes não entenderiam as normas 

legais como exclusionárias, mas disso não se segue que o mesmo ocorre para os 

cidadãos.  Nos casos-padrão, a força exclusionária permanece intacta, enquanto que 

nos casos difíceis, que, a seu turno, exigem interpretação dos juízes acerca do conteúdo 

normativo e colmatação de lacunas, a exclusionariedade seria, de certo modo, 

posterior, sucedendo à interpretação judicial. Após firmado o entendimento judicial, 

ela opera da mesma maneira. Não faz sentido que uma norma crua incompleta ou 

ambígua opere por si mesma como razão exclusionária, já que não unifica em torno de 

si o julgamento público.  

Essa argumentação, aliás, assemelha-se à tese da autonomia fraca, que prega que 

apenas aos cidadãos serão as regras consideradas exclusionárias. É possível, portanto, a 

identificação do conteúdo do direito sem recurso ao raciocínio moral. O raciocínio 

legal, entretanto, não é autônomo, afinal, exige tarefa interpretativa. Em síntese, é 
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defendida uma teoria do direito ancorada na tese das fontes e uma teoria da 

adjudicação que, ao contrário, não adere a ela. 

Já com relação à tese das fontes, o próprio Raz apresenta uma resposta ao sugerir a 

“tese das fontes complexa”. O sentido de fonte, nesse contexto, vai além do sentido de 

fontes formais, que estipulam a validade de leis. É comportada a incerteza do conteúdo 

normativo, sendo postulado que as fontes sociais se alargam para englobar as fontes 

interpretativas, derivadas do raciocínio moral dos juízes.  14

 De fato, MARTIN (2014) tem um ponto ao afirmar que isso poderia entrar em 

choque com o oferecimento de razões práticas para a ação, afinal, é pressuposto que 

todos podem identificar o conteúdo de dada lei. O englobamento de fontes 

interpretativas poderia diminuir o grau de consenso e certeza formados no entorno 

das leis.  Porém, como já explicitado anteriormente, não é razoável considerar a lei 15

ambígua nua de interpretação como razão prática para a ação, identificável com 

facilidade. A interpretação preenche o conteúdo normativo, evidenciando, 

possivelmente, um consenso em torno de sentidos compartilhados pela sociedade ou 

opinião pública naquele momento.  

!
2. A Tese da perempção 

 A tese da perempção implica a existência de razões exclusionárias, que são tanto 

razões de primeira ordem que dizem o que fazer (ou não fazer) quanto de segunda 
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ordem, que servem para excluir todas as outras razões concorrentes.  O que importa 16

nessa conceituação é que, em se tratando de razões exclusionárias, não se está 

autorizado a agir em desacordo com elas, afinal, não se pode mensurar o possível 

conflito de razões em uma balança de razões. 

 MARTIN (2014) revela dois problemas na assunção dessa tese por Raz, um 

relativo a teoria do direito e outro, a teoria da adjudicação: ela implica a assunção de 

ônus sucessivos pelo autor, além de não harmonizar com outra tese fundamental, a da 

justificação normal.  

 A assunção de ônus deriva da necessidade de explicar a existência, 

familiaridade e melhor configuração de normas como razões exclusionárias. Raz, 

segundo MARTIN (2014), deve mostrar que, de fato, razões exclusionárias são parte de 

nossas vidas, mesmo que não distingamos normalmente nem razões de primeira e 

segunda ordem. Para tal, ele se utiliza de exemplos diversos, que, entretanto, não 

parecem suficientemente explorados por MARTIN (2014).  CLARKE JR (1977), por sua 

vez, aprofunda-se no exame dos exemplos, dirigindo uma crítica mais completa a esse 

recorte da teoria de Raz.  

 Os exemplos de Raz que CLARKE (1977) examina são os seguintes: 

i) Não fiabilidade de tomada de decisões por fadiga. A percepção da fadiga, que 

leva à falta de confiança nos atos seria razão exclusionária, impedindo a tomada 

de decisão no momento. CLARKE (1977) rejeita essa posição, postulando que, 
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na verdade, a utilização dessa escapatória da tomada de decisão denuncia que 

as razões para a ação, até então, não eram, na verdade, conclusivas.  

ii) Decisões. A decisão, após a deliberação, seria uma razão exclusionária válida. 

Raz, aqui, teria confundido dois aspectos diferentes de uma decisão, ao fazer 

essa afirmação: a decisão de não examinar fatos posteriores após estar satisfeito 

com razões para realizar uma ação é diferente de ignorar razões que depois 

venham à luz, ainda antes de realizar a ação.  

iii) Regras. Aplica-se a mesma discussão daquela acerca de decisões. 

iv) Promessas. Raz afirma serem as promessas razões exclusionárias, ao que 

CLARKE (1977) refuta, tendo em vista que se pode enxergar as razões para 

cumprir promessa simplesmente como mais importantes (de peso) que aquelas 

para não as seguir. 

v) “Supererogation”. Raz estabelece que X tem uma “permissão exclusionária” 

de não realizar certa ação se ela, apesar de aportar importantes vantagens 

sociais, for contra seus interesses pessoais. CLARKE (1977) afirma ser, 

novamente, o caso de contraste entre razões que se sobrepõem (no sentido de 

“outweigh”) às outras.  

 A conclusão a que CLARKE (1977) chega é que Raz não conseguiu justificar a 

existência de razões exclusionárias válidas (e consequentemente, melhor configuração 

de normas como tais), sendo muitas das supostas razões exclusionárias meras razões 

que pesam mais que outras, isto é, razões de primeira ordem. Em outros casos, é uma 

mera questão de ausência de razões (e não exclusão), como no de decidir se razões 
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para um caso não são confiáveis (e, portanto, não são reais razões) ou decidir não 

investigar circunstâncias especiais ou fatos que podem se tornar razões contra a ação, 

mas que, se não examinadas, não se constituem, de qualquer modo, razões. 

 Com relação ao segundo problema da tese da perempção analisado, MARTIN 

(2014) declara sua incompatibilidade com a tese da justificação normal da autoridade. 

Isso porque a primeira depende da autoridade consentida previamente, enquanto a 

segunda depende da autoridade como geradora de benefícios, impedindo a 

caracterização de razões exclusionárias. As teses, enfim, estariam ancoradas em 

modelos diferentes de autoridade produzidos por metodologias diversas.  ROUGHAN 

(2016) oferece uma escapatória viável a essa tensão, ao enunciar o requisito de 

identificabilidade/ cognoscibilidade (knowability) da autoridade legítima, propondo 

que a tese da perempção deve ser lida à luz da narrativa completa que circunda a tese 

da justificação normal, o que não exige um pré-consentimento. O melhor, segundo a 

última autora, é que essas duas teses sejam postas no condicional: havendo autoridade 

legítima, ela exclui (preempts) razões contra a direção da autoridade. Além disso, a 

justificação normal deve individualizar entre sujeitos (e não diretivas autoritativas). A 

compatibilidade de teses, assim, deriva da identificabilidade genérica da autoridade ou 

de sua razoável cognoscibilidade. 

!
Conclusão 

 MARTIN (2014), ao diagnosticar incompatibilidades em Raz, mostra que o autor 

teria duas opções a seguir: ou tornar-se um positivista normativo, podendo acomodar o 

sistema de common law em sua teoria, ou tentar acomodar o sistema de common law 
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em um framing não normativo, que seria a opção eleita pelo autor. A decisão tomada 

enfraqueceria, enfim, as teorias de Raz, tornando-o mais suscetível a críticas. 

 ROUGHON (2016), entretanto, bate de frente com essa posição de MARTIN 

(2014), afirmando que o mais proveitoso seria não tentar rotular Raz no campo da 

teoria do direito como um positivista, considerando, em contraposição, que ele possui 

diversos objetivos em mente. Há um esforço em torno do raciocínio prático, sob a 

máxima da tese da perempção, e da moralidade política, sob a sede da tese da 

justificação normal, além de tentativa de articulação entre esses dois campos. Afirma a 

autora que se o perdido pela combinação dessas ideias é a habilidade de caracterizar 

Raz como um teorizador positivista, então, não se perde nada.  

 Parece sensato admitir que, de fato, MARTIN (2014) realizou críticas pertinentes 

à obra de Raz, concernindo especialmente a sua consistência e coerência. Na presente 

resenha, alguns apontamentos da autora à tese da perempção são acolhidos, sendo que 

outros apontamentos realizados no mesmo âmbito dessa tese ou mesmo da tese do 

dever judicial são rechaçados ou superados.  ROUGHON (216), no entanto, também 

parece correta ao radicalizar a posição contra a autora.  
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!
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!
Resumo: As estruturas sociais desenhadas no Brasil contemporâneo trazem à baila a 
tensão dialética entre a eficiência penal e as normas de Direitos Fundamentais 
plasmadas na Constituição Federal de 1988. Tal fenômeno, conforme se constata, dá 
azo a um Direito Penal expansionista e hiperinflado, que se fundamenta na fragilidade 
dos laços sociais decorrente do processo de globalização e do fomento midiático ao 
medo, que doravante se apresenta como ingrediente fundamental neste contexto. O 
presente artigo tem o escopo de diagnosticar, ainda que de maneira simplista e 
introdutória, os problemas da política criminal brasileira, assim como perquirir acerca 
da sua legitimidade e constitucionalidade.  

Palavras chave: política criminal; expansionismo penal; globalização; insegurança; 
direitos fundamentais.  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Introdução 

 Ao Direito compete assegurar o mínimo ético necessário à manutenção da 

harmonia social, de modo a permitir o convívio pacífico entre os atores da vida 

gregária. Daí deriva a importância do ordenamento jurídico, que impõe normas 

diretivas de conduta, sem as quais a coletividade imergiria em total fracasso e da 

sociedade resultaria somente o caos.  1

 O braço mais forte do sistema jurídico se manifesta através do Direito Penal, 

cujas competências dirigem-se à atuação em ultima ratio, de tal maneira a funcionar 

como soldado de reserva, ao qual se recorre após manifesta falha de todos os 

mecanismos legais e extralegais disponíveis.  

 É evidente que as transformações sociais reclamam do Direito Penal a proteção 

de bens jurídicos outrora irrelevantes, mas isso não significa que é legítimo pleitear 

que o último soldado de conformação social passe a atuar como prima ratio da ordem 

jurídica.  Isto porque, como se sabe, conquanto ele represente o mais corpulento 

instrumento a favor do Estado, é também o que desenha as maiores consequências 

quando atua, porquanto lesivo e demasiado criminógeno.  

 Apesar disso, é perceptível a tendência da sociedade em tentar aplicar as 

normas de Direito Penal em situações que, indubitavelmente, poderiam ser resolvidas 

com outras medidas menos danosas. Tal conjuntura acaba por ceder margens à 

hiperinflação legislativo-criminal, que certamente encontra na globalização e suas 
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 Tércio Sampaio Ferraz Jr. (2008, p. 10) pontua que o Direito é “um dos mais importantes fatores de 1

estabilidade social, posto que admite um cenário comum em que as mais diversas aspirações podem 
encontrar uma aprovação e uma ordem.
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consequências, se não uma explicação plausível, pelo menos um dos caminhos a nos 

permitir identificar alguns dos porquês inerentes a tal fenômeno.  

 É nestes meandros que, com auxílio de renomada doutrina, mergulharemos 

numa análise acerca do expansionismo penal no Brasil, trazendo à baila a dialética 

atualmente delineada entre a eficiência do sistema penal e as garantias colmatadas na 

Constituição de 1988. Busca-se, sobremaneira, fazer um diagnóstico da política 

criminal brasileira contemporânea, bem como perquirir acerca da sua legitimidade e 

constitucionalidade.  

1. O Aplicação penal no Brasil: a dialética entre eficiência e garantias 
fundamentais 

 O crime é fato social e, por isso, estará sempre presente como um dado em 

qualquer sociedade.  Todavia, faz-se mister reconhecer que o fenômeno criminal pode 2

ser compreendido e trabalhado a fim de mitigarmos a delinquência e a reprodução de 

condutas penalmente censuráveis. Para tanto, utiliza-se como ferramenta a política 

criminal, que é composta de escolhas tendentes a efetivar uma sociabilidade justa, 

pacífica e harmônica.  3
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 Tal pensamento foi desenvolvido na Teoria dos Fatos Sociais, por Emile Durkheim, que é citado logo 2

no início do Tratado de Direito Penal de Cezar Roberto Bitencourt (2015, p. 35), para quem “falar de 
Direito Penal é falar, de alguma forma, de violência. No entanto, modernamente, sustenta-se que a 
criminalidade é um fenômeno social normal”. Complementa ele ainda dizendo que “para Durkheim, o 
delito não é só um fenômeno social normal, como também cumpre outra função importante, qual seja, a 
de manter aberto o canal de transformações de que uma sociedade precisa”.

  Laura Zuñiga (2011, p. 30) La política en general y la política criminal en particular consisten 3

necesariamente en la selección de estrategias y como toda selección se trata de optar por una 
determinada visión de modelo de sociedad”. 
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 Com efeito, a postura assumida pelo Estado, ao longo da história, já desenhou 

inúmeras e infrutíferas afrontas às garantias individuais, responsáveis por delinear 

danos irreparáveis aos direitos humanos. Por muito tempo, é verdade, a política 

criminal não era pensada enquanto ciência, mas existia tão somente como grosseira 

aplicação penal, que primeiro baseava-se na vingança divina, depois na autotutela, 

passando pela vingança pública até chegar ao patamar de monopólio estatal. 

 O Estado, inicialmente, exerceu seu poderio punitivo diretamente sobre o 

condenado, agindo imediatamente sobre seu corpo. Acreditava-se que as punições 

corpóreas fossem as mais eficientes maneiras de evitar a criminalidade e utilizava-se, 

portanto, a pena como retribuição ao crime cometido. A função da pena era 

meramente retribucionista e seu fundamento calcava-se na expiação delitiva. Com o 

desenvolvimento das teses humanistas e a paulatina afirmação da ideia de dignidade 

humana por volta do século XVII, a prisão surge como novo mecanismo menos lesivo 

e mais recomendável para o momento histórico que doravante se desenharia.  Os 4

olhos punitivos do Estado, segundo Foucault, deslocam-se do corpo dos réus e fixam-

se nas suas respectivas almas.   Destaca-se aqui o Iluminismo e as ideias de Beccaria, 5

Rousseau e Voltaire.  Mais recentemente, o garantismo penal, a criminologia crítica e as 

ideias funcionalistas denunciaram a calamidade dos sistemas penais, assim como 
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  É preciso trazer à baila, neste diapasão, o fato de que a transformação da prisão em forma principal de 4

castigo na sociedade capitalista, “estabelecendo o tempo como modulação do crime, em lugar do 
cadafalso do sistema medieval [...] começa nos modelos clássicos de prisão: o modelo de Gand 
(Holanda); o modelo de Gloucester (Inglaterra); e o modelo de Filadélfia (EUA). (SANTOS, 2006, p. 
71-72)

  Juarez Cirino dos Santos (2006, p. 72), ao citar Foucault nos lembra que “a transição do castigo do 5

corpo no pelourinho, na fogueira, na roda, etc., para a supressão do tempo livre nos mecanismos 
administrativos da moderna burocracia penal coloca o corpo do sujeito como intermediário da ‘alma’ do 
condenado, construída como prisão do corpo”. 
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defenderam a minimização da aplicação criminal, que deve ser feita sempre com 

observância aos direitos fundamentais.  6

 Destarte, por ser o Direito Penal o mecanismo mais poderoso disponível ao 

braço forte do Estado, imprescindível é compreendê-lo em seu caráter subsidiário e 

fragmentário, só devendo ser acionado quando todos os meios de contenção social 

falharem e só chamado a atuar quando estiver em jogo os bens jurídicos mais 

importantes.  Claus Roxin (2016, p. 32) assevera que:  

A finalidade do direito penal, de garantir a convivência pacífica na 
sociedade, está condicionada a um pressuposto limitador: a pena só 
pode ser cominada quando for impossível obter esse fim através de 
outras medidas menos gravosas. O direito penal é desnecessário quando 
se pode garantir a segurança e a paz jurídica através do direito civil, de 
uma proibição de direito administrativo ou de medidas preventivas 
extrajurídicas.  

 Faz-se necessário ter em mente, portanto, que o objetivo do Direito Penal se 

pauta numa tensão constante entre a defesa dos interesses sociais e a proteção do 

delinquente perante o arbítrio e o poderio do Estado. Tal pensamento possui raízes 

históricas fincadas no Iluminismo, mas é reproduzido na contemporaneidade pela 

mais basilar doutrina, que busca valorizar as garantias constitucionais em detrimento 

do punitivismo desmedido. André Luis Callegari e Nereu José Giacomolli (2008, p. 17), 

imbuídos nesta perspectiva, pontuam que ao refletirmos sobre o Direito Penal nos 

defrontamos com uma relação de poder do Estado, que se revela através do confronto 

dialético entre a soberania estatal e os Direitos Humanos.  7
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  É neste sentido as doutrinas de Claus Roxin, Louk Hulsman, Laura Zuñiga e Juarez Cirino, por 6

exemplo. 

  Tal comentário é feito pelos referidos autores no prólogo do da teoria do professor Günther Jakobs 7

acerca do Direito Penal do inimigo. 
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Conforme se reconhece, a Constituição é a baliza valorativa de todo ordenamento 

jurídico, de modo que suas regras e princípios irradiam-se por todo o Direito, 

fundamentando-o e conferindo-lhe sistemática e coerência. Laura Zuñiga Rodríguez 

nos lembra que é na Constituição que estão os valores guias donde se pretende 

orientar a sociedade  e nos quais deve se calcar toda política criminal.  8

Por óbvio, o Direito Penal e a criminologia não estão alheios à imperatividade 

constitucional e, por isso, não podem escusar-se a cumprir seus ditames supremos. É, 

inclusive, com vistas neste aspecto que se revela importante a observação feita por 

Paganella Boschi (2005, p.56):  

Em nosso meio, a Constituição Federal de 1988, em vários dispositivos, 
consagrou o princípio da humanidade das penas, como se pode extrair 
dos incisos XLIX e L do art. 5º, assegurando respeito à integridade física 
e moral dos presos e garantindo às mulheres condenadas condições para 
que possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação. É, entretanto, no inciso XLVII do citado artigo que se 
visualiza, com maior ênfase, o supramencionado princípio, com a 
proibição das penas cruéis, de morte, salvo em caso de guerra declarada, 
de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. 

!
 Atentos a essa perspectiva constitucional é que devemos vislumbrar a aplicação 

da lei penal, pois a legitimidade de qualquer política criminal só pode ser reconhecida 

– ao menos num Estado democrático de Direito – quando ela se preza a afirmar e a 
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  No original, que não possui tradução para o português, a professora espanhola afirma que a 8

constituição “contiene los valores guías hacia donde se pretende orientar la sociedade” (RODRIGUEZ, 
2001, p. 54). 
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preservar as normas de direitos fundamentais que emanam da Constituição e, 

portanto, têm aplicação imediata.  9

 Todavia, a história parece ser composta de avanços e recuos e, conforme já 

afirmava Ihering, a vida de uma geração é marcada pela luta, outra pela paz; ou seja, 

durante um período, vige um sistema de maiores garantias, noutros elas são 

sobrepujadas pela força vil do Estado. Ora, como afirma o escritor alemão, “a meta da 

lei é a paz. A forma de obter isso é a guerra”.  10

 Amparados neste pensamento, parece plausível afirmar que a aplicação penal 

contemporânea se realiza através de uma estrutura completamente falida, com 

presídios lotados e instalações carcerárias em total desacordo com aquilo que manda a 

lei e as normas de Direitos Fundamentais. Por tudo isso, recentemente, o Supremo 

Tribunal Federal chegou a declarar que o sistema penitenciário brasileiro se configura 

como verdadeiro Estado de Coisas Inconstitucional.  11

 Se não bastasse a grande massa populacional que já se encontra privada de 

liberdade, o Brasil vem apostando em uma política criminal expansionista, que visa 
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  Conforme ressalta Clèmerson Merlin Clève (2003, p 23), “a vinculação dos poderes públicos aos 9

direitos fundamentais (dimensão objetiva) é suficiente para deles exigir a adoção de políticas voltadas 
para o seu cumprimento (num horizonte de tempo, evidentemente). Tais políticas, como está-se a 
sustentar, podem ser inclusive exigidas judicialmente”.

  O autor desenvolve esse raciocínio no seu livro A luta pelo Direito, mormente no primeiro capítulo 10

(2012, pgs. 51-66). 

  Trata-se da ADPF nº 347, em cujo relatório se disse que “que a superlotação e as condições 11

degradantes do sistema prisional configuram cenário fático incompatível com a Constituição Federal, 
presente a ofensa de diversos preceitos fundamentais consideradas a dignidade da pessoa humana, a 
vedação de tortura e de tratamento desumano, o direito de acesso à Justiça e os direitos sociais à saúde, 
educação, trabalho e segurança dos presos”. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665. Acesso em 09 de março de 2017. 
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mais a punição do que a prevenção do crime e observa menos a eficácia do que a 

efetividade da pena. Flávio Roberto D’Ávila (2013, p. 67) aponta que o surgimento de 

novas áreas de interesse social autoriza a proteção de novos bens jurídicos, mas o 

problema da aplicação penal não decorre “do simples aumento da área de regulação 

jurídico-penal [...], mas da forma como se dá, em termos qualitativos, esta regulação, 

quer sob uma perspectiva dogmática, quer sob uma perspectiva político-criminal”. 

Desta maneira, a análise do problema nos leva a questionar não apenas os dados 

quantitativos, mas sobretudo os dados qualitativos.  

 O fato é que a expansão do Direito Penal ocorre por variados fatores, dentre os 

quais, consoante ressalta Jesús-Maria Sílva Sánchez, destaca-se o surgimento de novos 

riscos, o descrédito em outras instâncias de proteção e sobretudo a sensação constante 

de insegurança que está presente na sociedade hodierna (2013, p. 83-96). Para ele, tal 

estado é influenciado pelos meios de comunicação, os quais, muitas vezes, juntamente 

com as próprias instituições públicas de repressão, transmitem uma imagem oblíqua 

da realidade, contribuindo com a difusão da sensação de insegurança. Neste aspecto, 

parece haver intrínseca relação entre a tese de Sánchez e a realidade brasileira, visto 

que aqui os programas sensacionalistas, que nitidamente abusam da imagem de réus, 

presos e condenados, alcançam altos índices de audiência e influenciam sobremaneira 

na opinião pública.  
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 Na verdade, o momento hodierno busca imprimir maior relevo na aplicação 

penal, e o faz através da espetacularização da justiça;  da criminalização exacerbada de 12

condutas outrora irrelevantes; e da cominação de penas absurdas e desproporcionais a 

delitos de ínfima gravidade.  Tudo isso, ressalte-se, compõe o espírito expansionista do 13

Direito Penal moderno, que traz as marcas da pena enquanto símbolo e do criminoso 

como inimigo a ser combatido. Tal ideologia nos faz lembrar, inclusive, a tão criticada 

tese do professor Günther Jakobs, que parte dos pensamentos contratualistas de 

Thomas Hobbes e Rousseau para fundamentar a punição do delinquente como 

inimigo do Estado, que descumpriu o “contrato” e não faz jus a nenhuma garantia 

(JAKOBS, 2008, p. 25-30).  

 O fato é que, a despeito do ideal de Estado contemporâneo já não coadunar 

com os preceitos fundamentadores de um Direito Penal máximo, violador de garantias, 

parece ser essa a realidade desenhada no Brasil. Os dados carcerários do país revelam 

que a cada cem mil pessoas, trezentas encontram-se presas, sendo que destas, 41% 
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  Juarez Cirino dos Santos, em artigo disponível ao site do Conjur, sustenta que“[...]os meios de 12

comunicação, com dados incompletos ou versões parciais obtidas da Polícia, do Ministério Público ou 
do Juiz, no esforço por transformar a informação em notícia, estigmatizam acusados e atropelam 
garantias constitucionais dos cidadãos. Pior: no processo penal como espetáculo midiático o Juiz vira 
órgão de segurança pública, que investiga fatos (junto com a Polícia) e produz provas (junto com o MP), 
atuando como eficiente instrumento de repressão penal – e não como órgão garantidor dos direitos 
humanos do acusado, instituídos para limitar o poder punitivo do Estado”. (SANTOS, p. da internet, 
2005)

  Conforme assevera Marcelo Nunes Apolinário, “ a postura repressiva exacerbada abusa do 13

simbolismo do direito penal, aumentando ainda mais a capacidade intervencionista intimidadora, 
chamada prevenção geral. Criam-se, dessa forma, tipos de perigo abstrato, culposos, abertos e normas 
penais em branco”. (2009, p. 5)
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sequer foram julgadas.  Neste aspecto, a similitude entre as posturas assumidas pelo 14

Estado brasileiro e aquelas desenvolvidas pelo Doutor Simão Bacamarte na obra 

machadiana são marcantes.  

 No livro, o personagem busca conhecer e combater a loucura através dos seus 

métodos científicos empregados na Casa Verde. Todavia, o Dr. Bacamarte mergulhou 

na empreitada de forma tão obcecada que acabou recrutando pacientes 

completamente normais, porquanto passou a ver anormalidade em tudo e todos. 

Itaguaí, sua cidade, doravante, viveu momentos de horror, pois a qualquer instante um 

cidadão poderia ser recolhido ao hospício e internado sob seus poderes. Em apertada 

comparação, o criminoso brasileiro estaria para o “louco” de Itaguaí como a Casa Verde 

está para os presídios contemporâneos.  

 A necessidade de prender e a consequente tendência de aplicação penal como 

prima ratio tem fomentado um sistema em que o infrator da norma, assim como os 

cidadãos de Itaguaí, são completamente isolados da sociedade e submetem-se ao pior 

que o arbítrio tem a proporcionar. O maior problema, todavia, é que assim como Dr. 

Bacamarte passou a ver a loucura em condutas extremamente comuns, o legislador 

brasileiro também tem criminalizado ações e omissões que, a priori, seriam 

irrelevantes ao apetrecho penal. Desta maneira,  

Tanto na América Latina, quanto na Europa, multiplicam-se práticas 
político-criminais populistas, de caráter fortemente pragmático e 
utilitarista, as quais, sob o pretexto da segurança e do combate à 
criminalidade, apresentam-se dispostas a assumir custos extremamente 
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  Essas informações são fornecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e podem ser acessadas em: 14

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/b948337bc7690673a39cb5cdb10994f8.pdf. Acesso 
em 01 de fev. 2017.
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elevados. Em contextos como este, em regra, há pouco espaço para 
ponderações de caráter científico e, normalmente, os princípios e 
garantias fundamentais de direito penal passam a ser vistos como meros 
entraves para o combate à criminalidade. Abrem-se inúmeros espaços de 
conflito entre a pretensão político-criminal de segurança e a 
manutenção dos direitos e garantias fundamentais, nos quais, com 
frequência, a liberdade costuma ceder em prol da otimização dos fins de 
prevenção geral (D’ÁVILA, 2013, p. 67) !

 Neste diapasão, Zaffaroni e Perangeli defendem que toda a América está 

sofrendo as consequências de uma agressão aos Direitos Humanos, fenômeno por eles 

denominado de injusto jushumanista. Segundo os autores,  

a clara conclusão disto é que o sistema penal deve corresponder ao 
princípio da intervenção mínima na América Latina, não somente pelas 
razões que se apresentam como válidas nos países centrais, mas também 
em face de nossa característica de países periféricos, que sofrem dos 
efeitos do injusto jus humanista de violação do direito ao 
desenvolvimento (PIERANGELLI, ZAFFARONI, 2015, p. 79).  !

 Em síntese, parece correto afirmar que não é possível acatarmos como legítima 

qualquer política criminal que ignore os direitos e as garantias constitucionais a fim de 

empregar o punitivismo exacerbado e a todo custo. Ao crime, é preciso que seja 

atribuída uma sanção, mas esta não pode ultrapassar o liame demarcador da 

Dignidade da Pessoa Humana, assegurado pelo princípio da humanidade das penas. 

2. A expansão do direito penal: a globalização, o medo e a mídia como 
fatores interligados neste processo 

 Ultimamente, tem-se falado numa certa expansão do Direito Penal, que – 

conforme estudaremos – é provocada por diversos fatores e propaga uma pluralidade 

de consequências. Jesus-Maria Silva Sanchez, em festejada obra sobre tal temática, 
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evidencia alguns dos motivos que dão azo a este fenômeno expansionista, agora 

imanente aos sistemas criminais. Diz ele que efetivamente surgiram novos riscos, 

resultantes da mutação social, que elege novos bens jurídicos cuja proteção deve ser 

feita pelo braço mais forte do Estado. Aponta ainda, dentre as causas principais, o 

descrédito de outras esferas protetivas, bem como a sensação generalizada de 

insegurança (SANCHEZ, 2013, p. 33-96). Sobre a impressão de insegurança, aliás, 

Zygmunt Bauman (2005, p. 16) já asseverou que “as cidades - que na origem foram 

construídas para dar segurança a todos os seus habitantes - hoje estão cada vez mais 

associadas ao perigo”. 

 É de todo correto afirmar, então, que a expansão do Direito Penal não pode ser 

dissociada de considerações acerca da globalização, das mídias jornalísticas e da 

política em si. Eric Hobsbawm (2007, p. 147-158), com vistas no contexto de 

mundialização atualmente desenhado, afirma serem os países de hoje compostos por 

aparelhos policiais e serviços de segurança convictos de que a manutenção da ordem é 

assegurada menos pelos fundamentos do Estado de Direito do que pela força. Ressalta 

ainda, neste diapasão, que tal atitude tem o apoio, ainda que tácito, dos governos e da 

opinião pública. No mesmo sentido, David Sánchez Rúbio (2004, p. 87) defende ser a 

lógica do mercado “incompatível com a lógica dos direitos universais dos seres 

humanos”. Em verdade, o capitalismo global rompeu os vínculos comunitários que 

outrora uniam as pessoas e empurrou a sociedade no penhasco da desconfiança 

perene: na medida em que o ideal burguês trouxe a ideia de liberdade, obstando ao 

Estado intervir da vida privada, desconstituindo sua legitimidade para interferir e 

determinar as condutas individuais, também delegou ao ser humano o dever de 

autoproteção. Em outras palavras, desapareceu a ideologia estatal calcada nos poderes 
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tradicionais autoritários, doravante substituída pela concepção de liberdade plena, 

cujas consequências resvalam na autonomia do indivíduo, mas também na necessidade 

de defender-se e antecipar-se ao inimigo, que pode estar em qualquer parte o 

ameaçando.  Sustenta Bauman (2015, p. 6), com vistas nesta conjuntura, que:  

Quando a solidariedade é substituída pela competição, os indivíduos se 
sentem abandonados a si mesmos, entregues a seus próprios recursos – 
escassos e claramente inadequados. A corrosão e a dissolução dos laços 
comunitários nos transformaram, sem pedir nossa aprovação, em 
indivíduos de jure (de direito); mas circunstâncias opressivas e 
persistentes dificultam que alcancemos o status implícito de indivíduos 
de facto (de fato).  !

 Daí a inferir-se que, diante da impotência individual para sanear as 

consequências colaterais proporcionadas pelo afastamento do Estado do espaço 

particular, resta aos sujeitos reclamarem uma alternativa capaz de assegurar a 

liberdade, mas também a segurança. Por isto assiste-se novamente o agigantamento do 

jus puniendi, que angaria para si a atuação em áreas outrora irrelevantes aos seus 

olhos.  

 Firmados em basilar doutrina sociológica, parece contundente concluir que há 

relações profundas entre a globalização e o fenômeno da insegurança. Daí a 

acreditarmos, portanto, que tal processo pode ser elegido como um dos fatores 

impulsionadores do agigantamento do Direito Penal em sua aplicação. Bauman, ao 

aprofundar nesse estudo, criou os conceitos de mixofilia e mixofobia, de modo a 

desenvolver a ideia segundo a qual conquanto o homem seja naturalmente gregário, 

está cada vez mais desconfiado e sente-se ameaçado pelo diferente, pelo estrangeiro. 

Tal constatação, sem dúvidas, pode causar danos imensos à sociabilidade e 
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proporcionar um engrandecimento do Estado como tutor dos medos e das 

desconfianças que toma conta de certos setores da sociedade. É que acontecimentos 

típicos do nosso século, como a imigração e o terrorismo, segundo o sociólogo, 

provocam a suspeição mútua entre as pessoas, que se enxergam constantemente como 

perigo em potencial.  15

 A despeito dos autores darem grande enfoque aos fatores que levam a uma 

maior sensação de insegurança quando estudam os países europeus, nos parece que a 

realidade brasileira é um tanto peculiar. Aqui, a sensação de medo é sobremaneira 

arrojada por conta da atuação midiática, a qual promove  

um falseamento dos dados da realidade social, gerando enorme alarde 
ao vender o “crime” como um rentável produto, respondendo às 
expectativas da audiência ao transformar casos absolutamente sui 
generis em paradigmas, aumentando, assim, o catálogo dos medos e, 
consequentemente e de forma simplista como convém a um discurso 
vendável, o clamor popular pelo recrudescimento da intervenção 
punitiva. (CALLEGARI; WERMUTH; 2009, p. 60) !

 Percebe-se, portanto, o desvio de finalidade doravante intrínseco à realidade 

midiática. A imprensa que, segundo os dizeres de Ruy Barbosa, é a vista da nação, 

responsável por mostrar ao país o que lhe acontece ao perto e ao longe, dentro e fora 
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de suas fronteiras, se transmudou e imergiu numa lógica mercadológica, em que a 

informação é vista como um produto e a audiência como finalidade última de qualquer 

programação.  Dessa forma, “em vez de ser os olhos, por onde se lhe exerce a visão, ou 16

o cristal, que lhe clareia, é a obscuridade, onde se perde, a ruim lente, que lhe turva, ou 

a droga maligna, que lha perverte, obstando-lhe a notícia da realidade, ou não lha 

deixando senão adulterada, invertida, enganosa (sic)” (BARBOSA, 1990, p.22). 

 Neste diapasão, em que a mídia influencia diretamente a opinião pública e o 

modo de pensar o jus puniendi estatal, surgem as leis simbólicas e os projetos de leis 

claramente inconstitucionais. Em 2013, por exemplo, o Deputado Federal Jair 

Bolsonaro propôs o PL 5398, que visa alterar as redações do parágrafo único do art. 83, 

dos arts. 213, caput e §§ 1º e 2º e 217-A, caput e §§ 3º e 4º, todos do Decreto-lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 e a do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 

de 1990. Desta maneira, a castração química seria pressuposto necessário ao 

livramento condicional nos crimes de estupro (comum ou de vulnerável).  Da mesma 17

forma, o Projeto de Lei 3857/2004 de autoria do deputado Irapuan Texeira propõe a 

doação compulsória de órgãos do condenado sentenciado por dois ou mais homicídios 
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dolosos, cuja pena seja igual ou superior a 30 anos.  Tais projetos desafiam 18

frontalmente os ditames normativo-constitucionais e, portanto, devem ser repelidos 

das engrenagens jurídicas, sequer podendo ser apreciados.  

 Com efeito, não é escusável ao jus puniendi estatal ignorar, no momento da 

criminalização primária e secundária, os cânones da subsidiariedade e 

fragmentariedade, mas sobretudo o princípio da humanidade das penas. Do contrário, 

voltar-se-á aos tempos nebulosos em que as sanções penais mantinham com o crime 

“ a fi n i d a d e s e s p ú r i a s : i g u a l a n d o - o o u m e s m o u l t r a p a s s a n d o - o e m 

selvageria” (FOUCAULT, 1987, p. 12). Por isso mesmo, no atual estágio de 

desenvolvimento das instituições democráticas, defeso se apresenta o intento de 

agigantar a legislação criminal, pois já não se pode vislumbrar o Estado 

contemporâneo como se o Leviatã fosse.  

3. A intervenção simbólica e o direito penal de emergência 

 Na modernidade líquida, o tempo transfigurou-se em instante, de maneira que 

as relações sociais são marcadas pela fluidez e inconstância. O delito, neste espectro, 

todavia, deve trazer consigo a patente marca da solidez e – em se tratando de um 

Estado Democrático – não pode ceder às necessidades momentâneas. Isto é, a 

dogmática penal, por consistir em mecanismo de contenção e garantia perante o 

poderio estatal, não pode eclodir diante das novas exigências da realidade hodierna. É 

evidente que já não mais podemos conceber uma sistemática penal hermético, sem 

abertura para valores, mas isto antes significa privilegiar a introdução da política 
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criminal no sistema positivo sem menoscabar, contudo, o direito posto.  Do contrário, 19

mergulharíamos em total insegurança jurídica, pois segundo Welzel cabe à Ciência do 

Direito Penal assegurar a uniformidade e a justiça na aplicação da lei, vez que só 

através do conhecimento das estruturas intrínsecas ao Direito vem tal aplicação a ser 

elevada além do acaso e do arbítrio.  20

 Isto significa, portanto, que a aplicação penal deve estar calcada em certa 

previsibilidade, decorrente do próprio princípio da legalidade. Mas, ademais disso, a 

criminalização primária também deve fundamentar-se na proporcionalidade e na 

necessidade.  Baratta (2002, p 9-13) enumera balizas norteadoras do processo de 21

tipificação de condutas, quais sejam, o princípio da resposta não contingente, o 

princípio da idoneidade, o princípio da proporcionalidade abstrata, princípio da 

subsidiariedade, princípio da adequação do custo social, o princípio do primado da 

vítima e o respeito pelas autonomias culturais. Dessa forma,  

A lei penal, portanto, não pode ser uma resposta imediata da natureza 
administrativa, como, em troca, frequentemente, é na prática. Os 
problemas que se devem enfrentar têm que estar suficientemente 
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ser objeto de sanções penais. As penas devem ser proporcionais ao dano causado pela violação”. 
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decantados antes de se pôr em prática uma resposta penal. Essa, 
geralmente, não pode contemplar situações atípicas ou excepcionais. Os 
requisitos que caracterizam o direito moderno, ou seja, a abstração e a 
generalidade da norma, não deveriam ser jamais derrogados pela lei 
penal. A experiência da legislação penal de emergência (como é o caso 
de boa parte da legislação antiterrorista) na Europa e seu efeito negativo, 
ao corromper a lógica dos códigos, deveria proporcionar, nesse sentido, 
um ensinamento válido para todo Estado de direito (BARATTA, 2002, p. 
9). 

 Por isto mesmo, toda produção legisferante de novos tipos penais, deve estar 

precedida de cuidadosa reflexão fundada em pressupostos de política criminal 

racionalmente pensada e adequada aos postulados de um Estado democrático de 

Direito.  

 Todavia, de modo diametralmente oposto, a realidade contemporânea tem 

requestado uma maior intervenção penal, pois vive-se aquilo que Alessandro Baratta 

(1994, p. 13) chama de “Estado de prevenção” ou “Estado de segurança”, em que os 

mecanismos decisórios tendem a reorganizar-se permanentemente na tentativa de 

responder às situações emergenciais. Ganha azo, portanto, a política criminal do 

simbolismo, cujo objetivo precípuo é demonstrar à sociedade atitudes punitivas 

eminentemente retribucionistas, inconstitucionais e degradantes. O eficientismo, a 

necessidade de submeter o delinquente às condições animalescas do cárcere e todo o 

ódio social dirigido ao crime acaba por legitimar um sistema penal desafinado com as 

garantias constitucionais estabelecidas.  

 Num país em que presidiárias precisam utilizar miolo de pão para obstar o fluxo 

menstrual por conta da desassistência do Estado ao não fornecer absolventes; e em 

que pobres são executados diariamente nas favelas pela própria força policial sem que 

!122



Yago da Costa Nunes dos Santos

haja qualquer investigação,  a política criminal adotada parece refletir a 22

desconformidade estrutural entre as normas constitucionais e a realidade.  Assim, há 23

evidente descompasso “entre a missão garantista dos direitos fundamentais e a 

concretização do processo penal. Os juízes, amparados por inversões interpretativas 

subreptícias, têm agido como aliados das razões de Estado, espalhando a dor e o 

sofrimento aos eleitos pelo sistema penal” (BIZZOTO, 2008, p.11). 

 A questão sobressalta-se como reflexo do processo de fragilização dos laços 

interpessoais engendrado pela pós-modernidade. Leonardo Sica (2002, p. 77-82) 

vislumbra a origem do clamor social por uma maior intervenção penal no 

conservadorismo e na exclusão social e ressalta que, por conta do medo generalizado 

que agora domina a população, “o legislador penal, desidioso ou astuto e desobrigado 

de atender a qualquer desígnio de política criminal (inexistente), cede à tentação 

populista de oferecer o Direito Penal como panaceia de todos os males que a 

aflingem”. 

 Em 2016, o Senado Federal brasileiro aprovou projeto de lei a fim de aumentar 

a pena para o crime de estupro, quando praticado por duas ou mais pessoas. 

Expressamente, o Presidente do Senado, Renan Calheiros, pontuou que se tratava de 
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resposta da Casa Legislativa a um suposto caso de estupro coletivo ocorrido no Rio de 

Janeiro, que teve grande repercussão midiática e popular.  Da mesma forma, a Lei nº 24

12. 737 de novembro de 2012, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos 

informáticos e dá outras providências foi aprovada após o vazamento de fotos íntimas 

da atriz Carolina Dieckmann, motivo pelo qual a lei é apelidada com o nome da global.  

 Tais exemplos de resposta penal aos fatos tidos como de relevância no âmbito 

sócio-político é evidentemente contrária a uma política criminal pautada no respeito 

às garantias fundamentais plasmadas na Carta cidadã de 1988. O Direito penal de 

emergência, portanto, é meramente simbólico e omisso “en la protección de los 

derechos fundamentales de los individuos sujetos al sistema de control penal, ya que 

se sustentan en el sostenimiento de un derecho penal del enemigo” (MATAMOROS, 

2004, p. 48) 

Conclusão 

 Partindo do pressuposto que toda política criminal legítima coaduna e observa 

as normas constitucionais inerentes ao Estado democrático de Direito, não é 

desarrazoado afirmar que o sistema penal brasileiro está eivado de irregularidades do 

ponto de vista científico e racional. Isto porque, se aqui existir um método de política 

criminal, ele parece dissociado de qualquer ideal de prevenção especial e prevenção 

geral limitada pela necessidade da pena e pela culpabilidade do agente. Isto é, o 

Estado brasileiro tem apostado em um regime criminal orientado pelos anseios 

populacionais, que reverberam na tipificação de condutas insignificantes ou 

irrelevantes do ponto de vista penal.  
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 É plausível, portanto, depreender que tal fenômeno aparece imbricado com o 

advento da globalização, que tem conferido maior liberdade ao cidadão, libertando-o 

do arbítrio, mas também da proteção estatal. Como consequência disso, as relações 

interpessoais doravante apresentam-se marcadas pela fragilidade e desconfiança 

mútua, que nos conduz a um recíproco estado de medo e ameaça.  

 Numa visão puramente mercadológica, a mídia corrobora com o agravamento 

desta crise porquanto intenta mostrar a sociedade como ela não é: para os jornais, o 

processo é espetáculo, que se converte em lucro; o preso é objeto, indigno de garantias 

mínimas; e a sociedade é a grande vítima, que chama para si o aparato penal na 

tentativa – sempre frustrada- de proteger-se.  

 O Direito penal brasileiro, então, pode ser vislumbrado como verdadeiro Estado 

de Coisas Inconstitucional. Desde o seu nascedouro, quando definidos os tipos, até os 

derradeiros espaços onde seus braços alcançam, tudo o que se vê é a quebra de 

garantias fundamentais, que se realiza tanto na criminalização primária quanto no 

momento de aplicação e execução da pena.  
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Introdução 

 Segundo estudos recentemente realizados pela Universidade de Londres,‑  há 1

cerca de 10.35 milhões de pessoas vivendo em instituições carcerárias ao redor do 

mundo. A dimensão desse número constitui-se como a força motriz da investigação 

que circunscreve este trabalho na medida em que infinitos podem ser os motivos para 

tal, os quais percorrem desde a espetacularização midiática até políticas ineficazes de 

distribuição de renda, passando pelas atrocidades cometidas pela segurança pública e 

pelo destrato da população com distúrbios psiquiátricos. O fato é que um rol repleto 

de possibilidades apresenta-se como oportunidade ímpar para que se questionem 

paradigmas e sofismas, bem como para que se apresentem alternativas que objetivem 

suas superações. 

 Sob essa ótica, o presente trabalho pretende - através do recorte que 

circunscreve o período entre os séculos XVI e XIX na Europa - construir uma 

narrativa capaz de elucidar a estreita relação entre modo capitalista de produção, 

disciplina do trabalho e instituições penitenciárias, analisando, dessa forma, o cárcere 

como uma instituição produto do contexto social vigente. Sendo assim, esse trabalho 

exporá- primeiramente- o panorama socioeconômico europeu no período circunscrito 

estabelecendo- posteriormente- as relações desse com a expectativa de correção 

através da atribuição de penas. Por fim, relacionará os fatos do referido período 

histórico com a realidade contemporânea da instituição cárcere no Ocidente. 
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 Nesses termos, a esperança de que as indagações e reflexões que dão forma a 

uma pesquisa no ambiente acadêmico possam ser externadas à sociedade faz-se aqui 

presente. No cerne do esforço de retomada das origens do sistema penitenciário habita 

a expectativa da superação do punitivismo que rege as sociedades contemporâneas e a 

utopia naquilo que diz respeito ao fim do trato conservador dado à “instituição 

cárcere” e outras formas de exclusão social. 

1 . Da formação do proletariado 

 Até meados do século XV perdurava, na Europa, a lógica de organização social 

conhecida como feudalismo. Senhores feudais, vassalos, corporações de artesãos 

apresentavam-se como os elementos constitutivos dessa lógica, sob a qual o elo entre 

todos os elementos e o processo produtivo constituía sua principal característica. 

Todavia, uma conjuntura de fatores alteraram profundamente esse panorama:  

“A descoberta da América e circunavegação da África abriram um novo 
campo de ação para a burguesia nascente. Os mercados da Índia e da 
China, a colonização da América, o comércio com as colônias, o aumento 
dos meios de troca e do volume das mercadorias em geral trouxeram 
uma prosperidade até então desconhecida para o comércio, a navegação 
e a indústria e, com isso, desenvolveram o elemento revolucionário 
dentro da sociedade feudal em desintegração.” (MARX; ENGELS, 2008, 
p.9)  2

 Uma nova lógica de organização surgia na Europa, contendo como característica 

principal o que foi definido por Marx  como “a separação do trabalhador da 3

propriedade das próprias condições de trabalho”. Tal elemento é a chave para o 
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entendimento do caráter corretivo das penas que viriam a ser aplicadas no período 

circunscrito, pois descreve brilhantemente “a base do duplo fenômeno da 

transformação dos meios de produção, por um lado, e da transformação do produtor 

direto, ligado à terra, em operário livre, do outro” (MELOSSI; PAVARINI, 2006, p.33).  4

 A ruína do sistema feudal e a consequente gênese do capitalismo produziram, 

em nome de uma maior eficiência produtiva capaz de alimentar a ainda embrionária 

indústria, a expropriação dos laços que uniam as massas camponesas à terra e, 

consequentemente, à produção de sua subsistência. A única alternativa restante a esse 

contingente tornou-se, então, a vagabundagem pelos campos e- posteriormente- a 

migração para as cidades. Sendo assim, os centros urbanos tornaram-se um polo 

atrativo àqueles que, devido a impossibilidade de garantia da subsistência, se 

submeteriam à disciplina do trabalho assalariado nas manufaturas. Entretanto, o 

potencial de absorção dessa grande massa pelas indústria era infinitamente menor do 

que o número de indivíduos que a compunham – as cidades tornaram-se, então, um 

grande abrigo de pobres: mendigos, vagabundos, praticantes de delitos e, acima de 

tudo, desempregados. 

“A forma, a imagem e a estrutura da cidade haviam mudado, tanto sob 
pressão para construção e planejamento politicamente motivada como 
pela fome de lucro empreendedora. Ambas não recebiam bem a 
presença dos pobres nas cidades, que eram a maioria da população, 
embora reconhecessem que eram um mal necessário” (HOBSBAWM, 
2012, p. 321)  5
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 A descrição do historiador é um complemento da chave, descrita por Marx, para 

o entendimento dos objetivos do, ainda embrionário, sistema carcerário do período. A 

dualidade da população pobre ora definida como mal necessário, ora como “ameaça 

pública”  apresentava-se como combustível para as legislações e instituições que 6

pretendiam exercer o controle sobre a vagabundagem, mendicância e – mesmo que 

indiretamente- sobre a criminalidade. O cerne da questão encontrava-se no desafio do 

“adestramento” daqueles habilitados ao trabalho camponês à disciplina fabril 

combinado à necessidade de inibir toda e qualquer manifestação de rebeldia contra o 

atroz abismo social existente entre a grande massa pobre e a infinitesimal parcela rica, 

cuja boa-vida provinha da detenção dos meios de produção. 

“O moderno que se arrastava ocultamente se tornou visível, a máquina a 
vapor, equipamento, alterações no espaço, outro modo de ver e ver-se. 
Tornou-se fato o que já era sem poder ser: o tempo regulado pelo custo 
e pelo lucro. O homem deixava de ser o condutor da tropa para ser 
conduzido pela tropa” (MARTINS, p.16, 2008)  7

!
2. Da Correção !

“Bruscamente arrancados das suas condições habituais de existência, 
não podiam enquadrar-se, da noite para o dia, na disciplina exigida pela 
nova situação. Muitos se transformaram em mendigos, ladrões, 
vagabundos, em parte por inclinação, mas na maioria dos casos por força 
das circunstâncias. Daí ter surgido em toda Europa ocidental, no fim do 
século XV e no decurso do XVI uma legislação sanguinária contra a 
vadiagem. Os ancestrais da classe trabalhadora atual foram punidos 
inicialmente por se transformarem em vagabundos e indigentes, 
transformação que lhes era imposta. A legislação os tratava como pessoas 
que escolhem propositadamente o caminho do crime, como se 
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dependessem da vontade deles prosseguirem trabalhando nas velhas 
condições que não mais existiam.” (MARX, 1980, p.851)  8

  

 As tais legislações sanguinárias descritas por Marx referiam-se a uma série de 

decretos que permitiam o açoite e proibiam o exercício da caridade para com aqueles 

que não possuíam trabalho. Esse panorama foi alterado quando, em 1553, o rei da 

Inglaterra autorizou – cedendo à pressão do clero e das elites inconformadas com as 

proporções que a mendicância tomara em Londres – que o castelo de Bridewell fosse 

transformado em uma instituição que objetivava “reformar os internos através do 

trabalho obrigatório e da disciplina”.  A iniciativa repercutiu positivamente; nos anos 9

que seguiram o decreto real, instituições naqueles modeles – apelidadas de bridewells 

e, posteriormente, conhecidas como casas de correção – multiplicaram-se pela 

Inglaterra, em um primeiro momento, e pela Europa. 

 Há pontos de extrema importância a serem ponderados na caracterização dessas 

instituições. O primeiro deles diz respeito ao perfil daqueles que as habitavam; 

verifica-se, a partir de então, a presença de um “tipo criminológico” indesejado e 

destinado a permanecer isolado do convívio social. Tal tipo era composto por “filhos 

de pobres (...), vagabundos, ladrõeszinhos, prostitutas e pobres rebeldes que não 

queriam trabalhar”.  As casas de correção afirmavam, há mais de três séculos, o papel 10
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que o cárcere possui nas sociedades contemporâneas “de depósito de indivíduos 

isolados do resto da sociedade, neutralizados em sua capacidade de ‘causar mal’ a 

ela”.  11

 Outro ponto que merece destaque é a condição subalterna que as casas de 

correção ocupavam em relação à fábrica – assim como a escola e a família nos moldes 

burgueses (mononuclear) as bridewells tinham função de suprimir todo e qualquer 

resquício de cultura pré-industrial que, potencialmente, tornasse o indivíduo inútil à 

nova divisão e organização do trabalho. Sendo assim, as casas de correção eram nada 

mais do que a representação desse novo estilo de vida e de organização social àqueles 

que a ela estavam alheios.    

 A subordinação das bridewells ao modo capitalista de produção verifica-se não 

só na supressão da cultura. O trabalho forçado nas casas de correção apresentava-se 

como um aliado interessante em um contexto de expansão do capitalismo; um setor da 

produção operava à baixíssimo custo devido à utilização daquele. Dessa forma, essas 

instituições ratificam uma função dual de “desperdiçar a menor quota possível de 

força de trabalho e de controla-la e regular sua utilização de acordo com as 

necessidades de valorização do capital”  – em outras palavras, eram ferramentas para a 12

manutenção dos baixos salários, no âmbito do trabalho livre, e do controle 

disciplinador daquela força. 
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 A função e o modus operandi das casas de correção somente passaram a ser 

questionados com a evolução do modo de produção capitalista - em meados do século 

XVIII, a realidade embrionária manufatureira vinha dando lugar àquela truculenta 

concorrencial. No contexto da busca cada vez mais incessante pelo progresso 

individual, o arrocho das doutrinais liberais pautadas pelo laissez-faire via na 

utilização do trabalho forçado um empecilho para o tal progresso devido ao seu 

afronte às, falaciosas, leis de mercado. Sendo assim, surge um forte apelo reformista 

cuja obsessão consistia na extinção da utilização do trabalho nas bridewells, de forma 

que essas instituições passassem a deter a função primordial do terror – um 

desempregado deveria, a partir de então, preferir aceitar qualquer tipo de trabalho 

(por pior que fossem as condições) a tornar-se interno de uma casa de correção. 

!
3. Do terror !

“Fizeram das casas de trabalho o estabelecimento mais repugnante que 
pode conceber o talento refinado de um malthusiano. Ali a alimentação 
é pior que a dos operários mais miseravelmente pagos, enquanto que o 
trabalho ainda é mais penoso. Porque, caso contrário, esses operários 
prefeririam a estadia na casa dos pobres a miserável existência que têm 
fora dela. Quase nunca dão carne e muito menos carne fresca; a maioria 
das vezes servem batatas; pão do pior possível, papas e pouca ou 
nenhuma cerveja. (...) A casa de trabalho é também uma prisão; quem 
não fez a sua quota parte do trabalho não come nada; quem quer sair 
tem que pedir licença primeiro e podem-lhe recusar pela sua conduta 
ou devido a opinião do inspetor (...) os pobres envergam o uniforme da 
casa de trabalho e estão totalmente submetidos a tutela do inspetor. Para 
que o trabalho não possa concorrer com a indústria privada, dão-lhes na 
maior parte dos casos, ocupações verdadeiramente inúteis”. (ENGELS, 
1975, p.348)  13
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 O intenso apelo reformista foi consolidado pela aprovação, em 1834, da nova 

poor law em território britânico. Essa legislação centralizou o controle e administração 

das casas de correção, outrora difuso entre as paróquias do Reino Unido, na figura do 

Estado abrindo caminho, desse modo, para que a burguesia dominante utilizasse a 

máquina administrativa para a satisfação do desejo de transformar as bridewells em 

um instrumento coativo às classes trabalhadoras. 

 O ideário reformista é representado, muito bem, pelas proposições de Jeremy 

Bentham. Através de uma reconfiguração arquitetônica das casas de correção, o autor 

burguês propunha transpor os métodos que atribuíam eficiência produtiva às fabricas 

ao controle dos detidos nas instituições que viriam a se transformar no cárcere. Consta 

em suas contribuições a inserção do detento em um ambiente celular com o espaço 

limitado e iluminação reduzida, a forte presença de uma aparelhagem de vigilância 

capaz de conter possíveis tentativas de fuga e a intensificação da divisão social do 

trabalho responsável por afastar os imbuídos pelo Estado a julgar os delitos da 

realidade das instituições responsáveis por sua correção. 

 Utilizando-se do pano de fundo de uma maior necessidade de reforma dos 

indivíduos que viessem a ingressar no cárcere, esse movimento objetivava – em sua 

totalidade – a criação de uma nova classe; a classe dos delinquentes. Para os 

reformistas, essa nova classe de indivíduos deveria servir de exemplo a não ser seguido 

tanto pelos setores ricos, quanto pelos pobres. Conforme definiu Foucault  os 14

delinquentes deviam ser o retrato “carregado de todos os vícios e responsável pelos 

maiores perigos”. 
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 Eis a morada do distrato com a população carcerária, bem como da dimensão 

dos indivíduos que a compõe. Admitindo que a instituição cárcere passara a, de forma 

preponderante, exercer a função de diferenciação social entre aqueles que nela se 

encontram e os livres, seu caráter subalterno às instituições do modo capitalista de 

produção é reafirmado e, dessa forma, consolidado. 

 Combinado à intensificação da divisão social do trabalho – também alicerçada 

nesse modo de produção – responsável por afastar os operadores do direito do 

ambiente penitenciário, tal diferenciação torna-se inteiramente responsável pela 

inércia das autoridades e da sociedade quanto ao exame profundo das verdadeiras 

causas dessa diferenciação. A referida inércia transforma-se, pouco a pouco, em 

achismo, sensacionalismo e espetacularização do cárcere e do método punitivo-

corretivo nele utilizado, dificultando a formalização de debates proveitosos entre os 

mais distintos setores sociais quanto à verdadeira função do cárcere e iniciativas que 

visem transformá-lo ou, até mesmo, extingui-lo. Sendo assim, torna-se defasada toda e 

qualquer análise sobre essa instituição que se exime de analisar, conjuntamente, o 

modo capitalista de produção. 

!
Conclusão 

 O presente é uma construção histórica. À compreensão da realidade que nos 

cerca não se deve atribuir um caráter estático, tampouco o achismo e a inocência do 

“sempre foi assim”. Tudo aquilo que conhecemos está envolto pelo véu do tempo 

histórico, da ideologia, dos fatos sociais, do despertar da consciência. Da família à 

pobreza, do casamento aos conflitos sociais criamos imagens conceituadas com base 
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na projeção que a academia, a mídia e a sociedade exibe sobre nossas mentes. A 

concepção que temos sobre a instituição cárcere não escapa desse crivo. 

 O resgate da historicidade que circunda essa instituição torna-se, ainda que em 

parte, uma importante ferramenta para a compreensão dos assombrosos quase onze 

milhões de detentos espalhados pelo mundo. A apresentação, breve, do processo que 

culminou na utilização do cárcere como ápice da aparelhagem coercitiva do Estado 

teve por objetivo a desconstrução dos sofismas que rodam a instituição nos debates 

atuais. Já não bastasse a análise, muitas vezes, rasa do cárcere que desconsidera seu elo 

com todos os fatores que geram exclusão social, não são raros os casos –sobretudo em 

países periféricos- de abuso de direitos humanos responsáveis pela manutenção 

daqueles milhões em situações inferiores às mínimas capazes de atribuí-los dignidade. 

Tudo isso desperta a certeza do tratamento equivocado dado à instituição seja pelos 

operadores do direito que para ela encaminham seres humanos, seja pela classe 

política responsável por sua administração seja pela sociedade que tolera tal 

tratamento. 

 Sob essa ótica, a breve reconstrução do referido processo histórico ilustra a 

perpetuação do caráter subalterno dessa instituição no modo capitalista de produção. 

É fato que houve a substituição dos atores; se antes a fábrica hoje o mercado de 

serviços e as grandes empresas; se antes o potencial operário hoje o trabalhador 

precarizado, o pobre, o periférico e o desempregado. Entretanto, a manutenção do 

cárcere como morada daqueles que não se adaptam a esse sistema é, também, 

evidente. 
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 A reflexão, ainda que restrita a uma pequena parcela do ambiente acadêmico, 

consistiu na força motriz do presente trabalho. Adotando-o como ponto de partida, a 

anterior crença acerca da necessidade de substituir o achismo, o sensacionalismo e a 

espetacularização da instituição que ronda a sociedade por debates mais ricos e 

análises mais contundentes que levem em conta uma conjuntura de fatores a ela 

externos, transformou-se em absoluta certeza. Não há alternativa que ronde um novo 

modelo – ou até mesmo a extinção – do cárcere que escape do crivo de reflexões 

maiores sobre as atrocidades do modo capitalista de produção em matérias de 

marginalização, exploração e exclusão social. 
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Da competência no cumprimento 
de sentença 

Incidência de preclusão sobre a alegação de 
incompetência em sede de impugnação 

!
por Gustavo Pires de Carvalho 

Universidade Federal de Pernambuco 

!
Resumo: o presente trabalho ambiciona conferir aprofundamento doutrinário às 
controvérsias acerca dos juízos competentes no cumprimento de sentença, em especial 
a alegabilidade da incompetência a qualquer tempo do processo. Para tal, é 
imprescindível investigar sua natureza absoluta ou relativa, bem como é de especial 
interesse traçar um paralelo com a aplicabilidade da perpetuatio jurisdicionis. Ao fim, 
defende-se que a escolha do foro pelo credor não descaracteriza a competência na 
execução de sentença, de modo que deve ser aplicada a regência geral – isto é, 
tratando-se de critério funcional, não incidirá preclusão consumativa. 

!143



Gustavo Pires de Carvalho

Introdução 

 O Código de Processo Civil de 2015 introduziu nova matéria ao rol exaustivo 

das alegáveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece a 

exigibilidade de pagar quantia certa - a incompetência (BRASIL, 2015, art. 525, § 1o, 

inc. VI). Neste ponto, discute-se a incidência de preclusão sobre tal matéria, tendo em 

vista que não há parecer pacificado acerca da natureza absoluta ou relativa da 

competência na execução de título judicial. Acontece que, como se sabe, os atos 

jurídicos praticados pelo juízo absolutamente incompetente são impugnáveis a 

qualquer tempo. Em contrapartida, a incompetência relativa aduzida 

intempestivamente não compromete a idoneidade do juízo, pois ocorre a prorrogação 

da competência (CARNEIRO, 2010, p. 112). 

 Desde a Lei 11.232/05, responsável por modificar o procedimento de 

cumprimento de sentença inserido no Código de Processo Civil de 1973, surgiu 

relevante dissonância doutrinária acerca do caráter da competência na execução de 

sentença (BRASIL, 1973, art. 475-J). Ocorre que, tradicionalmente, o processo 

executório tramitava na mesma vara que o processo de conhecimento, regra inovada 

pela reforma legislativa por possibilitar, ao exequente, optar também pelo foro de 

domicílio do réu ou pelo de localização dos bens expropriáveis (CUNHA, 2008, 

331-340). 

 Ora, tendo em vista que a competência do juízo que sentenciou o processo de 

conhecimento é de natureza funcional, seria, por conseguinte, absoluta, o que 

importaria na impossibilidade de derrogação por opção do particular. Por outro lado, a 
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competência relativa é caracterizada, precisamente, por admitir a modulação de acordo 

com o arbítrio das partes. Não é, portanto, de fácil classificação. 

 Em virtude da divergência supracitada, questionou-se, ainda, a incidência da 

perpetuatio jurisdicionis: é certo que o revogado artigo 475-J - atual 516, parágrafo 

único (BRASIL, 2015) - facultou ao exequente a competência do foro, mas restou o 

debate sobre a possibilidade do credor exercer novo direito de escolha após o começo 

do processo. Em caso positivo, estaria verificado um caso de exceção à regra de 

perpetuação da competência.  

 Embora a natureza da competência no cumprimento de sentença seja tema de 

relevantes debates jurídicos - em especial desde a promulgação da Lei 11.232/05 - 

ainda são incipientes os estudos acerca dos desdobramentos dessa matéria para o novo 

regimento da impugnação conferido pelo Código de Processo Civil de 2015 (artigo 

525). Como se sabe, a execução viabiliza a efetividade do direito subjetivo em litígio, de 

modo que as incertezas sobre seu rito interferem diretamente sobre a materialização 

da situação jurídica ativa. Justifica-se, assim, este trabalho, na imprescindibilidade de 

estudos específicos acerca da incidência de preclusão consumativa caso não suscitada 

a incompetência do foro escolhido pelo exequente. 

 O trabalho realizado é eminentemente teórico, de modo que a pesquisa 

consiste, preponderantemente, em revisão bibliográfica da doutrina processualista 

acerca da natureza da competência no cumprimento de sentença (absoluta ou relativa), 

bem como a incidência da perpetuação da competência para, ao fim, compreender 

quando é suscitável a incompetência do juízo.  A partir dos métodos lógico indutivo e 
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lógico dedutivo, foi possível associar o teor da competência em tela com a incidência 

de preclusão sobre a impugnação.  

 O desenvolvimento desta pesquisa busca melhores formas de interpretar o 

artigo 525, § 1o, inc. VI do Código de Processo Civil a partir da doutrina disponível 

sobre a competência. Neste ponto, busca-se preservar os escopos jurídicos dos 

institutos, em especial o interesse público envolvido.  

!
1. A competência no cumprimento de sentença: critérios de fixação, 
competência absoluta ou relativa e perpetuatio jurisdicionis. 

 A competência no cumprimento de sentença é regida, primordialmente, pelo 

critério funcional quando busca efetivar sentença prolatada no próprio juízo civil, 

consoante depreende-se da doutrina de Humberto Theodoro Jr. (2016). Isto é, os 

fundamentos são baseados na distribuição das atividades jurisdicionais de acordo com 

os órgãos componentes do Judiciário. Utilizando-se das denominações utilizadas por 

Ovídio Batista da Silva (2002), é relevante demarcar que se trata de competência 

funcional na espécie horizontal, tendo em vista que se trata da continuação do 

processo de conhecimento.  

 Aqui, será competente o juízo originário da causa que ensejou a presente 

execução de título judicial. Nesse sentido, ainda que a sentença seja reformada pelo 

segundo grau de jurisdição, a competência é do órgão de piso, cabendo aos 

desembargadores o julgamento das causas originalmente propostas no tribunal 

(BRASIL, 2015, art. 516, inc. I e II).  
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 Cabe ressaltar, ainda, que a competência reputa-se ao juízo enquanto órgão, não 

ao magistrado de forma pessoal. Assim, a substituição do juiz da vara originária é 

inócua para provocar a incompetência processual.  

 Por outro lado, as hipóteses arroladas pelo inciso III do artigo 516 do CPC 

(BRASIL, 2015) seguem o critério territorial, baseado pela localização espacial em que 

ocorreram determinados atos jurídicos. Estão englobadas, aqui, as situações de 

sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo (THEODORO JR., 2016, p. 106).  

 No especificamente concernente a sentença arbitral, preliminarmente importa 

destacar que a decisão tomada é tão vinculante quanto aquela de origem estatal, sendo 

igualmente título executivo judicial. Contudo, ela carece do poder coercitivo estatal de 

cumprimento do mérito decisório, tornando-se a via jurisdicional oficial a opção 

restante ao credor de obrigação que não foi cumprida espontaneamente 

(THEODORO JR., 2016, p. 106). 

 Para verificar a competência no cumprimento de sentença arbitral, basta 

observar qual haveria sido o juízo competente no processo de conhecimento caso as 

partes optassem pela justiça estatal. Deste modo, procede-se com a observação das 

regras de critério territorial arroladas entre os artigos 46 e 53 do Código de Processo 

Civil (BRASIL, 2015).  

 Semelhantemente, a sentença penal condenatória tem valor de título executivo 

judicial, mas precisa ser executada em juízo cível, sob pena de ofender à competência 
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funcional. Uma vez respeitada a divisão por função, a avaliação de juízo competente 

será aferida pelos critérios territoriais. 

 No que se refere à sentença internacional, o Superior Tribunal de Justiça é o 

órgão competente para homologar o exequatur, contudo o processo de cumprimento 

de sentença é distribuído à primeira instância da jurisdição brasileira. Neste momento, 

sujeita-se à disciplina processual acerca da competência territorial.  

 Apesar da determinação dos juízos competentes ao longo dos incisos II e III do 

artigo 516, a competência dos dois últimos é facultada ao exequente pelo parágrafo 

único do mesmo dispositivo, podendo optar entre o domicílio do executado, o local 

dos bens a serem executados ou juízo do local de execução da obrigação de fazer ou 

não fazer. São, portanto, foros concorrentes a serem optados pelo credor de acordo 

com sua preferência (ASSIS, 2013, p. 144).  

 Segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a 

intenção era de possibilitar um processo mais rápido e menos custoso, sendo, por isso, 

interessante também ao devedor. O processualista ressalta também que a disposição 

contratual entre as partes deve ser respeitada caso haja negócio jurídico optando por 

determinado foro (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 806). 

 Portanto, verifica-se a incidência de dois critérios de competência, quais sejam o 

funcional (art. 516, inc. I e II) e o territorial (art. 516, inc. III) para o cumprimento de 

sentença. Contudo, em determinadas modalidades reverbera um ou outro.  

 Interessa, ainda, investigar as distinções entre os tipos de competência 

decorrentes, precisamente, dos critérios de fixação estudados acima.  
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 O ordenamento brasileiro mescla normas processuais de competência com 

propósitos diferentes e, por isso mesmo, tratamento jurídico diferente – a absoluta e a 

relativa (NEVES, 2016, 336).  

 Nessa esteira, Athos Gusmão Carneiro (2010, p. 111) associa a dicotomia entre as 

competências absoluta e relativa ao interesse em tela. Caso as regras que determinam 

o juízo competente visem atender ao interesse das partes, há competência relativa, 

passível de derrogação pela vontade dos litigantes. Em contrapartida, quando há 

relevante interesse público envolvido, sobretudo da melhor administração da justiça, 

verifica-se a competência absoluta, indisponível às partes e imposta ao juiz, que tem o 

poder-dever de realizar o controle de competência. 

 Nesse mesmo sentido, Leonardo Carneiro da Cunha é taxativo ao lecionar que:  

“Será absoluta a competência, quando não puder ser alterada ou 
prorrogada. A competência relativa, por sua vez, assim se qualifica, 
quando puder ser modificada ou prorrogada. A prorrogação da 
competência opera-se por vontade das partes ou por critérios 
legais.” (CUNHA, 2008, p. 116) 

!
 Athos Gusmão Carneiro (2010, p. 114) e Leonardo Carneiro da Cunha (2008, p. 

334) concordam, ainda, que são absolutas as competências de natureza funcional e 

material, enquanto são relativas as territoriais e em razão do valor da causa. Esta, vale 

ressaltar, pode ser absoluta em casos excepcionais.  

  Por fim, importa diferenciar os momentos de arguição de cada tipo de 

incompetência. Quando relativa, existe prazo preclusivo para sua alegação, sob pena de 

perpetuação da competência, devendo ser alegado na contestação (processo de 
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conhecimento) ou na impugnação ao cumprimento de sentença (execução de título 

judicial). Em contrapartida, a incompetência absoluta pode ser suscitada a qualquer 

momento do processo, haja vista a nulidade dos atos praticados pelo juízo 

incompetente. Pode, inclusive, ser arguida após o trânsito em julgado mediante ação 

rescisória, consoante alerta Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 336). 

 Neste ponto, importa concentrar-se no cumprimento de sentença. Conforme já 

descrito, o parágrafo único do artigo 516 instituiu a concorrência de competência 

entre o foro do processo de conhecimento, o dos bens penhoráveis e o do domicílio do 

réu, dentre os quais o credor poderá selecionar. A possibilidade de escolha entre juízos 

competentes significou, para alguns autores, a configuração de competência relativa, 

muito embora o artigo supracitado inclua critério funcional de competência.   

 Sobre o tema, argumenta Leonardo Carneiro da Cunha:  

“É evidente, então, que, por simples faculdade do exequente, o 
cumprimento da sentença será processado em foro diverso daquele 
onde tramitou o feito até então. É apenas a vontade do exequente que 
importa, revelando-se, portanto, a existência de uma competência 
relativa, prorrogável, que se derroga pela vontade de uma das 
partes.” (CUNHA, 2008, p. 334) 

!
 Em posicionamento atípico, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 1.836) 

inova ao admitir dois tipos de competência à medida que o exequente exerce seu 

direito de escolha. Para o processualista, a competência será absoluta (funcional) 

quando o exequente optar pela manutenção do processo na vara do processo de 

conhecimento. Em contrapartida, caso opte pelos demais foros, estará incidindo 

competência relativa (territorial).  
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 Em verdade, a competência será relativa apenas no concernente às matérias do 

artigo 516, inc. III (BRASIL, 2015) - sentença penal condenatória, de sentença arbitral, 

de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo -, pois nestas 

não houve processo de conhecimento cível, prevalecendo o critério territorial. Aqui, de 

fato, pode-se pensar em derrogação da competência.  

            Nesse diapasão, a disciplina aplicada será a da competência territorial comum. 

Caso haja um foro competente escolhido por convenção arbitral entre as partes, este 

deverá prevalecer sobre os demais, compatibilizando-se ou não com as hipóteses 

enumeradas no artigo 516 (DIDIER JR., 2006). Semelhantemente, nada obsta que as 

partes da sentença penal condenatória ou internacional firmem negócio jurídico 

processual optando por uma outra localidade de trâmite da execução de título judicial.  

           Por isso, suponha que o credor, domiciliado em Recife, compre um quadro de 

colecionador residente no Rio de Janeiro. Imagine, ainda, que sentença arbitral 

declare a inadimplência do carioca: caso haja cláusula arbitral optando pelo juízo 

recifense, haja vista a maior comodidade para o exequente, será plenamente aplicável 

em homenagem à disponibilidade da competência territorial relativa. 

 Por outro lado, consoante aduzido previamente, a hipótese do artigo 516, inc. II 

(BRASIL, 2015) é eminentemente funcional e, por conseguinte, absoluta. Nesse caso, a 

faculdade do exequente propor o cumprimento de sentença em três foros possíveis 

não desnatura o instituto, pois o legislador estabeleceu alternativas à competência 

tradicional, sem, contudo, estabelecer a possibilidade de eleição de foro.  
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 Ora, é característica da competência relativa sua adaptabilidade, respondendo 

meramente ao interesse das partes e podendo ser modulada mediante negócio jurídico 

processual. Observe, contudo, que esta não foi a opção do legislador: foram, de fato, 

introduzidas possibilidades de competências capazes de tornar o litígio mais célere, 

sem renegar ao exequente ou às partes a seleção de onde tramita a execução. 

Efetivamente, foi estabelecido um rol de juízos competentes que deve ser lido 

exaustivamente, haja vista a competência funcional envolvida. 

 Imagine-se que determinada demanda seja sentenciada no sentido do devedor 

restar obrigado a reconstruir o muro da residência do credor, sendo ambos 

domiciliados em Recife. Após a sentença no processo de conhecimento, o agora 

exequente decide residir em São Paulo e, tendo em vista sua maior comodidade, opta 

pelo trâmite do cumprimento de sentença no foro paulista.  

 Diferentemente do primeiro exemplo, é poder-dever do magistrado vedar o 

trâmite da demanda em São Paulo. Deste modo, observa-se que a existência de um rol 

de juízos absolutamente competentes não obsta a impossibilidade da ação tramitar nas 

demais varas, sem incidir, inclusive, a prorrogação de competência.  

 Portanto, a faculdade do exequente propor o cumprimento de sentença em três 

foros diferentes não compromete a natureza absoluta da competência funcional. Há, 

apenas, a estipulação de um rol exaustivo de juízos competentes.  

 Uma vez ratificada a natureza absoluta da competência funcional instituída ao 

artigo 516, inc. II (BRASIL, 2015), cumpre investigar a aplicabilidade da perpetuação 

de competência sobre o cumprimento de sentença.  
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 O instituto da perpetuatio jurisdicionis ou perpetuação da jurisdição, previsto 

no artigo 43 do Código de Processo Civil, determina que a competência permanece no 

juízo para a qual a demanda foi distribuída até a prolação da sentença (DIDIER, 2015, 

p. 200). Assim, são irrelevantes as mudanças de fato ou direito responsáveis pela 

designação pretérita do juízo competente. O legislador buscou conferir estabilidade ao 

processo, evitando as movimentações desnecessárias e comprometedoras da 

efetividade da prestação jurisdicional.  

 Deste modo, a regra geral é que o momento do registro ou distribuição fixa a 

vara onde vai tramitar o processo, sendo inócuas as modificações de fato ou de direito 

supervenientes. Naturalmente, há exceções ao tipo ideal.  

 Neste ponto, Marinoni, Arenhart e Mitidiero são cirúrgicos ao definir o ponto 

definidor da fixação de competência: 

“Diante desse princípio, extrai-se uma conclusão evidente: o exame da 
competência feito em qualquer momento do processo, sempre deve 
referir-se à apreciação da situação de fato e de direito existente na 
época em que a ação foi proposta, e não ao momento em que a análise 
é efetuada.” (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 51) 

!
 Vale ressaltar, ainda, que a perpetuatio jurisdicionis é regra que não obsta a 

impugnação dos juízos absolutamente incompetentes, haja vista a disciplina do atual 

artigo 64, § 1o, que possibilita a declaração de incompetência absoluta a qualquer 

tempo do processo. Nesse sentido, Athos Gusmão Carneiro (2010, p. 108) adverte que 

mudanças de fato capazes de criar um juízo absolutamente competente irão atrair a 
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demanda para o novo foro, exemplificando o caso da criação de vara federal em 

comarca onde havia apenas varas estaduais. 

 A dissonância doutrinária reside no parágrafo único do artigo 516, ao facultar a 

opção pelo domicílio do executado, o local dos bens a serem executados ou juízo do 

local de execução da obrigação de fazer ou não fazer, aplicável apenas às hipóteses dos 

incisos II e III (BRASIL, 2015). Nesses casos, os autos originários são enviados pelo 

juízo originário, o que suscita o questionamento acerca da incidência ou não de 

perpetuatio jurisdicionis.  

 Para alguns autores, a faculdade do credor optar entre os juízos competentes é 

ilimitada, significando verdadeiro processo itinerante. Caso seja essa a compreensão, 

não há qualquer incidência da prorrogação de competência. Assim entende Leonardo 

Greco, ao afirmar: 

“Surgirá certamente a indagação se a nova regra permitirá uma 
execução itinerante, ou seja, se remanescer saldo credor depois de 
liquidados os bens penhorados em determinado foro, perante o qual 
se instaurou a execução, vierem a ser indicados bens em outro foro, a 
este poderá novamente deslocar-se a execução. Não vejo impedimento 
a que isso ocorra.” (GRECO, 2006, p. 75) 

!
 Para compreender o tema, é imprescindível observar os escopos essenciais 

buscados pela perpetuação da competência. Sobre o tema, Arruda Alvim traz a defesa 

do autor - neste caso, o exequente – e a eficiência processual: 

“O que se objetiva, em nosso diploma processual civil, bem como na 
generalidade dos diplomas do Direito comparado, é, por excelência, a 
defesa da posição do autor, enquanto demandante, bem como o 
próprio rendimento da atividade processual, pois se alterasse a 
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competência, sistematicamente, não haveria ordem nem rendimento 
no processo.” (ALVIM, 2010, p. 380) Grifei. 

!
 Em sua doutrina, Leonardo Carneiro da Cunha (2008) leciona que a perpetuatio 

jurisdicionis é uma regra justificada pela conveniência e pela estabilidade. Nesse 

diapasão, esses valores jurídicos norteiam o instituto em tela, que, segundo o 

processualista, é respaldado por vários princípios fundamentais do processo – a 

segurança jurídica, a garantia do juiz natural, a economia processual e a duração 

razoável.  

 Analisando ambas as doutrinas supracitadas, percebe-se que o juízo político-

jurídico para positivar a perpetuação da competência ambiciona proporcionar 

celeridade (rendimento processual, economia processual, duração razoável) e 

constância (segurança jurídica, juiz natural) ao processo judicial.  

 Em exame de compatibilização entre as teorias dos processualistas citados com 

a possibilidade de o credor optar pelo foro competente no cumprimento de sentença, 

percebe-se que ambos os institutos ambicionam objetivos harmônicos. Ora, os foros 

concorrentes instituídos pelo parágrafo único do artigo 516 favorecem a celeridade do 

processo ao trazer a demanda para o local geograficamente mais próximo do executado 

ou da obrigação a ser prestada. Deste modo, há fomento à efetividade da jurisdição 

(rendimento da atividade processual), o que atende ao interesse público, e homenageia 

ao princípio do melhor interesse do credor (defesa da posição do autor). Isso é, são 

axiologicamente compatíveis ambos os institutos.  

!155



Gustavo Pires de Carvalho

 Ademais, a ideia de processo itinerante onera desnecessariamente a celeridade 

processual. Indubitavelmente, o envio ilimitado dos autos, submetido ao arbítrio do 

credor, iria impor empecilho desarrazoados à administração da justiça, significando 

ameaça à razoável duração do processo de cumprimento de sentença, bem como aos 

demais que tramitam nos foros envolvidos. Portanto, poderia impor comprometimento 

do andamento das varas de modo indiscriminado, atentando ao interesse público pelo 

andamento processual célere.  

 Destarte, não há que se falar na inexistência ou inaplicabilidade da perpetuatio 

jurisdicionis com a disciplina do artigo 516, mas meramente em hipóteses facultativas 

de foro que configuram exceções à regra geral de perpetuação da competência. Assim 

compreende Athos Gusmão Carneiro (2010, p. 380), referindo-se ao antigo artigo 475-P, 

semelhante ao atual 516. 

 Assim defendem, também, Didier Jr., Carneiro da Cunha, Sarno Braga e 

Alexandria de Oliveira. Aduzem os autores, ainda sobre o código revogado: 

“Requerido o cumprimento ou a execução da sentença no foro eleito 
pelo exequente (ou o do juízo que julgou a causa no primeiro grau de 
jurisdição, ou o dos bens a serem penhorados, ou o do novo domicílio 
do executado), opera-se a perpetuatio jursidicionis, incidindo, a partir 
daí, o art. 87 do CPC. Se, posteriormente ao requerimento de 
cumprimento ou execução de sentença, sobrevier modificação no 
estado de fato ou de direito, não poderá haver alteração na 
competência, não repercutindo no processo em curso. [...] Demais 
disso, a vontade do exequente não constitui fator de modificação de 
competência, não podendo afastar o perpetuatio jursidicionis. Esta 
somente deixa de ser aplicada, quando for suprimido o órgão 
judiciário ou alterada a competência absoluta. A modificação de 
competência, por vontade das partes, não afeta a perpetuatio 
jursidicionis.” (BRAGA; CUNHA; DIDIER JR; OLIVEIRA, 2014, p. 
225) 
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 A título de exemplo, imagine-se que o exequente opte pelo foro de domicílio do 

executado, em Recife, e, posteriormente, verifique a existência de uma fazenda 

penhorável em outra comarca, localizada em Gravatá. Neste caso, o credor já terá 

exercido seu direito de escolha sobre o juízo demanda dentre as hipóteses arroladas 

de competência absoluta, de modo que não caberá uma nova remessa dos autos do 

processo. Aqui, a perpetuatio jurisdicionis terá produzido efeitos no cumprimento de 

sentença, devendo a ação permanecer tramitando na vara da capital.  

            Por conseguinte, compreende-se que as regras da perpetuatio jurisdicionis e a 

lógica das competências absolutas, relativas, disponíveis e indisponíveis são 

plenamente aplicáveis no tocante à execução de título executivo judicial. Efetivamente, 

há meramente hipóteses de exceção à regra geral incapazes de obstar a aplicabilidade 

dos institutos nos demais casos concretos. 

!
2. Alegação de incompetência em sede de impugnação ao cumprimento 
de sentença 

 No Novo Código de Processo Civil, o meio típico de defesa do devedor é a 

impugnação ao cumprimento de sentença, positivada ao artigo 525 (BRASIL, 2015). 

Neste, define-se que o executado que não pretende adimplir espontaneamente dispõe 

de trinta dias para impugnar a execução de título judicial, entre quinze para o 

pagamento e outros quinze para a defesa. Vale ressaltar que apenas cabem as alegações 

de cunho processual, estas enumeradas, exaustivamente, no artigo 525, dentre as quais 

consta a incompetência do juízo (THEODORO JR, 2016, p. 114).  
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 Em tese, é possível alegar que problemas de competência deveriam ter sido 

solucionados no trâmite do processo de conhecimento, dispensando a faculdade do 

executado suscitar tal problema processual na execução do título judicial. Contudo, é 

justamente em virtude da possibilidade de foros concorrentes instituída pelo artigo 

516 que é essencial a possibilidade de controle de competência (THEODORO JR, 

2016, p. 114).   

 Neste ponto, Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p. 950) ressaltam que o artigo 

525, parágrafo 1º, inciso VI refere-se meramente à incompetência do juízo no 

cumprimento de sentença. Caso verifique-se ser absolutamente incompetente o foro 

julgador do processo de conhecimento, a questão pode subsidiar ação rescisória, mas 

não poderá ser julgada em sede de impugnação à execução de título judicial.  

 De qualquer modo, no tocante às matérias de incompetência, é imprescindível 

proceder com a diferenciação entre as de teor absoluto ou relativo. Consoante já 

aduzido, a distinção é plenamente aplicável à execução de título judicial, de modo que 

o tratamento diferenciado também repercute na impugnação ao cumprimento de 

sentença.  

 Nessa esteira, a competência funcional (absoluta) fixada pelo artigo 516, inc. II 

repercute diretamente sobre esta matéria. Acontece que, consoante já demonstrado 

nesta investigação, a incompetência absoluta é alegável a qualquer tempo do processo 

ou mesmo após o trânsito em julgado, neste caso mediante ação rescisória. Portanto, 

mesmo decorrido o prazo fixado, a matéria poderá ser suscitada.  
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 Tal tese é respaldada pela teoria de Humberto Theodoro Jr. (2016, p. 112) ao 

advertir que, via de regra, as matérias alegáveis em sede de impugnação não precluem 

caso não sejam atacadas. Ocorre que se trata da ausência de pressupostos processuais 

ou das condições de procedibilidade, matérias alegáveis a qualquer tempo do processo. 

 Ademais, semelhantemente à perpetuatio jurisdicionis, o controle do juízo 

absolutamente incompetente a qualquer tempo objetiva preservar o juiz natural e 

garantir a segurança jurídica, de modo a efetivar tais princípios fundamentais do 

processo. Poder-se-ia dizer que a retirada dos autos do juízo incompetente 

compromete a estabilidade do processo, contudo o legislador pátrio optou por garantir 

a confiabilidade do órgão prolator das decisões judiciais.  

 Ora, a concorrência de foros no cumprimento de sentença suscitou debate 

doutrinário pelo qual alguns processualistas alegaram serem inaplicáveis as regras da 

perpetuatio jurisdicionis e da alegação de incompetência absoluta a qualquer tempo. 

Neste ponto, percebe-se que a derrogação de ambas as regras tem efeito semelhante: o 

comprometimento de bens jurídicos estruturantes do sistema processual vigente – a 

segurança jurídica e o juiz natural. 

 Além do problema axiológico, a interpretação supracitada esbarra no critério 

hierárquico para resolução do conflito normativo. Como se sabe, o juiz natural consiste 

em princípio processual constitucionalizado no artigo 5º, inciso XXXVII da 

Constituição Federal (BRANCO; MENDES, 2015, p. 480), logo, por ser norma 

hierarquicamente superior, não pode ser comprometida pela faculdade de 

competências do parágrafo único do artigo 516.  
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 Então, de fato, a alegação de incompetência relativa enquanto matéria de defesa 

deve ser alegada em sede de impugnação, sob pena de preclusão consumativa. Será o 

caso, por exemplo, quando o título executivo decorrente de condenação penal for 

instruído em vara territorialmente incompetente.  

 Em contrapartida, é poder-dever do magistrado declarar-se incompetente em 

caso de incompetência absoluta a qualquer tempo do processo, tendo em vista o 

interesse público envolvido. Neste caso, aplica-se a disciplina do artigo 64, parágrafo 1º, 

devendo os autos serem remetidos para o juízo competente. 

 Nessa esteira lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery:  

“Havendo incompetência por desrespeito à norma ora examinada, 
não há necessidade de a incompetência ser arguida por exceção nem 
por embargos do devedor, mas por simples petição, porque é matéria 
de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo juiz, sendo 
insuscetível de preclusão.” (NERY JR; NERY, 2015, p. 1.341) 

!
 Por conseguinte, são atacáveis, em sede de impugnação, tanto a incompetência 

absoluta quanto a relativa. Esta, contudo, está submetida à preclusão consumativa, e 

aquela deve ser declarada pelo juiz a qualquer tempo do processo, seja por provocação 

ou agindo de ofício. 

!
Conclusão 

 O parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015) 

ratificou a concorrência de foros sob a escolha do credor no cumprimento de 
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sentença, instituídos desde a Lei nº 11.232/05 (BRASIL, 1973), gerando relevantes 

divergências doutrinárias quanto à natureza da competência – absoluta ou relativa – e 

à aplicabilidade da perpetuatio jurisdicionis. Enquanto inovação, o novo rito trouxe a 

incompetência dentre as matérias alegáveis em impugnação, suscitando, ainda, debate 

sobre a incidência de preclusão. 

 Pela ótica adotada nesta pesquisa, a escolha dos foros não desnatura a 

característica absoluta da competência funcional, mas meramente estipula rol 

exaustivo de juízos nos quais o processo poderá tramitar. Não há, neste caso, a 

disponibilidade intrínseca à competência relativa. Em decorrência disso, não incide 

preclusão consumativa sobre a incompetência funcional (art. 516, inc. II), tendo em 

vista que a incompetência absoluta é arguível a qualquer tempo. 

 A resolução da matéria importa, ainda, na avaliação dos escopos dos institutos 

processuais, bem como pelos princípios estruturais que os norteiam. A despeito das 

opiniões contrárias de diversos processualistas, é coerente que a perpetuatio 

jurisdicionis incida no cumprimento de sentença, tendo em vista o objetivo comum da 

celeridade, profundamente prejudicado por um processo itinerante.  

 Um paralelo entre a aplicabilidade da perpetuatio jurisdicionis e a arguição de 

incompetência a qualquer tempo verifica, em comum, a necessidade de proteção do 

juiz natural e da segurança jurídica. Neste ponto, percebe-se a necessidade de proteção 

de tais normas estruturantes do processo civil brasileiro, bem como a superioridade 

hierárquica do princípio constitucional do juiz natural em relação às regras do Código 

de Processo Civil.  
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 Por conseguinte, a não incidência da preclusão consumativa sobre a alegação de 

incompetência em sede de cumprimento de sentença decorre de três fatores: sua 

natureza absoluta, a imprescindibilidade de proteção dos escopos dos institutos 

envolvidos e, por fim, da superioridade hierárquica da regra do juiz natural sobre às 

normas processuais infraconstitucionais.  

!
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Resumo: Este artigo analisará a adequação dos parâmetros utilizados por Cortes 
Norte-Americanas em relação ao discurso de ódio. Essa jurisprudência usualmente dá 
grande peso ao critério da incitação à violência, enquanto outras Cortes, como as de 
direitos humanos, não o utilizam como parâmetro tão destacado. O caso Brandenburg 
v. Ohio é paradigmático para a análise da incitação à violência, mas apresenta 
problemas de aplicabilidade. Neste sentido, o caso Planned Parenthood v. ACLA traça 
caminho alternativo ao teste estabelecido em Brandenburg ao aplicar o parâmetro do 
falante razoável, relativo ao teste da ameaça real. Principalmente no contexto de 
discursos na internet, a relação de incitação requerida em Brandenburg nunca poderia 
ser construída. Demonstraremos por fim como estas molduras enquadram o discurso 
de ódio, traçando críticas sobre os resultados da adoção de uma ou de outra. 

!
Palavras-chave: Discurso de ódio, Jurisprudência Norte-americana, Brandenburg, 

Planned Parenthood, Falante razoável . 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Introdução  

 A liberdade de expressão (LdE) é um direito protegido por diplomas nacionais 

e internacionais (DUDH, Art.19; CADH, Art. 13; CF, Art. 5º inciso IV e IX, e Art. 220; 

PIDESC, Art. 19; United States Constitution, First Amendment), e sendo esta 

considerada um direito fundamental (DUDH, Art.19; CADH, Art. 13), é crucial que se 

entenda seus limites e restrições. Apesar da tentativa de construção de uma normativa 

internacional, diferentes Cortes e diplomas ao redor do mundo ainda abordam os 

limites da LdE de maneiras substancialmente distintas.  

 No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) tratou da matéria no caso 

Ellwanger, relacionado à racismo e discriminação. A Corte Suprema brasileira nesta 

decisão paradigmática decidiu por adotar um parâmetro que, em relação à 

jurisprudência norte-americana, restringe em maior conta a LdE - em prol de direitos 

como o de não ser discriminado (BOCHI, 54). Contudo, nota-se ainda que alguns 

Ministros, nomeadamente, Ministro Marco Aurélio e Ministro Ayres Brito, adotaram 

posicionamento muito consonante com as balizas estadunidenses de LdE (BOCHI, 

52). Entretanto, a Suprema Corte Norte Americana (do inglês, SCOTUS) apresenta 

paradigmas fundamentalmente diferentes do das Cortes Internacionais de Direitos 

Humanos e de diversas outras cortes nacionais, a exemplo da Corte Suprema 

brasileira.  

 Assim, busca-se com este artigo analisar quais os limites da liberdade de 

expressão nos Estados Unidos, a partir da análise dos principais casos relacionados ao 

discurso de ódio nas corte nacionais dos EUA. Tem-se, portanto, como problema de 

pesquisa a seguinte pergunta: Quais as limitações da liberdade de expressão nos EUA 
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e qual sua real adequação, dados os parâmetros internacionais? Como hipótese de 

pesquisa, tem-se que as cortes norte-americanas tendem a supervalorizar a proibição 

da incitação à violência, em detrimento de outras formas de discurso de ódio, indo 

contra a corrente majoritária das Cortes Internacionais, que tendem a criminalizar, 

também, outras situações.  

1. Breve conceituação do discurso de ódio  

 Expressões que violam os próprios princípios basilares dos diplomas de direitos 

humanos não podem ser por eles protegidas (PIDESC, Art. 5). Dessa forma, o discurso 

de ódio é uma forma de expressão não protegida pelo direito à LdE (PIDESC, Art. 20). 

Este tipo de discurso, contudo, não é definido de maneira preclusiva 

internacionalmente. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (do inglês, 

ICCPR) traz em seu artigo 20 que apologia do ódio nacional, racial ou religioso que 

constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência devem ser 

consideradas discursos de ódio. 

 Neste sentido, expressões que ataquem ou degradem pessoas, ou grupos de 

pessoas, em razão de uma característica que lhes é inerente não devem ser protegidas 

pela Liberdade de Expressão. Isto porque tais formas de expressão violam princípios 

basilares de direitos humanos, a exemplo da igualdade e da não-discriminação. Tem-se 

por “expressão” tanto as verbais, quanto as não-verbais, que comuniquem ideias e 

corroborem condutas (UNITED STATES SUPREME COURT; 1974). Esta moldura é 

adotada por Cortes Regionais de Direitos Humanos, como a Corte Interamericana e a 

Corte Europeia de Direitos Humanos. Contudo, a jurisprudência norte-americana em 

muito diverge destes pressupostos. 
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 Paradigma da questão na jurisprudência norte-americana, o caso Brandenburg 

v. Ohio (SCOTUS; 1969) tece a tese de que a condenação de um agente deveria ocorrer 

apenas se este incitasse uma ação, ilegal, e iminente. Assim, de acordo com o teste 

estabelecido pela Suprema Corte Norte Americana (do inglês, SCOTUS) no referido 

caso, advogar pelo ódio, sem chamar à ação, é um exercício legítimo de Liberdade de 

Expressão. 

 Paralelamente ao entendimento trazido pela SCOTUS no caso 

supramencionado, outras Cortes estadunidenses buscaram adotar um teste distinto 

para verificar a proteção da Liberdade de Expressão a um discurso. Para esta análise 

estuda-se se um Falante Razoável (do inglês, Reasonable Speaker) poderia prever que 

aquele discurso seria entendido como uma real intenção de causar dano. (9 TH CIR; 

2001) 

2. A incitação à violência, o caso de Brandenburg v. Ohio 

 A jurisprudência norte-americana, por muito tempo, utilizou os parâmetros 

adotados pelo caso da Suprema Corte Americana, Brandenburg v. Ohio (SCOTUS; 

1969). Neste caso, um líder regional da KKK (Ku Klux Klan) apareceu em um programa 

de televisão durante uma passeata da organização. Nesta aparição, advogou pela 

necessidade de vingança com relação a negros e judeus. Além disso, convidou os 

espectadores a participarem de uma outra passeata. O autor dos discursos foi 

condenado pela lei regional de Ohio. Todavia, a Suprema Corte entendeu que 

apologias abstratas não deveriam ser punidas por lei. 

 Essa moldura proposta pela SCOTUS reverteu tanto o parâmetro de Schenck v. 

United States, (SCOTUS; 1919) de necessidade de um perigo presente e claro; quanto 

!170



Bernardo de Souza Dantas Fico e Fernanda Cominato Nemr

o entendimento de Whitney v. California (SCOTUS; 1927), de que a ilegalidade estava 

na tendência do discurso em causar atos ilícitos. Substituiu então ambas as formas de 

análise pelo teste da ação ilegal e iminente, ou teste de Brandenburg. Esse teste 

congrega a apreciação de três critérios: intenção da ação, iminência da ocorrência e 

probabilidade do acontecimento. 

 Existente desde o caso Masses Publishing Co. v. Patten (S.D.N.Y; 1917), o critério 

da ação intencional impediria, por exemplo, que discursos interrompidos por vontade 

própria fossem criminalizados. Além disso, impediria a proibição de discursos feitos 

sem que o falante realmente intencionasse a execução da ação incitada. Seria o caso de 

encenações de teatro, ou situações jocosas, as quais, apesar de formalmente proferirem 

as mesmas sentenças, não consubstanciam a atmosfera intencional de uma incitação. 

 Para impedir a criminalização de discursos genéricos, foi adotado o parâmetro 

da iminência da ocorrência do que se advoga. Nesta lógica, um discurso aludindo a 

cometer uma ação criminosa sem momento específico seria considerado genérico 

demais para ser proibido por lei. Poderia então uma pessoa dizer “colham flores”, 

“roubem bancos”, ou “matem judeus”, todas as quais seriam expressões legítimas de 

sua liberdade. Mesmo que controversas, ao não demandar um momento específico, ou 

instruir a uma forma específica de concluir a ação, o falante seria eximido de 

responsabilidade tanto pela fala quanto por eventual cometimento de tais ações. 

 Em relação ao último critério do teste Brandenburg, analisa-se a probabilidade 

do acontecimento, ou seja, a chance de que o ouvinte efetivamente realize a ação 

incitada. De acordo com esta decisão da SCOTUS, apenas discursos que tivessem 

capacidade de gerar a violência pela qual advogam deveriam ser proibidos. Neste 
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diapasão, discursos que não contenham probabilidade de causar uma reação adversa 

específica não poderiam ser enquadrados na moldura do teste proposto pela Suprema 

Corte. 

 O teste de Brandenburg foi, desde 1969, muito utilizado pela SCOTUS. 

Contudo, não foi até 2010 que o primeiro discurso de cunho político passou o teste, 

culminando na condenação do agente em Holder v. Humanitarian Law Project 

(SCOTUS; 2010). Não obstante, já se debatia há algum tempo o fato de esta análise 

proposta em Brandenburg não dar conta de discursos que acontecem na internet (9TH 

CIR, 2001). Isto porque um dos elementos fundamentais nunca estaria presente: a 

iminência. Os discursos que se encontram na internet ficam disponíveis a todo e 

qualquer momento, à distância de um click. Por isso, apesar do perigo de incitar uma 

ação ilegal existir, ele é constante. Assim, este perigo nunca seria iminente, sempre 

falhando o teste de Brandenburg. 

3. A ameaça  real e o falante razoável, o caso de Planned Parenthood v. 
ACLA 

 O  9º  Circuito  de  Apelações  explana  que  discursos  publicados  na  internet,  

ao contrário de outros tipos de discursos como os televisionados, não podem ser 

analisados face o critério da iminência. Como forma de sanar a questão da iminência 

de discursos na internet, o 9º Circuito de Apelações dos Estados Unidos da América 

adotou em Planned Parenthood v. ACLA (9TH CIR; 2001) o chamado teste da Ameaça 

Real, em detrimento do teste de Brandenburg. Para analisar este critério, o 9º Circuito 

utilizou-se do parâmetro do Falante Razoável. Em 2013, a Suprema Corte se recusou a 
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revisar o caso, demonstrando entender que fora correta a aplicação do teste da Ameaça 

Real, em detrimento do teste de Brandenburg. 

 Em Planned Parenthood, um grupo anti-aborto publicou uma série de cartazes 

indicando médicos e enfermeiras que estariam ligadas a práticas abortivas. Para o 

grupo, estes profissionais da saúde deveriam ser “procurados por crimes contra a 

humanidade”. Criou-se então um site chamado Nuremberg Files. Neste site se 

pretendia construir uma coletânea de informações referentes a indivíduos pró-aborto. 

O grupo alegava que, no futuro, utilizaria o material coletado para realizar um tribunal. 

O referido julgamento ocorreria nos moldes do Tribunal de Nuremberg. 

 Contudo, pessoas indicadas nesta listagem online, e estampadas em cartazes 

contrários ao aborto, acabaram por ser assassinadas. Apesar da ligação entre os 

cartazes e as mortes ter ficado clara, o grupo manteve a edição e divulgação destes 

cartazes e o caso foi levado ao judiciário norte-americano. Como adiantado, para 

analisar a conduta dos agentes o 9º Circuito de apelações abordou a questão sob a 

perspectiva das Ameaças Reais, trazida originalmente pelo caso Watts v. United States. 

Em se determinando a realidade da ameaça, o intérprete deveria fazê-lo sob a óptica 

de um Falante Razoável, pessoa mediana que estivesse inserida no mesmo contexto 

que o agente ora processado. Ou seja, cabe ao aplicador da lei verificar se este 

indivíduo mediano, dotado das mesmas informações e posição do réu preveria que seu 

discurso seria interpretado como uma real intenção de causar danos. 

 Neste diapasão, a jurisprudência passou a adotar para discursos na internet o 

critério da previsibilidade em relação às consequências negativas para determinar 

responsabilização do agente. Esta previsibilidade em relação às consequências da 
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conduta pode ser demonstrada de formas diversas. No caso em tela, a previsibilidade 

encontra-se na repetição do resultado ao reiterar uma conduta. Quando o grupo 

publicava um cartaz em relação a um profissional da saúde que praticava aborto, este 

sofria um atentado contra sua vida, normalmente levando-o à morte. Disto decorre 

que, considerada a reiteração dos cartazes e a consequente reiteração dos ataques a 

médicos e enfermeiros ligados à pauta do aborto, se torna previsível que uma nova 

publicação poderia levar a um novo assassinato. 

 Apesar da  possibilidade  de  superação  da  deficiência  de  análise  do  teste de 

Brandenburg, persistem em relação ao teste da Ameaça Real algumas críticas. Dentre 

estas, a de maior relevo questiona a clareza do teste aplicado. Entende-se que a textura 

aberta (HART, 140-148) da moldura adotada não permite que a análise pautada no 

parâmetro do Falante Razoável seja aplicada extensivamente, devendo restringir-se a 

casos específicos. Decorrente desta crítica, é o questionamento da ausência do critério 

da intenção. Sem este, alega-se, estariam englobadas hipóteses demasiadas, inclusive 

condutas  que não deveriam ser puníveis. Esta crítica é trazida à tona pelo caso Elonis 

v. USA. 

4. Elonis v. USA e Holder v. Humanitarian Law Project: contrapontos 
modernos 

 Para  analisar  em  concreto,  e  de  maneira  crítica,  as  molduras  adotadas  em 

Brandenburg v. Ohio (SCOTUS; 1969) e em Planned Parenthood v. ACLA (9TH CIR; 

2001) adotaremos as perspectivas críticas trazidas pelos casos Holder v. Humanitarian 

Law Project (SCOTUS; 2010) e Elonis v. USA (SCOTUS; 2015), respectivamente. O 

caso Holder é o único em que uma restrição a um discurso político passou o teste de 
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Brandenburg. O caso Elonis, por sua vez, mostra-se paradigmático por ser a primeira 

interpretação da Suprema Corte em relação ao teste das ameaças reais quando 

aplicado à discursos em redes sociais. 

 O caso Holder v. Humanitarian Law Project (SCOTUS; 2010), de 2010, trata de 

discursos que buscavam ajudar dois grupos considerados terroristas a resolver 

conflitos. A Corte entendeu que a restrição a qualquer forma de auxílio a essas 

organizações era fundamental. Assim, mesmo que a ajuda oferecida visassem ajudar na 

construção de acordos de paz, os discursos proferidos não deveriam ser protegidos. 

Entretanto, é importante notar que esse entendimento é tido como contrário à maioria 

da jurisprudência da SCOTUS e, assim, foi alvo de diversas críticas dentro dos EUA, 

por ser considerado uma afronta à liberdade de expressão. 

 Em Elonis v. USA (SCOTUS; 2015), um homem publicara sob um pseudônimo 

poemas ameaçando sua ex-esposa, e indicando aos leitores possíveis métodos para 

matá-la. Nesse caso, a SCOTUS realizou uma crítica ao parâmetro adotado por 

Planned Parenthood v. ACLA, ao entender que o teste da ameaça real era falho para 

aquele contexto. Por se tratar de um discurso artístico em uma rede social, seria 

fundamental haver uma real intenção por parte do autor, não sendo suficiente o 

critério do falante razoável. 

 Entretanto, é de nosso entendimento que, na verdade, os casos Elonis e 

Planned Parenthood se distinguem e, assim, não se pode considerar que o caso 

recente tenha extinguido a doutrina da ameaça real. Afinal, em Elonis, os discursos 

eram proferidos em relação à uma pessoa específica, sendo que não havia nenhum 

indício de que alguém além do próprio autor  poderia  compactuar  com  uma  

!175



Bernardo de Souza Dantas Fico e Fernanda Cominato Nemr

violência  contra  ela.  Enquanto  isso,  em  Planned Parenthood, o discurso era, apesar 

de dirigido a médicos específicos, proferido contra o grupo de pessoas ligados ao 

aborto, fazendo com que qualquer pessoa anti-aborto pudesse querer tomar uma ação. 

Dessa forma, o entendimento da SCOTUS de que o caso Elonis necessitava ser 

analisado diante do critério da intenção é, apesar de correto, insuficiente para 

deslegitimar o teste da ameaça real. 

!
Conclusão 

 A Corte Europeia de Direitos Humanos entende que, além dos discursos 

considerados incitação à violência, os discursos de ódio propriamente ditos também 

não devem ser protegidos pelo direito à LdE (ECHR, 2015).  Esse entendimento é 

comummente feito por legislações nacionais ou internacionais, ao proibirem discursos 

odiosos ou discriminatórios. Entretanto, mostra-se claro que o entendimento da 

Suprema Corte dos Estados Unidos caminha no sentido da maior proteção da 

liberdade de expressão, adotando critérios mais restritivos que esses para a proibição. 

 Dentre as molduras apresentadas, acreditamos que o teste de Brandenburg trás 

uma série de problemas, pois discursos extremamente problemáticos e ofensivos, 

como o de líderes da Ku Kux Klan são considerado como permitido. Além disso, o fato 

de que apenas um caso foi considerado como proibido dentro desse parâmetro indica 

sua extrema permissividade em relação ao discurso de ódio. 

 Assim, apesar de entendermos como válida a crítica realizada no caso Elonis v. 

USA, ao teste da ameaça real , acreditamos ser ele um avanço em relação à 
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Brandenburg. Afinal, ele responsabiliza o emissor da mensagem em situações em que 

este tinha a obrigação de prever as consequências negativas que seu discurso poderia 

causar, interpretação que caminha mais próxima à feita pelas Cortes Internacionais de 

Direitos Humanos e por diversas legislações nacionais, inclusive como a brasileira - 

que proíbe, por exemplo, discursos discriminatórias, que estão dentro da modalidade 

de discurso de ódio -, como previamente mencionado.  

 É importante notar, porém, que é necessário, em estudo posterior, relacionar 

essa ampla proteção à liberdade de expressão ao contexto histórico e cultural dos 

Estados Unidos, em comparação, por exemplo, com os contextos latino-americano e 

Europeu. No geral, entretanto, mantém-se o entendimento de que é necessário rever a 

ampla proteção garantida nos EUA a discursos de ódio, quando estes não consistem 

incitação, mas sim em discriminação ou outras formas desta prática.  
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Resumo: Uma recente decisão da Suprema Corte do Brasil criou, ao aceitar denúncia 
contra o Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro, situação confusa acerca dos rumos 
da imunidade parlamentar. Tal decisão, no contexto em que se situa, contraria a 
doutrina majoritária e a própria jurisprudência do Tribunal. Nesse contexto, o objetivo 
do presente trabalho é, através de uma perspectiva predominantemente dedutiva, 
investigar os argumentos formulados na decisão da Suprema Corte, demonstrando as 
suas implicações negativas para a independência do Poder Legislativo. 

Palavras-chave: Imunidade parlamentar. Imunidade material. Inquérito 3932/DF. 

Relativização da imunidade. 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Introdução 

 O princípio da separação dos poderes representa um dos pressupostos do 

Estado Democrático de Direito. Naturalmente, a efetivação desse princípio demanda a 

criação de uma série de mecanismos constitucionais que assegurem a independência e 

a harmonia entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.   

 Nesse contexto, a imunidade parlamentar representa um dos mecanismos pelos 

quais garante-se a independência institucional do Poder Legislativo, em face, 

sobretudo, do Poder Judiciário. Outrossim, a imunidade tem a virtude de garantir o 

pleno e eficaz funcionamento das instâncias de representação popular, porquanto 

assegura ampla liberdade de discurso ao parlamentar.  

 Sem embargo, o desdobramento prático desse instituto não raro leva a casos de 

exame complexo. É assim que, recentemente, a Suprema Corte do Brasil acolheu uma 

denúncia e uma queixa-crime contra o Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro 

(Inquérito 3239/DF), por supostos crimes de incitação ao estupro e injúria.  

 A acolhida dessa denúncia, no entanto, considerando as circunstâncias em que 

os supostos crimes foram cometidos, transita em sentido diametralmente oposto ao da 

mais autorizada doutrina e ao do entendimento consolidado pela própria Corte. A 

decisão, proferida pela maioria da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), 

fez surgir uma série de indagações acerca dos rumos da imunidade parlamentar no 

Brasil e, por conseguinte, da própria independência do Poder Legislativo.  

 Nada obstante, a decisão é solitária, no sentido de que não há outro precedente 

na mesma trilha. No exato dia em que se acolheu o inquérito 3932/DF, uma outra 
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decisão da Corte, relativa a um caso análogo, foi publicada com base em argumentos 

absolutamente discrepantes da decisão da Primeira Turma, de vez que reafirmou a 

posição sedimentada pelo Tribunal. Assim, é de se indagar se a Corte julgou em função 

da pessoa do réu, o Deputado Jair Bolsonaro, e não em função dos fatos.      

 Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho consiste em investigar o 

embasamento argumentativo da decisão proferida pela Primeira Turma do STF no 

Inquérito 3239/DF, de molde a contrapor o decisum às formulações doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca do tema. Bem assim, busca-se demonstrar que tal decisão é 

comprometedora da independência do Legislativo, visto que seus argumentos foram 

tais que proporcionam ampla margem de discricionariedade e contrariam a 

jurisprudência da Corte.  

 Para tanto, este estudo baseia-se em uma perspectiva de pesquisa 

predominantemente dedutiva, sem olvidar a eventual incidência de indução, a partir 

de levantamento bibliográfico e jurisprudencial acerca do tema.   

 Imperioso asseverar, desde logo, que este estudo não se propõe a fazer qualquer 

tipo de valoração acerca das declarações do Deputado Federal Jair Bolsonaro, 

abordando a problemática do ponto de vista estritamente técnico, como é de se 

esperar do Direito.  

 A apresentação dos temas segue a seguinte ordem: inicialmente, para situar o 

problema, apresentam-se, nos itens 2 e 3, a definição, o conceito e breves notas 

históricas sobre a imunidade parlamentar. Em seguida, trata-se do problema 

propriamente dito, onde se examina a decisão do STF no Inq. 3932/DF, bem como 
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aprecia-se a possibilidade e adequação da sanção a parlamentar no âmbito do próprio 

Poder Legislativo. Por derradeiro, apresenta-se um breve ensaio sobre as 

consequências adversas da decisão do STF. 

1. Conceito e definição de imunidade parlamentar 

 De acordo com a correta definição de Dias e Laurentii (2012, p. 10, grifo meu) 

“as imunidades parlamentares são prerrogativas irrenunciáveis que a Constituição 

confere aos membros do Poder Legislativo para que eles possam exercer suas funções 

de fiscalização com autonomia e independência”.   

 Nesse diapasão, tais imunidades, longe de representarem privilégios, são 

garantias asseguradas ao Poder Legislativo para que funcione livre de qualquer coação 

(AZAMBUJA, 2005, p. 189), garantindo-se, dessa sorte, a sua independência frente aos 

demais Poderes – “garante-se o parlamentar para garantir a instituição”, no dizer de 

Temer (2007, p. 131). Não é por outra razão que a imunidade é irrenunciável, ou seja, 

trata-se de norma de ordem pública. Consoante a lição de Bulos (2015, p. 1103):  

(...) as imunidades parlamentares devem ser mantidas e são importantes, 
pois servem para: tornar o Poder Legislativo independente e 
equidistante às pressões de momento; preservar a democracia; e garantir 
a liberdade de palavra e pensamento no munus parlamentar.  !

 Nesse contexto, a imunidade parlamentar se desdobra em duas espécies: 

imunidade material e imunidade formal, ambas perfilhadas pela Carta Magna de 1988. 

Convém dispensar algumas linhas a mais para explicar as características gerais desses 

institutos.    

1.1 Imunidade material 
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!
 A imunidade material, ou inviolabilidade, é, segundo a lição de Azambuja (2005, 

p. 188), “a prerrogativa [do parlamentar] de não ser processado pelas palavras e votos 

emitidos no exercício de sua função”. O objetivo da inviolabilidade é garantir o pleno 

e livre exercício do mandato parlamentar, de modo que o seu titular possa representar, 

sem embaraços nem temores, os interesses sociais. 

  Esse instituto está previsto no art. 53, caput, da Constituição Federal, a qual 

torna invioláveis, civil e penalmente, Deputados e Senadores por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos. A imunidade material, por conseguinte, exclui o 

enquadramento típico de eventuais crimes contra a honra praticados por 

parlamentares (BULOS, 2015, p. 1104), bem como afasta a configuração de ilícitos civis.  

 Sem embargo, “a imunidade tem alcance limitado pela própria finalidade que 

enseja. Cobra-se que o ato (...) tenha sido praticado pelo congressista em conexão com 

o exercício do seu mandato” (MENDES & BRANCO, 2015, p. 930). Assim, a imunidade 

material está intrinsecamente associada ao exercício da função do mandatário, razão 

por que dir-se-á, neste trabalho, que é sua característica ser vinculativa, ou seja, só 

produz efeito quando vinculada a mandato parlamentar. Essa vinculação será apurada 

pelo juízo em cada caso concreto. Consoante entendido consolidado pelo Supremo 

Tribunal Federal, porém, se a manifestação oral ocorrer no recinto do Parlamento, 

presume-se a conexão com o exercício do mandato.  
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 Convém anotar que o membro do Parlamento jamais será responsabilizado por 

palavras ou opiniões, mesmo após o término do respectivo mandato.   A esse efeito, de 1

obstar definitivamente a possibilidade de censura civil ou penal ao parlamentar, 

chamar-se-á de perene.  

1.2 Imunidade formal 

 A outro giro, as imunidades formais “garantem ao parlamentar não ser preso ou 

não permanecer preso, bem como a possibilidade de sustar o processo penal em curso 

contra ele” (MENDES & BRANCO, 2015, p. 931). Portanto, a imunidade formal 

desdobra-se em dois aspectos: vedação da prisão e imunidade processual.  

 A inteligência contida no art. 53, §2º, da Carta da República estabelece que 

nenhum parlamentar poderá, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em 

flagrante de crime inafiançável. Nessa hipótese, a única prevista pela Lex Mater, a Casa 

Legislativa de origem do congressista autorizará ou não a ordem de prisão. Como 

noticiam Mendes e Branco (2015, p. 931), nem mesmo a prisão civil é admitida (caso de 

alimentos, e. g.).  

 A imunidade processual, por seu turno, teve seu regime alterado pela Emenda 

35/01. Antes, denúncia contra parlamentar dependia de autorização prévia da Casa a 

que ele pertencia. Se a Câmara do parlamentar não autorizasse o seguimento, o 

processo ficaria suspenso até o fim do mandato.  

 Com o advento da Emenda 35/01, esse regime modificou-se. Agora, ao acolher a 

denúncia, o Tribunal dá ciência à Casa de origem do parlamentar, sem prejuízo do 

normal seguimento do processo. A Casa Legislativa é que poderá, mediante 
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requerimento de partido político com representação nessa Casa, sustar o andamento 

do processo. Nessa hipótese, a suspensão do processo deverá ser referendada pela 

maioria dos membros da respectiva Câmara.   

 De acordo com o magistério de Bulos (2015, p. 1112), “diferentemente da 

inviolabilidade, a extensão da imunidade processual no tempo logra dimensão 

limitada, porque protege o deputado ou o senador somente no período de exercício do 

mandato parlamentar”. Idêntico raciocínio aplica-se à impossibilidade de prisão de 

parlamentar, que se inicia com a diplomação e expira com o início da legislatura 

seguinte. Uma vez que a imunidade formal produz efeitos apenas na constância de 

mandato parlamentar, dir-se-á, aqui, que é efêmero.  

 Ademais, porquanto o processo a ser eventualmente sustado e a prisão vedada 

não se vinculam necessariamente a razões conexas ao mandato parlamentar, a 

imunidade formal é não vinculativa.  

 Assim, quanto às características, convém introduzir quadro sinóptico das 

imunidades material e formal: 

2. Brevíssimas notas históricas sobre a imunidade parlamentar 
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 As imunidades parlamentares surgiram da necessidade prática de proteger os 

membros do Parlamento dos arbítrios realengos. Investigar, ainda que sucintamente, as 

circunstâncias em que elas foram criadas é fundamental para que se compreenda a 

necessidade desses institutos, não raro tidos como privilégios.  

 Como aduz Marximiliano (1929, p. 354, apud AZAMBUJA, 2005, p. 188), em 

1603, um membro da Câmara dos Comuns foi preso em Londres, por ordem do rei. O 

presidente dessa Câmara determinou que o carcereiro soltasse o parlamentar, no que 

não foi atendido. Determinou, então, a prisão do carcereiro. Somente após a soltura do 

Deputado a Câmara libertou o carcereiro. Logo em seguida, a Câmara editou um 

estatuto proibindo a prisão de seus membros sem prévia licença da Casa. Com efeito, 

esse fato representou o primeiro precedente histórico de imunidade parlamentar 

formal.  

 A liberdade de palavra, todavia, remonta a tempos mais antigos. Segundo 

Veronese (2006, p. 28, apud DIVANI, 2009, p. 15), em 1397 “foi votado pelo Parlamento 

inglês um Bill, o qual denunciava a situação deplorável da administração do reinado 

de Ricardo II”, o que provocou uma reação moderada por parte do monarca. Mas, 

porque continuavam as denúncias, o rei reagiu duramente, descobrindo o nome do 

propositor do Bill, Sir. Thomas Haxey. Este deputado, então, foi preso e condenado à 

morte, o que não chegou a ocorrer, graças ao concurso da Igreja. Dois anos mais tarde, 

segundo Azambuja (2005, p. 188), Henrique IV julgou a condenação ilegal. A partir de 

então, firmou-se o princípio de que os parlamentares não podem ser responsabilizados 

legalmente por suas opiniões e votos.  
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 A despeito desses precedentes remotos, as imunidades só foram consolidadas 

no Bill of Rights de 1688, que consagrou o freedom of speach (liberdade de palavra) e 

o freedom from arrest (proibição da prisão arbitrária). A partir de então, esses 

institutos se disseminaram por todas as nações democráticas do mundo (BULOS, 2015, 

p. 1101).  

3. A relativização da imunidade material no Inquérito 3932/DF  

 O inquérito 3932/DF e queixa-crime 5243/DF submeteram à apreciação da 

Suprema Corte pedido para que o Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro virasse 

réu por incitação ao crime de estupro e por injúria. De acordo com a denúncia, o 

parlamentar teria incorrido nesses crimes ao dizer, na tribuna da Câmara dos 

Deputados e em entrevista concedida em seu gabinete, que a Deputada Federal Maria 

do Rosário “não merecia ser estuprada”.  O Tribunal, em decisão majoritária de sua 2

Primeira Turma, decidiu no sentido de acolher as demandas, convertendo-as em ação 

penal. Tal decisão, porém, considerando os argumentos em que se escora, contraria o 

entendimento consolidado pelo Tribunal, no tocante à imunidade parlamentar.   

 Como exposto alhures, congressistas são invioláveis, civil e penalmente, por 

quaisquer de suas palavras, opiniões e votos (CF, art. 53, cabeça). Outrossim, já se 

discutiu, no presente trabalho, que o ato do parlamentar, para estar à sombra da 

imunidade material, precisa manter conexão com o exercício do respectivo mandato 

(MENDES & BRANCO, 2015, p. 930) – característica que aqui chamou-se de 

vinculação. 
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 Nesse contexto, será demonstrado como essa conexão está configurada no 

episódio do Deputado Jair Bolsonaro, considerando a amplitude que a imunidade 

material alcança, relativamente a palavras proferidas por mandatários. Ademais, aduzir-

se-á como essa conexão, no caso concreto, é presumida, de vez que as palavras do 

deputado em questão foram proferidas nos limites espaciais do Parlamento.  

 Sempre oportuno rememorar que o presente estudo não tem a pretensão de se 

filiar ao teor das declarações proferidas pelo parlamentar ou fazer qualquer forma 

valoração quanto a elas. Busca-se examinar as implicações da decisão da Suprema 

Corte do ponto de vista formal, de modo a garantir a segurança jurídica e o Estado de 

Direito.  

3.1 Teor das declarações parlamentares 

 No julgamento do inquérito 3932/DF, o relator, Ministro Luiz Fux, asseverou 

que as declarações do parlamentar não guardam qualquer relação com o exercício de 

seu mandato e não possuem “teor minimamente político”, pelo que não deve incidir a 

imunidade material. 

 Antes da Emenda 35/2001, o artigo 53 da Carta da República dispunha, in 

verbis: “Art. 53 – Os deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras 

e votos”. O mesmo dispositivo, após alterado pela referida Emenda 35, agora versa: 

“Art. 53 – Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer 

de suas opiniões, palavras e votos” (BRASIL, 1988, grifei). A ratio da introdução do 

pronome indefinido quaisquer não foi outra senão dilatar ao máximo a amplitude da 

imunidade material. Seja qual for a opinião, palavra ou voto, toda ela deve ser abarcada 

pela inviolabilidade. 
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 Preleciona Temer (2007, p. 131) que a imunidade cobre opiniões e palavras que, 

ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas assim não se 

configuram quando pronunciadas por parlamentar, de molde que “não cabe sequer 

indagar se o fato, objetivamente, poderia ser tido como crime” (MENDES & BRANCO, 

2015, p. 930). Como explicam Roberto Dias e Lucas de Laurentii (2012, p. 13), “trata-se 

de norma constitucional que exclui o próprio enquadramento típico das condutas por 

ele abrangidas, com vistas a assegurar o livre exercício da atividade parlamentar, uma 

das bases do regime democrático”.  

 Dessa forma, depreende-se que um dos condões da imunidade material é 

absolver condutas que, se fossem praticadas por qualquer outra pessoa, teriam 

enquadramento típico – vale dizer, a imunidade pressupõe e de antemão absolve esses 

crimes (BULOS, 2015, p. 1104). Assim, é de se indagar: que outros crimes, senão os da 

palavra – os crimes contra a honra –, como os que se imputam ao Deputado Jair 

Bolsonaro, poderiam ser praticados da tribuna da Câmara dos Deputados? Estabelecer 

exceção à imunidade material nos crimes contra a honra seria excluir a própria regra.  

 Nesse sentido, é o magistério de José Afonso da Silva (2005, p. 534-535, grifo 

meu): 

A inviolabilidade sempre foi a exclusão de cometimento de crime de opinião 
por parte de Deputados e Senadores (...). A inviolabilidade, que, às vezes, 
também é chamada de imunidade material, exclui o crime nos casos 
admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma 
constitucional afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal.  !

 O revés, todavia, fizeram as Constituições autoritárias, ao estabelecerem, nos 

crimes conta a honra, limite à imunidade parlamentar. A Constituição de 1967, com 
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redação dada pela Emenda 1/1969, dispunha: “Art. 32 – Os deputados e senadores são 

invioláveis, no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos 

casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei de Segurança 

Nacional”. Bem assim, dispunha a Carta de 1937:  

Art 43 - Só perante a sua respectiva Câmara responderão os membros 
do Parlamento nacional pelas opiniões e votos que, emitirem no 
exercício de suas funções; não estarão, porém, isentos da 
responsabilidade civil e criminal por difamação, calúnia, injúria, ultraje à 
moral pública ou provocação pública ao crime. !

 Como salienta o Ministro Cezar Peluso, em voto proferido no julgamento do 

Inquérito 1958/AC (grifei):  

A experiência revela que é exatamente no exercício da relevante função 
de crítico que o parlamentar não pode estar a medir suas palavras, 
opiniões e votos, verificando se o que diz estaria ou não em situação 
limítrofe com a de crime contra a honra. Isso significa que seria um 
desserviço à democracia, se o parlamentar não pudesse ter absoluta 
liberdade para exercer, sem receio nem hesitação, uma das suas 
principais funções: fazer crítica política.  !

 Impende acentuar que cada parlamentar está comprometido com uma agenda 

política, baseada em posicionamentos ideológicos, alicerçados pelo voto dos eleitores. 

As sustentações orais conduzidas pelos congressistas estão legitimadas pelo sufrágio 

de seus representados, sendo, portanto, atividade parlamentar.     

 A institucionalização desse tipo de limitação – o cometimento de crimes contra 

a honra –, mormente quando alcança os atos praticados nas dependências do 

Congresso Nacional, implicaria na imposição de temor e receio ao representante 

político no exercício de sua função. Assim, a atividade parlamentar quedaria acuada e, 
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por conseguinte, o próprio Poder Legislativo restaria assombrado pela atuação 

potencial do Judiciário. Ora, sendo a virtude da imunidade parlamentar garantir a 

independência do Poder Legislativo (TEMER, 2007, p. 131), essa finalidade estaria 

prejudicada, bem como ficaria comprometida a independência entre as funções do 

Estado, que não é outra coisa senão baluarte do Estado Democrático de Direito.  

3.2 Presunção de imunidade no recinto do Parlamento 

 Conquanto se admitisse a relativização da inviolabidade, no que concerne ao 

teor das declarações do mandatário, o escólio de Mendes e Branco (2015, p. 930) é que 

“se a manifestação oral ocorre no recinto parlamentar, a jurisprudência atual dá como 

assentada a existência de imunidade”. Com efeito, trata-se da posição invariavelmente 

perfilhada pelo Excelso Pretório, até o advento do Inquérito 3932/DF. Nesse diapasão, 

convêm introduzir, à guisa de exemplo, aresto de lavra do Ministro Carlos Britto, onde 

se acentua que:  

É de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas 
dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas 
fora do Parlamento é de se perquirir da chamada "conexão como 
exercício do mandato ou com a condição parlamentar" (INQ 390 e 
1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas 
não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o 
mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal 
seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir 
eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o 
discurso se deu no plenário da Assembléia Legislativa, estando, portanto, 
abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à 
imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada 
manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da 
imunidade material. Denúncia rejeitada.  3

!
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 No julgado em comento, representativo do entendimento sedimentado pelo 

STF, fica evidente que, se a manifestação se produzir no recinto do parlamento, ocorre 

uma presunção de imunidade, independentemente da existência de nexo causal entre 

a atividade parlamentar e as declarações atribuídas ao congressista. Tal presunção é 

adequada, porquanto seria desarrazoado exigir do mandatário, no exercício de sua 

relevante função de crítico político, que ele medisse cada uma de suas palavras, a fim 

de verificar a existência de uma “situação limítrofe com a de crime contra a honra”. É 

típica do ambiente parlamentar a discussão calorosa, animada pela diversidade 

ideológica e pelo clima deliberativo; é ali que, enquanto se consolidam os interesses de 

uns grupos, outros são frustrados.  4

 As declarações feitas pelo Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro, proferidas 

na tribuna da Câmara dos Deputados e em entrevista concedida em seu gabinete, 

foram consideradas supostamente injuriosas pelo STF, embora sob o abrigo da 

jurisprudência da Corte, como se demonstrou.   

3.3 Repercussão de declarações parlamentares na imprensa  

!
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 No retrotranscrito julgamento, o Ministro Carlos Britto frisou que entrevista que 

resume e comenta manifestações feitas na tribuna é mera extensão da imunidade 

material. Tal é o entendimento perfilhado pela Corte.  Consectariamente, o 5

parlamentar não tem qualquer responsabilidade quanto à divulgação das opiniões que 

haja emitido enquanto no gozo da imunidade material.  

 Nesse diapasão, a entrevista concedida pelo Deputado Jair Bolsonaro apenas 

comentou declarações que o mesmo fez em tribuna. Ademais, tal entrevista foi 

concedida em seu gabinete, no Congresso Nacional. Não há, conseguintemente, 

elementos para afastar a incidência da imunidade parlamentar in casu.  

 Sem embargo, a decisão que acolheu o inquérito 3932/DF elide 

injustificadamente o fato de que a entrevista ocorreu no recinto do Parlamento e 

atribui à publicidade das declarações do parlamentar, através da dita entrevista, razão 

suficiente para o acatamento da denúncia. Ora, se a publicidade é critério para afastar 

a imunidade material, então esta não se aplica quaisquer declarações proferidas das 

tribunas do Congresso Nacional, porquanto as sessões são televisionadas e os 

discursos são livremente divulgados pela imprensa. 

3.4 Sanções por quebra de decoro parlamentar 

  Já foi exaustivamente elucidado que o instituto da imunidade parlamentar se 

radica na necessidade de manter a independência do Poder Legislativo, garantindo 

que ele não vire joguete de outros Poderes. É para tanto que se exclui a eventual 

tipicidade de palavras, opiniões e votos proferidos por parlamentares.  
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 Todavia, é inafastável a possibilidade de sanção de congressista pelo próprio 

Parlamento, uma vez que “é da essência dos regimes democráticos e republicanos a 

responsabilidade dos governantes” (DIAS & LAURENTII, 2012, p. 17). Portanto, é o 

poder disciplinar da Casa Legislativa representa o limite da imunidade parlamentar. 

Nesse sentido, consoante o magistério de Horta (2003, p. 596, apud BRITO 2007, p. 

250), o parlamentar “só estará sujeito, para correção dos excessos ou abusos, ao poder 

disciplinar previsto nos Regimentos Internos”.  Dessarte, garante-se a autonomia da 

instituição, pois não há interferência de outro Poder na fisiologia do Legislativo, sem 

prejuízo da devida responsabilização dos atores que ali encenam.  

 Desse molde, palavras proferidas em conexão com mandato político, embora 

invioláveis civil e penalmente, não escapam às eventuais sanções por quebra de decoro 

parlamentar. É o que preceitua a Constituição Federal: “Art. 55 – (...) §1º. É 

incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento 

interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a 

percepção de vantagens indevidas. (...)”. 

 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados trata da matéria em seu artigo 

244, o qual reza:  

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. !

 O aludido Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados 

delibera, em seu artigo 5º: 
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!
Art. 5º. Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes 
condutas, puníveis na forma deste Código: I - perturbar a ordem das 
sessões da Câmara 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 ou 
desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou comissão, 
ou os respectivos Presidentes (...).   !

 O exame dos dispositivos citados deixa evidente que a conduta pela qual o 

parlamentar Jair Messias Bolsonaro tornou-se réu perante o STF não está imune às 

sanções da Câmara dos Deputados, verdadeiro ator legítimo para apreciar o caso.  

 Com isso, afasta-se a equivocada noção de que a imunidade parlamentar 

representa um privilégio e de que as palavras proferidas pelo Deputado Bolsonaro 

estão absolutamente além de qualquer repreensão. O que se tem é a ilegitimidade do 

Judiciário e a legitimidade do Legislativo. Compete à Câmara Federal a análise do 

mérito, observadas as condições regimentais.  6

4. Possíveis implicações da relativização da imunidade parlamentar 

 Até o julgamento do inquérito 3932/DF, a Suprema Corte apresentava critérios 

razoavelmente seguros para acolher ou rejeitar alegações de imunidade material. Com 

a decisão proferida no aludido inquérito, o posicionamento do Tribunal tende a 

converter--se em uma completa incógnita. É que os argumentos trazidos à baila pelo 

relator, e esposados pela maioria da Turma, são tão casuais que acabam relegando ao 

arbítrio de cada juiz definir a amplitude da imunidade material.  
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 Como exposto alhures, as declarações do parlamentar em questão, isto é, o 

Deputado Federal Jair Bolsonaro, associam-se à agenda política por ele advogada, não 

cabendo a quem quer que seja valorá-la. Imperioso que aplicação do direito esteja 

divorciada da moral e da política, primando-se, sempre, pela objetividade.  

  Quando o Pretório Excelso invoca a inexistência de teor político, o “potencial 

para incentivar atos de violência contra a mulher” e outros argumentos dessa ordem, 

acaba enfraquecendo sobejamente o instituto da imunidade material, deixando um 

legado de completa insegurança, pois nunca se saberá quando os juízes daquela Corte 

considerarão que uma declaração, pronunciada no recinto do parlamento, se vincula 

ou não à atividade política do congressista.  

 Na mesma data em que se acatou o inquérito 3932/DF, o Pretório Excelso 

publicou decisão monocrática da Petição 5875/DF, de lavra do Ministro Celso de Mello, 

onde se aduz:  

Como se sabe, a norma inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da 
República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela 
referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, 
tratando--se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra 
(...).  !

 Com o aludido argumento, a Corte rejeitou queixa-crime do Senador Aécio 

Neves contra a Deputada Jandira Feghali pelo suposto crime de calúnia. Esta deputada 

publicou, em uma rede social:  “Aécio, o Brasil precisa saber de um HELICÓPTERO 

repleto de drogas. #PSDBteuPASSADOteCONDENA #MidiaBlindaPSDB”.  As 7
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declarações da deputada foram consideradas plenamente conexas com o exercício de 

seu mandato, conforme os precedentes da Corte.  

 Assim, resta evidente que a decisão proferida no inquérito 3932/DF foi uma 

exceção, tendo em vista os argumentos suscitados na rejeição à Petição 5875/DF, 

publicada no mesmo dia do julgamento do inquérito 3932/DF, e o fato de que essa 

rejeição apenas reproduz o entendimento consolidado por inúmeros precedentes da 

Corte. Foram dois supostos crimes contra a honra e duas decisões totalmente díspares. 

Não há evidências de um movimento pela relativização da imunidade material. O que 

parece é haver, no caso do Deputado Jair Bolsonaro, uma decisão isolada. Como 

sintetiza Streck (2015, s/p): 

(...) O recebimento da denúncia contra o deputado Jair Bolsonaro (PP) é 
um ponto fora da curva ou a partir de agora o Supremo Tribunal Federal 
aplicará esse novo entendimento para todos os casos de discussão de 
imunidade? Ou o STF só o fez porque era “esse caso”? (...) A apreciação 
é moral? É política? Discutimos a imunidade pela apreciação moral do 
que foi dito? Como sabem, decisões devem ser por princípio e não por 
política ou moral (...). Quem sabe não teria errado o STF no caso de 
Jandira e acertado no caso Bolsonaro? Como saber? Difícil é dizer que o 
STF acertou nos dois casos. A distinção que o STF faz não é forte e, sim, 
fraca (subinterpretação), limitando a discussão da diferença entre injúria 
e outros crimes. Entretanto, isso é suficiente? Por exemplo, “Vossa 
Excelência é ladrão”: pode? É injúria. Parece que pode. Mas dizer: “Vossa 
Excelência é um ladrão porque meteu a mão na bolsa x”: não pode? Mas, 
em termos de imunidade, qual é a diferença entre injúria e calúnia? Ou 
se um deputado disser: “— Vossa Excelência apoia esse governo 
sonegador de direitos; seria bom que os contribuintes também 
sonegassem o pagamento de seus impostos”. Não é injuria e nem calúnia 
e tampouco difamação. Mas, nesse caso, estará abrangido pela 
imunidade? Se, sim, OK. Mas, e se não? O que mais não estará 
abrangido? Cada decisão do STF ilumina (ou escurece) o sistema de 
justiça. Cada decisão tem efeitos colaterais. Decisões não podem ser ad 
hoc. 
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 Por derradeiro, impende não perder de vista o escopo maior da imunidade 

material, que acaba prejudicado com decisões casuísticas. O STF relativizou a 

imunidade material em circunstâncias muito singulares, o que acaba relativizando a 

própria independência do Parlamento frente ao Poder Judiciário.  

 Novos “discursos perigosos” virão – sempre vêm. E fica a pergunta formulada 

por Lênio Streck (2015, s/p): como aplicar, no futuro, o “precedente Bolsonaro”?  

Conclusão 

  A imunidade parlamentar representa um dos mecanismos previstos na 

Constituição Federal para que se garanta a independência do Poder Legislativo e, por 

conseguinte, a expedita representação democrática. A história recente denuncia que a 

ausência dessa ferramenta pode prejudicar substantivamente o equilíbrio entre os 

poderes.  

 Tendo em vista esse mister, o presente trabalho propôs-se a investigar a 

relativização da imunidade parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito 

3932/DF. Do referido exame, restou evidente que a decisão da Corte foi 

completamente excepcional. Os argumentos aventados pela Primeira Turma do STF, 

sob o albergue dos quais se acatou o Inquérito 3932/DF, já foram rejeitados pelo 

Tribunal em um farto número de precedentes. 

 Os parlamentares devem gozar de absoluta liberdade para emitir suas opiniões 

e votos, desde que essas opiniões tenham alguma conexão com o mandato 

parlamentar. Desse modo, os crimes da palavra não representam limite à imunidade 

material, como a doutrina mais autorizada aduziu exaustivamente e como referendou o 

!200



Alberto de Mello

Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes. Esse comando, todavia, se radica 

no próprio texto constitucional, que, com redação dada pela Emenda 35/2001, torna 

parlamentares “invioláveis (...) por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.  

 No caso a que se refere o Inquérito 3932/DF, as manifestações orais ocorreram 

nos limites espaciais do Parlamento, pelo que incide outro entendimento pacificado no 

Excelso Pretório: o de que a conexão entre as palavras do parlamentar e a sua função 

de mandatário é presumida quando as opiniões/palavras são emitidas no recinto do 

Parlamento.  

 Ademais, a Corte já se pronunciou no sentido de que a divulgação das opiniões 

emitidas por parlamentar, desde que cobertas pelo manto da inviolabilidade, não 

implicam em qualquer tipo de responsabilidade ao congressista. 

 Como foi demonstrado, não há evidências de que a Corte esteja mudando o seu 

entendimento, a fim de relativizar, em tais ou quais casos, a imunidade parlamentar. 

Conquanto houvesse essa pretensão, certo é que o caso Bolsonaro não esclareceu 

quais seriam as circunstâncias em que a inviolabilidade deveria ser relativizada. Essa 

conclusão adquire matizes mais gravosos quando se verifica que, no mesmo dia em 

que foi acatado o Inquérito 3932/DF, outra decisão era proferida no sentido de ratificar 

a jurisprudência da Corte. 

 Todas essas constatações concorrem para a possível conclusão de que a pessoa 

foi mais determinante que os fatos, no julgamento do Inquérito 3932/DF.  

 Por derradeiro, convém trazer à cola que o presente estudo cuidou de 

demonstrar que existem mecanismos à disposição do Parlamento para que 
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eventualmente puna o Deputado Jair Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar. O 

que não se admite é a usurpação desse poder punitivo pelo Judiciário. Urge que os 

excelsos ministros não se olvidem: o real beneficiário da imunidade parlamentar é o 

Poder Legislativo.  

!
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Controle de convencionalidade 
Proteção dos direitos humanos, seu impacto para o 
diálogo transjudicial e o modelo constitucionalista 
latino-americano. 
!
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Ibmec – RJ 

!
Resumo: O presente trabalho acadêmico tem o intuito de abordar, com base na 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e na doutrina 
especializada, a evolução do controle de convencionalidade no contexto latino-
americano, seu impacto para a proteção dos direitos humanos e sua relevância para o 
diálogo transjudicial. Além disso, pretende-se analisar a necessidade de concessão de 
efeitos gerais a julgados envolvendo violações de normas de jus cogens no sistema 
americano, o reconhecimento do controle de convencionalidade como obrigação 
jurídica internacional e a ascensão do Ius Commune Constitucionale. Isso com o 
intuito de avaliar a questão integrativa do modelo latino-americano de proteção dos 
direitos humanos, a impreteribilidade do controle de convencionalidade e suas 
consequências para o desenvolvimento de um modelo de direito constitucional 
comum. A primeira parte deste trabalho pretende esclarecer o desenvolvimento desse 
instituto jurídico de controle. Depois, será explicitada a importância da concessão de 
efeitos gerais a julgados relacionados a normas de jus cogens e a importância do bloco 
de convencionalidade, isso com o intuito de fortalecer o modelo integrativo latino-
americano. Por fim, denotar-se-á o desenvolvimento do direito constitucional comum 
perante o contexto latino-americano. 

Palavras-chave: Corte Interamericana; Direitos Humanos; Diálogo Transjudicial; 

Controle de Convencionalidade  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Introdução 

 A ideia de controle de convencionalidade encontra-se, atualmente, muito 

investida da noção de adequação normativa de atos jurídicos provenientes de Estados 

para com disposições internacionais, tendo em vista, a aplicabilidade dos artigos 1º e 

2º da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH)  e artigo 27 da Convenção 1

de Viena sobre Direito dos Tratados (CVDT).  Contudo, deve-se ressaltar que tal 2

instrumento de conformidade representa, antes de tudo, um instituto imprescindível 

para a promoção do diálogo transjudicial. Por conta disso, o modelo latino-americano 

desenvolveu-se, muito mais, com base no princípio integrativo do que propriamente 

no subsidiário, ainda que este último tenha previsão convencional (DULITZKY, 2015, 

p. 52). Tendo em vista a tese jurisprudencial da Corte Interamericana de direitos 

humanos (Corte IDH) para a aplicação, em concreto, da CADH por qualquer órgão de 

justiça nacional, com intermédio do controle de convencionalidade, sem a necessidade 

de esgotamento dos recursos internos cabíveis para que haja posterior acionamento da 

Corte. 
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 Concomitantemente, cabe denotar que, tal falta de compatibilidade representa, 

por si só, uma violação material, mas não propriamente uma transgressão em concreto, 

uma vez que, não necessariamente, ocorreu dano, outrossim um descumprimento ao 

conteúdo da CADH. Nesse sentido, relevando-se a aplicação do artigo 63(1) da CADH, 

a Corte IDH seria o órgão jurisdicional legítimo para determinar a reparação aplicável 

ao caso, porém, deve-se explicitar o controle de convencionalidade ex officio como 

uma medida de maior diálogo entre a Corte IDH e os Estados de forma a se obter 

maior efetivação e proteção aos direitos humanos e, assim, corrigir o vício normativo. 

 No contexto atual, cresce a importância de os Estados verem esse instituto 

jurídico de diálogo como uma obrigação jurídica internacional, isso com o intuito de 

garantir a aplicabilidade e o compliance tanto da CADH como de outros instrumentos 

internacionais, a fim de garantir maior eficácia ao sistema interamericano de proteção 

dos direitos humanos. 

 Além disso, deve-se reiterar o fato de o controle de convencionalidade se impor 

como instituto jurídico aplicável, tanto pela Corte IDH quanto pelos órgãos de justiça 

estatais, é altamente plausível, tendo em vista que a CADH é parte integrante do 

sistema jurídico de qualquer Estado que a tenha ratificado. Todavia, os órgãos 

nacionais competentes para tanto têm a obrigação de respeitar os parâmetros materiais 

dispostos tanto na CADH, na jurisprudência da Corte IDH e em outros tratados de 

direitos humanos, isso no exercício de tal controle normativo. 

 Nesse sentido, vale ressaltar que inexiste qualquer obrigatoriedade quanto a 

posição normativa interna do tratado em questão, o real objetivo do pacto 

internacional pauta-se, primordialmente, no respeito às suas disposições e não à sua 
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posição hierárquica interna. Esse fundamento demonstra que o controle de 

convencionalidade afeta o ordenamento jurídico estatal como um todo, tendo em vista 

que o Estado está integralmente obrigado a cumprí-lo, independentemente da sua 

hierarquia interna. Dessa forma, há casos de Estados que vem incorporando o corpus 

juris do sistema interamericano ao seu bloco de constitucionalidade, o que, por si só, 

significa uma ampliação da modalidade da regulação de convencionalidade ex officio. 

Contudo, ainda assim, mecanismos de enforcement para o compliance dos direitos 

humanos se tornam indispensáveis, diante falta de eficácia de certas normas 

convencionais, uma vez que violações direcionadas a grupos de vulneráveis ainda são 

recorrentes no contexto latino-americano. 

1.  Origem do Controle de Convencionalidade: uma análise 
jurisprudencial. 

 O controle de convencionalidade, apesar de alguns precedentes mais antigos, 

começa a se desenvolver na jurisprudência da Corte IDH, a partir do voto dissidente 3

do juiz Antônio Augusto Cançado Trindade, no caso Caballero Delgado e Santana v. 

Colômbia. Para tanto, tal jurista argumenta pela necessidade de empreender esforços 

para alcançar tanto reparações pecuniárias como legislativas no caso em questão, uma 

vez que tais medidas se manifestariam como forma de garantir o gozo dos direitos 

violados, reiterando o próprio artigo 63(1) da CADH. Nesse sentido, tal doutrinador 
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  Vale ressaltar a Opinião Consultiva 14/94, na qual a comissão interamericana requereu à corte parecer 3

sobre a responsabilidade internacional do Estado em relação a promulgação e execução de normas 
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internacional do Estado. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 29 de set. de 2016.
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afirma que, na seara dos direitos humanos, ocorre uma grande interação entre as 

ordens jurídicas nacional e internacional, principalmente no que tange a 

implementação de atos legislativos internos, dada sua especial importância para 

proteção internacional dos direitos humanos (Corte IDH, 1997a, Parágrafos 13, 14 e 

20). 

 Mais tarde, com os casos Suárez Rosero v. Ecuador e Barrios Altos v. Peru, a 

Corte IDH pronuncia-se pela incompatibilidade de atos normativos estatais em 

relação a CADH. No primeiro caso, argumenta-se que o artigo 114 do código criminal 

equatoriano  privaria parte população carcerária de um direito fundamental, qual seja 4

o direito a liberdade provisória. Dessa forma, a corte interamericana decidiu pela 

violação do direito a proteção judicial – artigo 25 da CADH - uma vez que o Estado 

tem a obrigação de zelar pelo exercício livre e completo dos direitos estabelecidos em 

seu ordenamento, isso em relação a todas as pessoas sujeitas a sua jurisdição (Corte 

IDH, 1997b, Parágrafos 93, 97, 98 e 99). Por força de tal julgado, o tribunal 

constitucional equatoriano decidiu na resolução 119, datada de dezembro de 1997, 

pela declaração de inconstitucionalidade em relação a excepcionalidade da norma 

supracitada.  
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   O artigo 114 do código criminal equatoriano declara que pessoas, sujeitas ao regime de detenção por 4

período igual ou superior a 1/3 daquele estabelecido como pena máxima do delito pelo qual foram 
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 No que tange a segunda situação judicial, a corte determinou pela 

incompatibilidade entre previsões de anistia, de prescrição e qualquer medida estatal, 

que tenham o intuito de garantir a não responsabilização aos perpetradores de sérias 

violações de direitos humanos como tortura, desaparecimento forçado e execução 

arbitrária. Além disso, defendeu-se a incompatibilidade entre leis de auto anistia e a 

CADH,  uma vez que tais atos normativos careceriam de efeitos legais, na medida em 5

que ensejam a obstrução das investigações em concreto e reiteram um discurso de 

impunidade (Corte IDH, 2001a, Parágrafos 41 e 44). Diante de tais fatos, a Corte IDH 

no parágrafo 18 da Interpretação do julgado de mérito destaca que a decretação de 

uma lei que é, manifestadamente, incompatível com as obrigações assumidas pelos 

Estados, constitui, por si só, uma violação a CADH, esta, por sua vez, capaz de ensejar 

responsabilização internacional do ente soberano; no caso em questão a corte 

determinou pela concessão de efeitos gerais à decisão, dada a natureza das violações 

ocasionada por leis de anistias (Corte IDH, 2001a, Parágrafo Terminativo 2).  

 Além disso, deve-se relevar a opinião concorrente do juiz Antônio Augusto 

Cançado Trindade, uma vez que o mesmo reitera que, sob a ótica das obrigações gerais 

descritas nos artigos 1º e 2º da CADH, os Estados parte tem o dever de adotar toda e 

qualquer medida a fim de que ninguém seja privado da proteção judicial e para que o 

exercício ao recurso seja executado de forma simples e efetiva, nos termos do Art. 8º e 

25 da supracitada convenção. Nesse sentido, ele afirma que o corpo jurídico - corpus 
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  Vale ressaltar que no caso Goméz Paquiyauri v. Peru, há determinações no sentido de reconhecer a 5

responsabilidade internacional Estado a partir da ocorrência de ato violatório, gerado tanto pela ação ou 
omissão de qualquer poder ou órgão estatal, independentemente de sua hierarquia interna. Sentença 
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seriam demonstradas pela edição e promulgação de leis contrárias aos parâmetros da CADH e da Corte 
IDH.
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juris - do direito internacional dos direitos humanos garante que nem todo ato estatal 

interno seja válido em âmbito internacional, tendo em vista a supremacia de valores 

como a verdade e a justiça, em detrimento, principalmente, da eficácia das leis de auto 

anistia, ainda que elas sejam válidas em âmbito nacional (Corte IDH, 2001b, Parágrafos 

3, 4 e 6).  

O corpus juris do direito internacional dos direitos humanos 
compreende uma série de instrumentos de variados contextos e efeitos 
jurídicos como tratados, convenções resoluções e declarações. Além 
disso, seu respectivo dinamismo evolutivo teve um impacto positivo no 
direito internacional, no sentido de afirmar e construir as mais recentes 
disposições para regulação entres entes soberanos e seres humanos 
dentro de suas respectivas jurisdições. Tradução livre. (Corte IDH, 2010a, 
Parágrafo 48). !

 No caso The Last Temptation of Christ v. Chile, o artigo 19 da Constituição 

Chilena previa a possibilidade de realizar censura e o fez em relação ao filme " A 

última tentação de Cristo". Nesse âmbito, a Corte IDH manifestou-se pela violação do 

artigo 13 da CADH referente a liberdade expressão e pensamento e pela falha estatal 

em adaptar suas normas internas, a fim de garantir a efetividade dos direitos 

incorporados na CADH, tendo em vista a aplicação do princípio do efeito útil dessas 

garantias. Diante do exposto, a Corte IDH atuou no sentido de cassar a eficácia do 

referido dispositivo interno, ao condenar o Estado a emendar sua legislação doméstica, 

em tempo razoável (Corte IDH, 2001c, Parágrafo 88 e 89). Por conta dessa postura, 

muito se indagou sobre a possibilidade de a Corte IDH ter legitimidade ou não para 

atuar como uma corte constitucional na região latinoamericana (DULITZKY, 2015, p. 
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60), uma vez que a invalidação de atos normativos é atividade típica de cortes 

constitucionais, na forma de controle concentrado.  6

 Em outro âmbito torna-se fundamental mencionar a posição do juiz Antônio 

Augusto Cançado Trindade em sua opinião concorrente no caso anteriormente 

mencionado. Tendo em vista a sua tese de que: a partir da ocorrência de violações de 

direitos humanos, a questão de compatibilização de normas domésticas para com a 

CADH deixa de ser uma questão em abstrato e passa a se tornar uma questão 

concreta. Sendo assim, deve-se imputar responsabilidade internacional ao Estado, 

ainda que não tenha ocorrido, de fato, o dano; o fundamento da responsabilidade 

compreender-se-ia pela falha de cumprimento da obrigação convencional de adequar 

a legislação nacional. Nesse sentido, o pressuposto da Convenção americana seria o da 

adaptação da legislação interna a convenção e não o contrário. Nesse sentido, tal juiz 

expos: 

Não se pode, legitimamente, esperar que previsões convencionais sejam 
adaptadas ou subordinadas à soluções de natureza constitucional da 
legislação pública interna, tendo em vista o fato de esta se modificar de 
país para país. A Convenção Americana, assim como outros tratados de 
direitos humanos, busca obter, no âmbito doméstico da legislação dos 
Estados partes, a máxima proteção aos direitos por ela reconhecidos. 
Sendo assim, ela torna-se competente para pleitear, quando necessário, a 
revisão ou reforma de leis nacionais, não compatíveis com os padrões de 
proteção da pessoa humana. Tradução livre. (Corte IDH, 2001d, Parágrafo 
4). !
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civis, se impõe da mesma forma como uma corte constitucional, tendo em vista que ela declara a 
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novembro de 2005. Parágrafo 256
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O Estado, nesse âmbito, pode ter sua responsabilidade internacional 
acionada tanto pela simples aprovação e promulgação da lei em conflito 
com as obrigações de proteção da convenção internacional como pela 
sua falha em harmonizar sua legislação doméstica, depois de 
demonstrada a incompatibilidade convencional. O estabelecimento do 
limite legislativo das obrigações decorrentes de tratados de direitos 
humanos é imprescindível, uma vez que o tempus comissi delicti se 
manifestaria desde a aprovação e promulgação da referida lei, a qual, 
pela sua própria existência e aplicabilidade, afeta a proteção dos direitos 
humanos. No contexto de um dado caso concreto, a violação dos direitos 
humanos existe, ainda que não tenha, factualmente, gerado dano, já que 
a lei teve sua eficácia posta em prática desde sua promulgação. Tradução 
Livre. (Corte IDH, 2001d, Parágrafo 5). !

 Por sua vez, no caso Myrna Mack Chang v. Guatemala, vê-se uma incipiente 

menção ao controle de convencionalidade na opinião concorrente do juiz Sergio 

Garcia Ramírez. O referido juiz ao designar tal controle normativo como um treaty 

control  impõe a necessidade de se considerar  o Estado, em âmbito internacional, 7

como um ente jurídico indivisível. Nesse sentido, vale ressaltar que qualquer obrigação 

sujeita ao Estado, obriga impreterivelmente todos os órgãos de sua justiça (Corte IDH, 

2003, Parágrafo 27). Mais tarde, no caso Tibi v. Ecuador, o supramencionado juiz 

trabalha de forma mais elaborada a ideia do controle, no sentido de compará-lo ao 

monitoramento de constitucionalidade. Assim, ao passo que as cortes constitucionais 

estariam instruídas a realizar o controle dos atos normativos internos de seus 

respectivos Estados, a Corte IDH permaneceria vigilante a esses mesmos atos, tendo-se 

como parâmetro os   princípios e as normas, de caráter tanto axiológico como 

teleológico, dispostos em tratados de direitos humanos integrantes do sistema 

interamericano (Corte IDH, 2004, Parágrafo 3, 4 e 6).  
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 A doutrina do controle de convencionalidade é formalmente criada na decisão 

do caso Almonacid Arellano v. Chile, no qual a Corte IDH declara que o decreto de 

anistia chilena é nulo e sem eficácia ab initio. Nesse sentido, verificaram-se 

determinações no âmbito de declarar que: quando a legislação falha no seu dever de 

abolir leis contrárias a CADH, o judiciário permanece obrigado a respeitar e garantir 

os direitos dispostos pela convenção. Para tanto, os juízes devem exercer o controle de 

convencionalidade para assegurar que as previsões do pacto de San José não sejam 

abaladas pela aplicação de meras normas internas (MAC GREGGOR, 2015, p. 94). 

A Corte é ciente de que juízes domésticos estão atrelados ao respeito do 
império da lei e, portanto, estão obrigados a aplicar as previsões legais 
pertencentes aos seus respectivos sistemas jurídicos. Contudo, quando 
um Estado ratifica uma convenção internacional como o Pacto de San 
José da Costa Rica, seus juízes, como parte do Estado, estão também 
obrigados à cumprir com disposições do referido pacto internacional. 
Isso os impõe o dever de aplicar os efeitos de todas as previsões 
convencionais, no sentido de derrogar leis contrárias ao objetivo do 
tratado e paralisar os efeitos das mesmas desde a verificação de sua 
antinomia com a convenção. Em outras palavras, o Judiciário deve 
exercer uma espécie de controle de convencionalidade. Tradução Livre. 
(Corte IDH,  2006a, Parágrafo 124). !

 Diante do exposto, deve-se denotar que o controle de convencionalidade passa 

não somente a ser um mecanismo  de controle realizado pela Corte IDH sob o 

pressuposto normativo da CADH e outros tratados de direitos humanos como também 

uma obrigação jurídica internacional dos Estados parte, uma vez que seus respectivos 

juízes e cortes constitucionais  seriam coagidos a adaptar, de forma ex officio, seus atos 

normativos (DINIZ; CEIA, 2016, p. 149 - 151).  
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 Mais tarde, no caso dos Trabalhadores Cassados do Congresso v. Peru, ocorre 

uma ampliação na definição dos critérios do controle, no sentido de  declarar que esse 

mecanismo de monitoramento ex officio não depende, necessariamente, de um 

processo perante a Corte IDH e que seu exercício pelas autoridades judiciais estatais 

deve respeitar as normas procedimentais e  processo de fixação de competência 

nacionais (MAC GREGGOR, 2015, p. 95). Além disso, a própria jurisprudência torna-se 

parâmetro imprescindível para o referido controle normativo, por mais que o Estado 

não seja um polo processual do referido litígio processual, como exposto no caso 

Massacres do Rio Negro v. Guatemala. 

Os órgãos do Judiciários devem exercer não só o controle de 
constitucionalidade, como também o controle de convencionalidade ex 
officio entre as normas domésticas e a convenção americana; 
evidentemente no contexto de suas esferas de competência e 
correspondentes normas procedimentais. Esta função não deve ser 
limitada exclusivamente às declarações ou ações das partes processuais 
no caso concreto, porém deve haver o respeito a estrutura das 
jurisdições estatais e seus correspondentes procedimentos legais, de 
forma a garantir a legitima eficácia e legalidade do processo de 
adaptação legislativa. Tradução Livre. (Corte IDH, 2006b, Parágrafo 124 e 
128). 
Nesta tarefa de controle ex officio, os juízes e órgãos vinculados à 
administração da justiça, como o Ministério Público, devem levar em 
conta não apenas a Convenção Americana e outros instrumentos 
interamericanos, como também a interpretação da Corte Interamericana 
sobre os mesmos. (Corte IDH, 2012, Parágrafo 262).  O juiz doméstico 
deve, portanto, aplicar a jurisprudência convencional, incluindo os casos 
legais decididos sobre a matéria, nos quais o Estado parte não é citado. A 
partir do momento em que o desenvolvimento da jurisprudência da 
Corte IDH é a interpretação da mesma em relação ao corpus juris 
interamericano, no sentido de criar parâmetros mínimos de 
aplicabilidade e efetividade. Tradução livre. (Corte IDH, 2010a , Parágrafo 
51) 
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A Corte IDH ressalta que diferentes órgãos do Estado devem ser 
responsáveis pelo controle de conformidade para com a Convenção 
Interamericana, baseando-se nas considerações feitas pela Corte IDH no 
exercício de seus casos contenciosos ou opiniões consultivas, os quais, 
inegavelmente, partilham do objetivo de proteção fundamental aos 
direitos humanos. Além disso, a interpretação dada a convenção por 
meio de qualquer opinião consultiva prove que todos os órgãos da 
Organização dos Estados Americanos, incluindo aqueles que não são 
partes da convenção, contribuam, de forma preventiva, para o efetivo 
respeito e garantia dos direitos humanos. Tradução livre. (Corte IDH, 
2014). !

 No caso Gomes Lund v. Brasil, deixa-se claro que a questão do controle de 

convencionalidade não figura como mera faculdade estatal baseada em voluntarismo 

inerente a sua figura jurídica. Em verdade, tal mecanismo de compliance se mostra, 

cada vez mais, passível de ser caracterizado como obrigação jurídica internacional, uma 

vez que enseja responsabilidade internacional do Estado. Em ação processual de 

controle de constitucionalidade, o supremo tribunal federal brasileiro confirmou a 

validade da lei de anistia  olvidando as obrigações internacionais ratificadas por seu 8

Estado, especialmente, em relação aos Artigos 8 e 25  conjugados com 1(1) e 2 da 

CADH. Nesse sentido, demonstrou-se uma violação à pacta sunt servanda estabelecida 

no artigo 27 da CVDT e à necessidade de todos os poderes e órgãos estatais estarem 

garantindo o compliance para com as disposições convencionais e seus efeitos úteis 

(Corte IDH, Mérito, 2010b, Parágrafos 176 e 177).  

A corte considera que a obrigação internacional do Estado em cumprir 
os dispositivos convencionais constitui um princípio básico de sua 
responsabilidade internacional. De acordo com jurisprudência nacional 
e internacional, os Estados devem cumprir para com suas obrigações de 
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boa fé e não podem, devido à razões domésticas, deixar de assumir tais 
deveres. Tradução Livre. (Corte IDH, 2010b, Parágrafo 176 ). !

2. A concessão de eficácia erga omnes a julgados relacionados a violação 
de normas de jus cogens. 

 Sob outro aspecto, o caso Gomes Lund v. Brasil esclarece que a existência de 

leis de anistia reitera, por si só, a persecução de um discurso de impunidade, mitigação 

da verdade e uma negação ao devido processo legal. Nesse contexto, muito se perde 

em termos de justiça de transição e estabelecimento de medidas de não repetição; o 

reestabelecimento de um status quo por meio de uma reparação justa, o direito ao luto 

e o direito à memória são imprescindíveis para o alcance efetivo da justiça. Assim, o 

fato de o Estado não ter empreendido esforços para iniciar investigações criminais 

apenas reitera a fragilidade dos direitos humanos no contexto da ditadura militar 

brasileira.  

 Contudo, a situação parece se agravar, na medida em que 13 de abril de 2010 o 

Supremo Tribunal Federal, sob a égide de um Estado democrático de direito, julgou 

pela improcedência da ADPF  153, na qual era arguida a falta de conexão entre crimes 9

comuns e políticos, uma vez que, no contexto da anistia, houve uma equiparação dos 

mesmos, ainda que suas respectivas naturezas jurídicas fossem completamente 

distintas. A improcedência dessa ação constitucional, demonstrou uma verdadeira 

ofensa ao princípio da legalidade, uma omissão para com o estabelecimento da 

verdade, além de demonstrar uma grave falta no que tange a eficácia do princípio 

republicano, tendo em vista que a edição da lei de anistia se deu em contexto 
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totalitário (SAAD-DINIZ, 2010, p. 289-316). O contexto empírico do caso em questão 

baseou-se em violações de grave amplitude, como a execução sumária e 

desaparecimento forçado de um grupo de guerrilheiros da região do Araguaia, norte 

do Brasil. 

 Diante do julgado Masacre do Río negro v. Guatemala, expõe-se a execução de 

uma série de massacres realizados pelo exército da Guatemala e membros da patrulha 

civil de autodefesa. Nesse contexto, o Estado em questão falhou em promover a devida 

investigação de tais eventos, gerando, assim, uma negação a justiça e a consequente 

impunidade dos agentes estatais, estes capazes de executar barbaridades como 

desaparecimento forçado, violações de integridade pessoal e tortura. Em relação aos 

sobreviventes, lhes foi negado o direito a garantias judiciais e o próprio acesso a 

justiça, por conseguinte nada lhes foi informado sobre o paradeiro de seus familiares, 

o que constitui uma afronta direta ao direito ao luto. Além disso, praticamente, não 

houve possibilidade judicial de obtenção de uma reparação justa e adequada diante 

das violações que lhe foram impostas.  

 Diante da natureza das violações mencionadas nos casos anteriores, cada vez 

mais, parte da doutrina vê a necessidade de impor efeito erga omnes às decisões que 

se fundamentem na violação de normas de jus cogens. Tendo em vista que a 

ocorrência dessa espécie de violação extrapola o litígio processual enfrentado pelas 

partes. Nesse âmbito, o próprio enunciado do 53 da CVDT norteia a persecução de 

uma de comunidade internacional, pautada em interesses comuns aos Estados. Por 

conta disso, argumenta-se que a verificação de uma violação aos referidos direitos, 

ultrapassa o simples âmbito processual do autor e do réu, reiterando a necessidade de 
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concessão de efeitos erga omnes a sentença, de forma a se criar um mecanismo 

coercitivo para evitar a repetição de tais atos violadores (GALINDO, p. 266).  

 Nesse sentido, torna-se relevante apontar o posicionamento do juiz Antônio 

Augusto Cançado Trindade em aplicar automaticamente a jurisdição da Corte IDH, 

uma vez que, cada vez mais, deve haver uma primazia das considerações de ordem 

pública sobre o voluntarismo estatal. Dessa forma, deve-se ir além da mera resolução 

de casos específicos e efetivar a verdadeira natureza das disposições convencionais, 

qual seja a proteção dos direitos humanos (Corte IDH, 2005, Parágrafos 5, 6, 62 e 66). 

Notavelmente, dada a carga axiológica dos direitos humanos, é importante dar primazia 

ao diálogo transjudicial, uma vez que a imposição de normas sem o alcance de 

consentimento acarreta, por vezes, a falta de aplicabilidade e eficácia das mesmas. 

Contudo, diante de violações reiteradas de normas de jus cogens, é prudente 

considerar a execução de eficácia geral à decisão judiciais, como fora feito no caso 

Barrios Alto v. Peru diante de uma lei de anistia. 

 Dessa forma, gera-se um padrão jurisprudencial vinculante e norteador dentro 

da comunidade latino-americana, no qual a discricionariedade estatal é preservada 

desde que a proteção dos direitos humanos seja garantida. Assim, o controle de 

convencionalidade demonstra-se como instrumento integração entre os países 

signatários da CADH, não há necessidade de esgotamento de todos os recursos 

internos para que haja o acionamento da CIDH, esse mecanismo de controle na 

modalidade ex officio permite que a proteção da pessoa humana seja garantida, sem o 

acionamento direto da corte, outrossim a partir da aplicação do diálogo transjudicial e 

da jurisprudência da CIDH.  
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3.  O bloco como convencionalidade como incentivo ao modelo 
integrativo latino-americano 

 Diante do forte processo de incorporação de tratados a nível nacional, as cortes 

constitucionais vêm se mostrando, progressivamente, favoráveis ao dinamismo 

interpretativo e à aceitação dos direitos humanos, por conta disso, tem-se visto a 

incorporação de tais normas na qualidade de emendas constitucionais. Nesse âmbito, 

ocorre não somente a incorporação de tratados dessa espécie ao bloco de 

constitucionalidade de diferentes países como também a inclusão da jurisprudência da 

CIDH ao mesmo (Corte IDH, 2010a, Parágrafos 25 e 26), o que, por consequência, 

acarreta a inserção do corpus juris interamericana - bloco de convencionalidade - na 

égide dos sistemas constitucionais. 

De fato, os parâmetros do controle de convencionalidade ex officio não 
só incluem a CADH como também os protocolos adicionais, além de 
outros instrumentos internacionais que tenham sido incorporados ao 
corpus juris interamericano, também denominado bloco de 
convencionalidade. Dessa forma, garante-se a aplicação dos mesmos em 
sua jurisdição. Tradução livre. (Corte IDH, 2010a, Parágrafo 47). 
Aproximadamente, desde 2006, quando a CIDH começou a disseminar 
sua jurisprudência, cuja consequência foi a aceitação de padrões 
internacionais pelos Estados parte da CADH. Houve uma intensificação 
do processo de nacionalização ou até mesmo de constitucionalização do 
direito internacional dos direitos humanos, evidenciado pela aceitação 
dada aos mesmos por cortes constitucionais. Tradução livre. (Corte IDH, 
2010a, Parágrafo 86). 
Deve-se, ainda, ressaltar que o significado do controle de 
convencionalidade ex officio terá tamanha contribuição para o 
desenvolvimento do sistema constitucional e democrático os Estados 
americanos. De forma que se promoverá um autêntico diálogo 
transjudicial entre os juízes nacionais e interamericanos, dando ensejo a 
um novo parâmetro jurisdicional para efetiva aplicação dos direitos 
humanos no século 21. Nesse sentido, admite-se a convergência dos 
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direitos humanos para o estabelecimento do ius constitutionale 
commune nas américas. Tradução livre. (Corte IDH, 2010a, Parágrafo 88). !

 Por mais que seja verídica a incorporação de tratados de direitos humanos no 

seio de sistema jurídicos internos, seja no âmbito constitucional como infra legal, 

deve-se ter noção de que nem sempre a existência e validade dessas normas significa a 

eficácia das mesmas (DINIZ; CEIA, 2016, p. 149). Muito se discute sobre a criação 

mecanismos de enforcement para aumentar a aplicabilidade da sistemática dos 

direitos humanos. No presente trabalho, afirma-se sobre a prudência do acionamento 

da responsabilidade internacional do Estado diante da comprovação de falha no 

cumprimento da obrigação de exercer um controle de convencionalidade ex officio, 

baseando-se tanto na CADH como na jurisprudência da corte. Diante do exposto, 

notadamente, o diálogo transjudicial mostra-se, cada vez mais, imprescindível; não há 

que se pensar no exercício atual da função jurisdicional sem a devida menção ao 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos, tendo em vista sua relevância 

e cogência, tanto para o bloco de constitucionalidade quanto para o de 

convencionalidade, ora para a proteção das normas de jus cogens e, por fim, para o 

estabelecimento de um possível Ius  Constitucionale Commune. 

4.  A ascensão do ius commune constitucionale 

 O constitucionalismo latino americano parece estar se desenvolvendo por meio 

de um modelo muita mais integrativo do que propriamente subsidiário, a pretensão 

parece de gerar maior alcance dos princípios do Estado democrático de direito, isso 

por meio de uma demanda, perante juízes nacionais, de examinar ações e omissões 

estatais em relação a CADH. Dessa forma, garante-se uma interpretação e 
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implementação dos direitos humanos de forma mais próxima do indivíduo afetado 

pela sua violação.  

 Contudo, há críticas no sentido de que tal modelo geraria uma fragmentação no 

sistema americano, uma vez que seriam múltiplas as interpretações sobre a 

aplicabilidade das disposições da CADH, assim a Corte IDH poderia ter sua 

credibilidade e autoridade afetadas. Em verdade, deve-se ter noção de que a 

interpretação última da CADH é de legitimidade da Corte IDH, nesse sentido 

qualquer decisão administrativa ou jurisprudencial proferida por juízes nacionais deve 

ser fundamentada com a jurisprudência da corte e não só com a mera interpretação 

das disposições convencionais, denota-se, dessa forma, a imprescindibilidade do 

diálogo transjudicial para fundamentar decisões. 

 Além disso, as cartas magnas de certos países legitimariam a entrada desses 

tratados de proteção da pessoa humana no contexto de seus respectivos blocos de 

constitucionalidade. Diante do exposto, parece ser muito mais plausível a persecução 

de um diálogo transjudicial do que propriamente a manutenção de um sistema 

exclusivamente subsidiário, em verdade, a integração do sistema americano visa gerar 

soluções mais próximas ao indivíduo que tiveram seus direitos violados, de forma a 

garantir uma resposta mais ágil e eficaz. A multiplicidade de intérpretes da CADH 

poderá em muito contribui para inovar a hermenêutica das normas convencionais, no 

sentido de ampliar a proteção da pessoa humana e evitar a persecução de violações. 

 Em outro contexto, deve-se relevar que o art. 68(1) da CADH determina o 

compliance dos julgados da corte em relação as partes a que estejam submetidos. 

Contudo, como já fora exposto, em determinadas ocasiões há a imprescindibilidade 
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gerar uma eficácia geral às decisões, tendo em vista a gravidade das violações, o que em 

si contraria o próprio enunciado do Art. 68(3). Todavia, diante de um sistema cada vez 

mais integrativo, deve-se prezar pela defesa de parâmetros universais de defesa da 

pessoa humana, notadamente aqueles relacionados com normas de jus cogens que, 

por sua vez, encontram-se positivadas em tratados-lei. Para tanto, a jurisprudência da 

corte e de tribunais nacionais deve ser explícita e fundamentada, de forma a fortalecer 

o diálogo transjudicial, o Estado democrático de direito e a proteção da pessoa 

humana. 

 Nesse âmbito, o modelo integrativo tem o intuito de reinterpretar a relação da 

Corte IDH com os tribunais nacionais no sentido de conceber uma parceria 

estratégica. Para tanto deve-se demonstrar os benefícios do diálogo judicial 

transjudicial de forma a ressaltar que a jurisprudência nacional não só se fundamente 

em parâmetros pré-definidos pela Corte IDH como também em uma hermenêutica 

dos tratados de direitos humanos fundada no princípio pro homine. Nesse contexto, a 

utilização dos precedentes jurisprudenciais do sistema interamericano não só serviria 

para legitimar socialmente a aplicabilidade dos direitos humanos, como também 

ressaltar a legitimidade e autoridade da Corte IDH, não só como uma instância 

subsidiária, mas também como um tribunal concorrente para a proteção dos direitos 

humanos e persecução de uma comunidade latino-americana pautada em um direito 

constitucional comum.  

Conclusão 

 O desenvolvimento da proteção internacional dos direitos humanos tem o 

escopo de estabelecer um rol mínimo de garantias de titularidade da pessoa humana. 
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Tal projeto se torna, cada vez mais, presente no sistema interamericano, tendo em vista 

a obrigação internacional do Estado em adaptar sua legislação interna aos parâmetros 

impostos pelo corpus juris do referido sistema. Nesse âmbito, não só a CADH como 

outros tratados de direito humanos, além da própria jurisprudência da CIDH serão 

fundamentos imprescindíveis para a persecução do controle de convencionalidade em 

modalidade ex officio. Estes parâmetros, por sua vez, serão direcionados a todo juiz ou 

órgão de justiça do Estado, para que os mesmos, respeitando os procedimentos legais 

de competência e procedimento, julguem pela compatibilidade ou não do ato 

normativo em questão. Deve-se, ainda, relevar que o bloco de convencionalidade - 

corpus juris interamericano – encontra-se, em certos casos, como parâmetro de 

controle de constitucionalidade interno, uma vez que, dada a aceitação das normas 

convencionais, estas foram internalizadas com hierarquia constitucional.  

 Um outro ponto de destaque refere-se a concessão de efeito erga omnes às 

decisões de violações as normas de jus cogens. Perante a interpretação do artigo 53 da 

CVDT, depreende-se o ideal de estabelecimento de uma comunidade internacional, na 

qual os Estados defenderiam a aplicabilidade de interesses comuns. Dessa forma, a 

violação das referidas normas internacionais extrapolaria o contexto processual de 

qualquer litígio, visto sua natureza comunitária e, assim, seria indispensável a 

aplicabilidade de efeitos gerais, a fim de manter a coesão jurídica do conjunto de 

países. 

 De fato, é notável a crescente aceitação Estatal para com os tratados de direitos 

humanos, tendo em vista sua incorporação em âmbito interno. Contudo, deve se 

estabelecer críticas no sentido de que a mera existência e validade de uma norma 
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jurídica não garante sua eficácia. Nesse sentido, a adoção de mecanismos de 

enforcement dessas obrigações convencionais como a adoção do controle de 

convencionalidade ex officio mostram-se indispensáveis para a devida garantia e 

proteção dos direitos humanos e o estabelecimento de comunidade internacional 

pautada na defesa dos direitos humanos. 

 Por fim, deve-se esclarecer que o controle de convencionalidade contribui para 

o desenvolvimento de um diálogo transjudicial entre cortes nacionais e a CIDH na 

matéria de direitos humanos, de tal forma que muito se progrediu em relação a 

efetivação desses direitos. Nesse sentido, esse mecanismo de regulação normativa em 

muito contribui para a criação e unificação do ius constitutionale commune, o qual 

seria competente para proteger os direitos inerentes a pessoa humana e, ao mesmo 

tempo, fortalecer as democracias constitucionais na região latino-americana. 
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A Resolução CNTBIO Nº 9/2011 
sob a perspectiva do princípio da 
precaução    
Isenção do monitoramento pós-liberação comercial, 
avanço ou retrocesso? 
!

por Rodrigo Nery 
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!
Resumo: Este artigo busca fazer algumas reflexões acerca da aplicação prática dos 
ditames do Princípio da Precaução, dentro do conteúdo da Resolução Normativa nº 
9/2011, elaborada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Para 
isso, pretende-se então verificar se a implementação desse novo diploma, em 
comparação com a resolução CTNBio nº 5/2008, sua antecessora, poderia ser 
considerado como um aprimoramento ou uma involução, no que diz respeito à 
vigência do princípio citado anteriormente. 

Palavras-Chave: Princípio da Precaução, Organismos Geneticamente Modificados 
(OGMs); Resolução CTNBio nº 9/2011; Resolução CTNBio nº 5/2008. 
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1. Breves considerações 

 A disseminação da cultura dos chamados Organismos Geneticamente 

Modificados (OGMs) acabou trazendo à tona uma série de questões e reflexões acerca 

das consequências de sua popularização, principalmente em um país como o Brasil. 

 E é nesse contexto que, atualmente, observa-se que esse país figura entre os três 

primeiros lugares no ranking dos maiores produtores de transgênicos do mundo. É 

nesse ponto que tal colocação, por ser demasiadamente expressiva, ainda mais dentro 

de um cenário internacional, acabaria evidenciando a grande necessidade de que cada 

vez mais sejam feitos estudos acerca desse tema, principalmente no que se refere à 

tentativa de encontrar respostas mais límpidas e eficientes em relação aos benefícios e 

malefícios da disseminação da prática de cultivação desses organismos. 

 Nesse âmbito, uma opção bastante rica dentro dessa área estaria relacionada ao  

estudo da atuação dos órgãos e comissões do nosso país, no sentido de verificar como 

que eles estariam agindo em face das situações concretas, principalmente no que diz 

respeito à regulamentação da comercialização desses OGMs. 

 Por causa disso, tendo em vista a elaboração da resolução normativa nº 9, de 

2011, pela CTNBIO, este artigo então se propõe a fazer uma breve análise de como 

esse órgão, por meio das atribuições que lhe foram conferidas pela lei da 

Biossegurança (lei nº 11.105/05), acaba atuando frente às questões relacionadas à 

liberação comercial dos Organismos Transgênicos, mais especificamente em relação à 

questão do monitoramento realizado após a liberação da comercialização desses 

espécimes.  
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 Além disso, levando-se em conta também a presença de diversos princípios do 

direito ambiental que estão contidos dentro do nosso ordenamento jurídico; esse 

estudo procura então fazer uma análise dessa resolução CTNBio nº 9/2011, 

comparando-a com a resolução normativa nº 5, sua antecessora, também elaborada por 

esse mesmo órgão; tudo isso sob a ótica de um dos arquétipos mais importantes 

dentro dessa área, tanto no âmbito nacional quanto no internacional, que seria o 

Princípio da Precaução. 

2. Dos Princípios do direito ambiental  

 Assim como em qualquer outro ramo do nosso ordenamento jurídico, o Direito 

Ambiental possui diversos princípios  específicos, que serviriam para propiciar uma 1

maior integração e direcionamento da aplicação de suas normas em face de situações 

concretas.  2

 Nesse diapasão, devido à sua dimensão integradora, o entendimento do 

conteúdo inerente a eles acaba se tornando um dos requisitos basilares para a 

compreensão de como que devem ser aplicadas as normas oriundas do ramo do 

direito sob o qual se deseja operar.  
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 Na área do Direito Ambiental, por conseguinte, a situação não seria diferente.  

 Ao se iniciar o estudo das normas do ordenamento jurídico brasileiro que 

tutelam o Meio Ambiente, é quase inevitável a observação de diversos princípios que 

são aplicados especificamente neste setor.  

 Dentre as diversas conceituações e denominações, de maneira geral, os mais 

citados pela doutrina e pela jurisprudência são os seguintes: 

(a) Princípio da Precaução: que define uma espécie de vedação de 
intervenções em face meio ambiente, salvo se existir uma grande 
porcentagem de certeza de que as modificações oriundas desse ato 
interventivo não causarão reações e danos adversos ao ecossistema que 
foi maculado ou explorado. Observa-se, portanto, que este arquétipo 
constitui-se como um mandado impositivo, que teria o objetivo de 
determinar uma postura ativa por parte do agente interventor, no 
sentido de este se precaver, e precaver o meio ambiente, em face das 
possíveis consequências que seus atos poderão causar ao bioma alvo/
objeto de suas ações, ainda que essas consequências não estejam 
aparentemente comprovadas ou definidas. 
(b) Princípio da Prevenção: que é o que define e determina que sejam 
adotadas políticas públicas em prol da defesa dos recursos do meio 
ambiente, como uma forma de se prevenir em relação à possibilidade de 
haver uma degradação ambiental. No âmbito da atuação privada, esse 
arquétipo pode também ser considerado como uma certa imposição de 
adoção de atitudes preventivas, desta vez quando já se tem alguma noção 
de quais seriam as consequências que o ato interventivo poderá resultar 
ao ecossistema. 
(c) Princípio do Poluidor pagador: que teria a função de impor à 
iniciativa privada a internalização dos custos ambientais originados pela 
intervenção que é feita, ainda mais no que diz respeito às formas de 
produção/consumo que resultam em degradação do próprio meio 
ambiente.  !

 É claro que além desses três, existem muitos outros. Entretanto, no que tange ao 

objeto principal deste trabalho, sem desmerecer a importância do estudo desses e de 
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outros demais arquétipos, tão importantes quanto, o foco deste artigo será unicamente 

voltado à análise e à aplicação do Princípio da Precaução (primeiro dos citados 

anteriormente), principalmente no que se refere à sua presença dentro da lei 11.105, 

de 24 de março de 2005, e nas resoluções normativas nº 5 e 9 da CTNBio. 

3. Do Princípio da Precaução 

 No que concerne ao período da pós-modernidade, uma das teorias mais aceitas 

é a de que o Princípio da Precaução teve o seu desenvolvimento inicial realizado na 

Alemanha, por volta dos anos de 1970, tendo sido idealizado no intuito de se constituir 

como uma forma de resposta a situações de poluição do Meio Ambiente, tal questão 

que era considerada como um grande problema na Europa. 

 Vinte anos depois, de fato, a sua difusão internacional teve sua consolidação 

quando este fora adotado como princípio 15 da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob a seguinte redação: 

 Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução     
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 
para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental.  3

 Após isso, muitos tratados internacionais também fizeram a inclusão desse 

princípio dentro de suas redações, dentre eles, é possível citar os da Convenção de 

Quadro das Nações Unidas sobre mudanças Climáticas, em 1992, da Convenção de 
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Helsinki,  da Convenção da diversidade Biológica,  especificamente em seu 4 5

preâmbulo, dentre outros. 

4. Do Princípio da Precaução no direito brasileiro 

 Já no cenário do direito brasileiro, o princípio da precaução tem a sua 

incorporação feita no art. 225, § 1º, incisos IV e V, da Constituição Federal.  

 Segue a transcrição do dispositivo supracitado: 

Art. 225. Todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado(...), impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defende-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Para 
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
(...) 
IV – Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 
V – Controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de 
vida e o meio ambiente.  6

!
 Para os objetivos deste artigo, este inciso V acaba sendo um dos pontos mais 

importantes no que diz respeito à necessidade de aplicação do Princípio da Precaução 

dentro do ramo da produção de transgênicos, tal relação que será devidamente 

analisada nos tópicos mais à frente. 
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 Ademais, no que tange à forma de tratamento dos casos relacionados aos 

impactos ambientais, o art. 170, também da constituição, referente aos princípios 

gerais da ordem econômica, traz em seu inciso VI a positivação da necessidade de 

haver um tratamento diferenciado nos casos relacionados à defesa do meio ambiente e 

aos impactos oriundos das atividades econômicas em geral.  7

 Na jurisprudência Brasileira, o princípio da Precaução também vem sendo 

bastante utilizado em decisões judiciais relacionadas à tutela jurídica do meio 

ambiente. De acordo com o Célebre Ministro Herman Benjamin, em seu voto no 

julgamento do Recurso Especial Nº 883656, o “princípio da precaução, reconhecido 

implícita e explicitamente pelo Direito brasileiro, estabelece, diante do dever genérico 

e abstrato de conservação do meio ambiente, um regime ético-jurídico...”. 

 No que se relaciona à questão da inversão do Ônus probatório, que seria uma 

das consequências dos efeitos deste arquétipo, no âmbito dos litígios judiciais; para 

esse Ministro, o Princípio da precaução “inaugura uma nova fase para o próprio 

Direito Ambiental”. A seguir, segue o trecho de um de seus artigos, que explica seu 

entendimento acerca desse tema: 

Nela já não cabe mais aos titulares de direitos ambientais provar efeitos 
negativos ( = ofensividade) de empreendimentos levados à apreciação do 
Poder Público ou do Poder Judiciário, como é o caso dos instrumentos 
filiados ao regime de simples prevenção ( p. ex., o Estudo de Impacto 
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Ambiental), por razões várias que não podem aqui ser analisadas (a 
disponibilidade de informações cobertas por segredo industrial nas 
mãos dos empreendedores é apenas uma delas), impõe-se aos 
degradadores potenciais o ônus de corroborar a inofensividade de sua 
atividade proposta, principalmente naqueles casos em onde eventual 
dano possa ser irreversível, de difícil reversibilidade ou de larga escala. 
Noutro prisma, a precaução é o motor por trás da alteração radical que o 
tratamento de atividades potencialmente degradadoras vem sofrendo 
nos últimos anos. Firmando-se a tese – inclusive no plano constitucional 
– de que há um dever genérico e abstrato de não-degradação do meio 
ambiente, inverte-se, no campo dessas atividades, o regime de ilicitude, 
já que, nas novas bases jurídicas, esta se presume até prova em contrário. !

 Além disso, no que tange ao entendimento doutrinário sobre essa questão, uma 

das definições mais elucidativas do conceito do princípio da precaução pode ser 

obtida na Obra Direito Ambiental Econômico, de autoria de Cristiane Derani, com a 

transcrição feita a seguir:  

O princípio da precaução está ligado aos conceitos de afastamento de 
perigo e segurança das gerações futuras, como também de 
sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Este princípio é a 
tradução da busca da proteção da existência humana, seja pela proteção 
de seu ambiente como pelo asseguramento da integridade da vida 
humana. A partir desta premissa, deve-se também considerar não só o 
risco eminente de uma determinada atividade, como também os riscos 
futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os quais nossa 
compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência jamais 
conseguem captar em toda densidade […].  8

!
 Por conseguinte, observa-se que, tanto sob um ponto de vista jurisprudencial, 

quanto sob a ótica da nossa doutrina; esse princípio por si só possui uma relevância 

imensurável, principalmente no que diz respeito à resolução de situações concretas 

que possam envolver danos ambientais. 
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 Ademais, em tópicos mais à frente será possível perceber a sua intrínseca 

relação com o conteúdo das resoluções analisadas por este trabalho.  

 Nesse sentido, antes da relação supracitada ser destrinchada por este artigo, 

cabem aqui alguns esclarecimentos acerca do que seriam os Organismos Transgênicos 

e, além disso, de como que eles são regulamentados no território Brasileiro; todas essas 

informações que poderão ser obtidas nos tópicos seguintes. 

 4. Organismos Transgênicos 

 Também conhecidos como “Alimentos Geneticamente Modificados (AGM)”, ou 

então como “Organismos Geneticamente Modificados” (OGM), conforme foi dito no 

início deste artigo, a disseminação dos Organismos transgênicos acabou se tornando 

um tema bastante discutido dentro dos campos de estudo do Direito Ambiental. 

 De acordo com o inciso o art. 3º, inciso V, a lei da Biossegurança (lei 11.105, de 

24/03/2005, que será analisada mais densamente nos próximos tópicos), os OGMs, no 

caso, os Organismos Transgênicos, podem ser definidos como Organismos “cujo 

material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de 

engenharia genética”. 

 Nesse sentido, cumpre ressaltar a distinção do autor Cristiano Weber, que 

também estaria completamente relacionada ao foco deste artigo: 

Desde já, insta dizer que a biotecnologia moderna trata dos Organismos 
Geneticamente Modificados no reino vegetal, tendo, como objeto, o 
desenvolvimento de sementes para a produção de alimentos; no reino 
animal, tendo, como objeto específico, o aperfeiçoamento de 
características de interesse para a produção de alimentos e 
medicamentos; no reino monera, tendo, como objeto, o desenvolvimento 
de bactérias para a indústria farmacêutica, alimentícia e, inclusive, para 
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auxiliar na recomposição do meio ambiente degradado por vazamento 
de produtos químicos e tóxicos, como é o caso do petróleo, do mercúrio 
e de outros componentes altamente poluentes; no reio fungi, tendo, 
como objeto de pesquisa, os fungos também para a indústria 
farmacêutica e alimentícia; e, no reino humano, tendo, como objeto, a 
eugenia, auxiliando, inclusive,, na quebra de barreiras biológicas que 
dificultam a reprodução humana.  9

!
 Essa distinção feita pelo autor é de grande importância, também para esta 

exposição, por causa do fato de que o foco deste trabalho se direciona somente aos 

Organismos Geneticamente Modificados de origem vegetal, principalmente no que diz 

respeito a suas implicações em relação ao meio ambiente. Entretanto, conforme fora 

ressaltado pelo último trecho transcrito, é mister a observação de que existem outros 

tipos de OGMs, que trazem consigo diversas outras implicações à sociedade pós-

moderna, mas que infelizmente não poderão ser analisados neste trabalho 

especificamente. 

 No que tange ao contexto histórico dos Organismos Geneticamente 

Modificados, observa-se que esses experimentos genéticos tiveram seu marco de início 

no transcorrer da década de 1980, mais especificamente nos Estados Unidos. O 

objetivo principal destes estudos era, em suma, a obtenção de organismos vegetais 

destinados à agronomia, que fossem resistentes a insetos, pragas e, principalmente, aos 

herbicidas e agrotóxicos combatentes destes dois primeiros. Após isso, também nos 

EUA procurou-se o desenvolvimento de espécimes de vegetais que possuíssem 

características superiores às espécimes comuns.  
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 Nesse contexto, começaram a perceber que esses experimentos genéticos 

poderiam resultar em uma expansão monumental no setor agrícola, principalmente no 

que diz respeito ao aumento da produção de alimentos oriundos desse ramo. 

 Em contrapartida, com essa grande possibilidade de aumentar a produção e, 

consequentemente, propiciar um aumento monumental nos lucros dos produtores dos 

alimentos que agora seriam modificados geneticamente; diversos estudiosos do setor 

ambiental começaram a chamar atenção a alguns pontos que, infelizmente, para a 

maioria dos agricultores e cientistas que seguem a linha favorável a disseminação 

desses espécimes, acabaram sendo ignorados. 

5. OGMs no Brasil e a lei da Biossegurança 

 No caso do Brasil, foi com a lei 11.105, de 24 de março de 2005 (também 

chamada de Lei da Biossegurança), que ocorreu definitivamente a regulamentação 

acerca deste tema.  

 Esse dispositivo legislativo foi criado no intuito de regulamentar os já citados 

incisos IV e VI, e o inciso II, do § 1º do art. 225, da nossa constituição.  Nesse sentido, 10
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essa lei estabelece, dentre outras coisas, determinadas normas que teriam o objetivo de 

promover a segurança e os mecanismos de fiscalização de atividades que possam 

envolver Organismos Geneticamente Modificados. 

 Cumpre ressaltar que esse diploma também cria o “Conselho Nacional de 

Biossegurança” – CNBS, reestrutura a “Comissão Técnica Nacional de Biossegurança”, 

a chamada CTNBIO, e dispõe também sobre a “Política Nacional de Biossegurança no 

Brasil”. 

 Tendo em vista, então, a restrição a que este artigo se submete, cumpre fazer 

uma análise mais aprofundada do que seria essa CTNBIO, que é a comissão autora da 

resolução nº 9, objeto principal de análise deste artigo. 

 De acordo com o art. 10, da lei de Biossegurança, a CTNBIO integra o 

Ministério da Ciência e da Tecnologia, sendo constituída como uma “instância 

multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de 

assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da 

PNB (Política Nacional da Biossegurança) e de OGM e seus derivados”. Ademais, serve 

para estabelecer também normas técnicas de pareceres a respeito da autorização para 

atividades que tenham como parte a pesquisa ou o uso de OGMS. 

 O art. 14, também da lei 11.105, traz as competências inerentes a essa comissão. 

Dentre elas, a mais importante para esta exposição está contida no inciso II, do já 

citado art. 14: 

Art. 14. Compete à CTNBio: 
I – estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de 
OGM; 
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II – estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos 
relacionados a OGM e seus derivados; 
(…)  11

!
 Nesse cenário, por causa dessas atribuições, a CTNBio elaborou a resolução nº 5 

(de 12 de março de 2008) e a resolução nº 9 (de 2 de dezembro de 2011), que faz 

modificações nessa primeira. 

6. Da Resolução CTNBio nº 5, de 12 de março de 2008 

 No que concerne às mudanças trazidas pela primeira resolução, observa-se que 

houve o estabelecimento de um monitoramento que seria realizado em um momento 

posterior às liberações concedidas àqueles que tiverem feito o requerimento.  12

 Nesse sentido, de acordo com a própria redação desse dispositivo, esse 

monitoramento seria realizado por meio de um conjunto de processos que serviriam 

para o acompanhamento dos efeitos decorrentes da própria liberação comercial dos 

OGMs e de seus derivados sobre o ambiente e a saúde humana/animal, conforme pode 

ser aferido no inciso VII de seu art. 6º.  13
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VII – monitoramento pós-liberação comercial: conjunto de processos para acompanhamento de efeitos 
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 Outro ponto importante estaria relacionado à questão da avaliação dos riscos 

inerentes à liberação comercial desses espécimes, no Brasil. 

 De acordo com o inciso I, também do art. 6º, observa-se que essa avaliação de 

risco é definida como a “combinação de procedimentos ou métodos, por meio dos 

quais se avaliam, caso a caso, os potenciais efeitos da liberação comercial do OGM e 

seus derivados sobre o ambiente e a saúde humana e animal”.  14

 Nesse sentido, percebe-se que o objetivo dessa resolução é o de estabelecer que 

a liberação comercial de Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados 

deverá obedecer a determinadas regras trazidas por ela e, além disso, que deverá ser 

precedida por um requerimento dessa liberação, destinado à CTNBio.  15
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 Já no âmbito do monitoramento pós-liberação, observa-se então que, em seu 

anexo I,  essa primeira resolução define que a requerente deverá também submeter à 16

CTNBio um determinado plano de monitoramento pós-liberação comercial.  

 É a partir deste ponto que se observa uma positivação expressa do princípio da 

precaução dentro dessa resolução, principalmente no transcorrer da leitura do item 4, 

de seu anexo I, que fala que esse monitoramento “deverá ser efetuado em estrita 

observância ao princípio da precaução...”. 

 Observa-se então que, neste ponto, o estabelecimento desta vigilância acaba se 

tornando uma forma de concretização do arquétipo da precaução, o que seria, na 

prática, um ponto positivo que pode ser atribuído a essa resolução. 

7. As modificações feitas pela Resolução CTNBio nº9, em relação à sua 
antecessora 

 Dentre todas as mudanças que essa nova resolução trouxe, a principal delas 

estaria relacionada à revogação do Inciso VIII do art.10, da resolução CTNBio nº5 

(analisada anteriormente), que possuía a seguinte redação: 

Art. 10. A requerente deverá, após aprovação da CIBio, submeter a 
proposta à CTNBio, acompanhada de: 
(...) 
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1. A requerente deverá submeter à CTNBio, para análise e aprovação, um plano de monitoramento pós-
liberação comercial, o qual será analisado caso a caso. 
2. A requerente submeterá o plano de monitoramento no ato da entrega do pedido de liberação 
comercial e terá o prazo de 30 (trinta) dias para adequar sua proposta de plano de monitoramento, para 
apreciação e aprovação pela CTNBio, após a publicação da decisão técnica favorável ao uso comercial. 
3. O monitoramento será realizado pela requerente com o objetivo de acompanhar os efeitos 
decorrentes da liberação comercial do OGM e seus derivados sobre o ambiente e a saúde humana e 
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VIII – plano de monitoramento em conformidade com o Anexo I desta 
Resolução Normativa. !

 Observa-se então que o plano de monitoramento, conforme o anexo I (também 

analisado no item anterior) foi alterado pelo conteúdo desta nova resolução. Por causa 

disso, conforme fora dito anteriormente, devido ao fato de essa parte da resolução 

anterior poder ser considerada como um avanço, no que diz respeito à concretização 

do Princípio da Precaução (num cenário de ampla escassez de instrumentos 

regulatórios, diga-se de passagem), é necessário observar então se as modificações 

feitas por esse novo ato normativo poderiam ser consideradas como um avanço ou 

como um retrocesso, no que diz respeito a essa questão, especificamente. 

 Nesse raciocínio, percebe-se então o seguinte: em seu art. 1º, mais 

especificamente no §1º, essa nova resolução define qual seria o objetivo desse 

monitoramento pós-liberação comercial:  

Art. 1º. O monitoramento pós-liberação comercial de Organismos 
Geneticamente Modificados – OGM ou sua isenção são regulados pelas 
normas constantes desta Resolução Normativa. 
“§ 1º. O objetivo do monitoramento pós-liberação comercial consiste em 
obter informações que possam indicar efeitos adversos decorrentes da 
liberação comercial do OGM sobre o ambiente ou sobre a saúde 
humana ou animal, em consonância com sua aplicação de uso. !

 Observa-se aí, nesse ponto específico, uma evidente preocupação com relação à 

“questão da precaução”. Na verdade, ao se realizar a análise dessas duas resoluções, 

fica bastante claro que ambas servem como uma forma de positivação de instrumentos 

para a efetivação do desse princípio.  
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 Entretanto, conforme fora dito anteriormente, o objetivo desse artigo, além de 

observar a aplicação do princípio da precaução dentro do ramo dos OGMs, seria 

também o de observar se houve ou não uma involução no que diz respeito ao 

conteúdo que passou a ter vigência com a elaboração da resolução normativa nº 9 da 

CNTBio. 

 Conforme fora explicado no tópico relacionado ao princípio da precaução, este 

exige uma postura ativa por parte daquele que produz ou realiza práticas que possam 

causar danos ao meio ambiente; tal postura que estaria relacionada à necessidade de 

se atentar a todas as possibilidades, ainda que desconhecidas, que possam resultar em 

impactos à biodiversidade de maneira geral. Seria, portanto, uma atitude que busca 

atingir o ápice daquilo que pode ser definido como precaução, que seria uma espécie 

de cautela antecipada. 

 E é nesse sentido que, ao ser feita a leitura dessa nova resolução, é possível 

observar um grande retrocesso no que diz respeito à concretização do princípio objeto 

deste trabalho. 
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 No art. 3º desse novo diploma,  há a positivação da possibilidade de isenção, 17

em relação à parte requerente, no que diz respeito à sua submissão ao plano de 

monitoramento pós-liberação comercial.  

 Não obstante a todas as modificações trazidas por essa nova resolução, é mister 

que seja deixado claro que esse ponto específico (o da possibilidade de isenção do 

requerente em relação aos planos de monitoramento) configura-se como uma afronta 

tanto ao princípio da precaução como também ao que está escrito no já citado inciso V, 

do art. 225 da Constituição, que determina justamente que é incumbido ao Estado 

(que nesse caso o faria por meio da CNTBio) o controle da produção, da 

comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente.  

 Apesar de essa resolução estabelecer um controle prévio, no que diz respeito à 

observação, feita pela CTNBio, da possibilidade daquele que receberá a liberação 
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  “Art. 3º. A requerente deverá submeter o plano de monitoramento pós-liberação comercial, ou 17

solicitar sua isenção, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do deferimento do 
pedido de liberação comercial do OGM, em consonância com a avaliação de risco da CTNBio, bem 
como com o parecer contido na sua decisão técnica. 
§ 1º. Se a avaliação de risco da CTNBio identificar apenas riscos negligenciáveis, relacionados à 
biossegurança do OGM, a requerente deverá submeter o plano de monitoramento geral, na forma 
prevista no art. 11 desta Resolução Normativa, que será analisado caso a caso, ou poderá apresentar 
pedido fundamentado de sua isenção. 
§ 2º. Se a avaliação de risco da CTNBio identificar riscos não-negligenciáveis, relacionados à 
biossegurança do OGM, indicando as medidas mitigatórias cabíveis em caso de liberação comercial, a 
requerente deverá submeter um plano de monitoramento geral, na forma prevista no art. 11, e um plano 
de monitoramento caso-específico, na forma prevista no art. 16, ambos desta Resolução Normativa. 
§ 3º. O prazo de 30 (trinta) dias citado no caput deste artigo poderá ser estendido uma única vez, por 
igual período, por decisão do plenário da CTNBio.
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comercial estar isento de ser submetido ao monitoramento em questão,  sob a 18

premissa de este não ser necessário; ainda assim, tendo em vista a complexidade 

relacionada ao tema envolvendo OGMs, somente essa análise prévia não seria 

suficiente.  

 E essa última afirmação se justifica pelo seguinte fator: conforme foi dito no 

transcorrer deste texto, pouco se sabe ainda sobre os impactos que a implementação 

dos Organismos Transgênicos poderá resultar ao meio ambiente como um todo.  

Nesse sentido, diversas são as suposições de riscos que estariam inexoravelmente 

inerentes à disseminação dessa prática.  

 À título de exemplo, é possível citar a prognose que estaria relacionada à 

questão do grande desequilíbrio que essas espécies geneticamente modificadas 

poderão resultar em relação a outras menos resistentes; ou então, ao fato de que os 

organismos transgênicos, também por serem mais resistentes, acabam influenciando 

diretamente no aumento da utilização de agrotóxicos nas plantações, o que deixa os 

alimentos desse setor menos saudáveis, fator este que pode acarretar sérios problemas 

à saúde daqueles que os consomem.  19
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  Art. 5º. A proposta de plano de monitoramento pós-liberação comercial ou o seu pedido de isenção 18

serão encaminhados a todas as Subcomissões Setoriais Permanentes para formação e aprovação do 
parecer final na reunião setorial subsequente ao seu recebimento. 
Parágrafo único. As Subcomissões Setoriais Permanentes deverão analisar e elaborar seus pareceres até 
a próxima reunião setorial, podendo ser concedida extensão de prazo até a reunião subsequente, por 
decisão do plenário da CTNBio”.

  Sobre esse tema, recomendo a leitura da seguinte obra: “Transgênicos para quem? Agricultura, 19

Ciência e Sociedade”, de Magda Zanoni e Gilles Ferment (Transgênicos para quem? Agricultura, Ciência 
e Sociedade/ Magda Zanoni ; Gilles Ferment (orgs.) ; – Brasília : MDA, 2011.)
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 É por causa disso, dessas diversas possibilidades e, não obstante, do caráter 

quase que irremediável das consequências que podem se originar delas, que a 

contínua busca pela aplicação e concretização do princípio da precaução acaba 

possuindo uma enorme importância dentro do ramo do direito ambiental, não só no 

Brasil, mas no mundo de maneira geral. 

Conclusão  

 Por conseguinte, a conclusão que esse trabalho traz é a de que, 

independentemente de qualquer outra mudança trazida pela Resolução CTNBio nº 

9/2011, o fato de ela permitir a isenção de um monitoramento pós-liberação comercial 

a eventuais requerentes, acaba sendo um grande retrocesso no que diz respeito à 

observação do Princípio da Precaução.  

 Conforme fora dito anteriormente, mesmo com a constatação de alguns riscos 

inerentes à cultivação desses organismos, a área relacionada aos OGMs ainda carece 

de muitas explicações, o que torna ainda mais importante a implementação de uma 

certa regulamentação por parte do poder legislativo. 

 Por causa disso, então, é que fora estabelecida a lei da biossegurança, que teria 

como objetivo principal a positivação dos princípios do direito ambiental e da 

constituição, em relação a essa matéria. Seria por causa disso, também, que foram 

elaboradas resoluções do CNTBIO, mais especificamente a nº 5.  

 Infelizmente, no que concerne à positivação dos ditames do Princípio da 

Precaução dentro da resolução CTNBio nº 9/2011, desconsiderando, é claro, as outras 

mudanças trazidas por esta; é inegável que esse dispositivo se configura sim como uma 
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forma de retrocesso em relação ao objetivo de observação plena dos ditames deste 

arquétipo. 
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!
Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar contribuição 
para o debate acerca da proteção das criações de moda pelo direito autoral. O mercado 
de moda, enquanto consagrado internacionalmente, funciona de maneira 
curiosamente peculiar, tanto no que tange ao mecanismo que o mantém inovador e 
competitivo, quanto no que tange ao caráter hibrido de seus produtos. Tais 
peculiaridades ensejam debates acerca da compatibilidade desse mercado com os 
institutos de proteção da propriedade intelectual. Entre esses debates, se destaca 
aquele que trata da incidência do direto autoral sobre o design das criações de moda, 
tendo em vista suas características tanto criativas quanto utilitárias. Ainda, a 
confirmação ou negação de tal compatibilidade enseja a discussão acerca da 
pertinência de elaboração de proteção específica para a garantia de direitos sobre esse 
tipo de obra. Propõe-se, assim, a abordagem de cada um desses pontos.  

  

Palavras-chave: direito de autor; moda; design; propriedade intelectual; concorrência.  
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Introdução 

 A indústria de moda não é uma indústria pequena. No início de 2014, estimou-

se que o ano terminaria com um consumo total em vestuário beirando os R$140 

bilhões, um aumento de cerca de 3% se comparado ao volume do ano anterior.  Trata-1

se, claramente, de um mercado em pleno crescimento e economicamente consagrado, 

fato que não é particularmente recente. Por serem parte da expressão cultural do 

indivíduo, as criações de moda, caracterizadas por um interessante (e, como veremos, 

complexo) hibridismo entre criação industrial e artística em seu design, se tornaram 

bens de consumo extremamente visados na sociedade moderna capitalista.  

 Não só é um grande mercado, como é também um mercado bastante peculiar, 

caracterizado pela alta rotatividade e renovação cíclica de seus produtos e pela 

constante busca pela diferenciação entre seus agentes. Mesmo assim, apesar desse 

apreço pela diferenciação e do explicito pleito de alguns expoentes da indústria,  as 2

criações de moda se mantêm, em geral  em uma zona negativa da propriedade 3

intelectual, sendo muito discutível se o modelo legislativo atual abarca a proteção 

dessas criações de maneira rígida o suficiente para impedir abusos.  
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  Cf. IBOPE. A vaidade que movimenta bilhões, 2014. Disponível em: http://www.ibope.com.br/ptbr/1

conhecimento/Infograficos/Paginas/A-vaidade-que-movimenta-bilhoes.aspx  e IBOPE. Brasileiro deve 
gastar R$810 com vestuário em 2014, 2014. Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/
Paginas/Brasileirodeve-gastar-Rs-810-com-vestuario-em-2014.aspx (último acesso em 09/03/2017)

  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (ABPI). Indústria da moda quer 2

mais proteção intelectual. Rio de Janeiro: Boletim nº 132, jul./ago. 2012. Disponível em http://
www.abpi.org.br/materiais/boletim/Bol132.pdf (último acesso em 09/03/2017)

  Em alguns países, como a França, as criações de moda possuem proteção explícita pela propriedade 3

intelectual. 
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 Ocorre que, embora seja bem conhecida a tese de que o livre mercado é 

insuficiente para que haja um fluxo de investimento em inovação em um determinado 

segmento (BARBOSA, 2009, p.652), tal tese não é facilmente verificável quando 

discutimos a indústria da moda. Embora a possibilidade de cópia, em tese, seja árduo 

obstáculo para a concorrência eficiente, o mercado da moda persevera e cresce em 

países onde há, se muito, pouquíssima proteção pela propriedade intelectual. Como 

apontam Cox e Jenkins (2005, p. 7), a experiência tem nos mostrado que não a 

proteção, mas sim a não proteção (que deve ser entendida como uma proteção mais 

branda, leve, menos rígida se comparada à proteção conferida à outras áreas) é o que 

possibilita a alta rotatividade já citada.   

 É nesse contexto em que se insere a questão da proteção das criações da moda 

pelo direito autoral no Brasil. Havendo carência de explícita proteção dos designs de 

moda pela propriedade intelectual na legislação pátria, argui-se em disputas judiciais 

que existe, sim, proteção da criação de moda pelo direito autoral porque essa criação 

tem uma faceta artística.  Essa questão é controversa principalmente porque esse tipo 4

de produto também possui um caráter utilitário que atrairia concomitantemente (ou 

até exclusivamente) a incidência de regimes de propriedade industrial. Fica em 
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  Caso extremamente relevante para essa discussão é a disputa entre a Hèrmes International e a Village 4

284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda. Nessa disputa, a Village 284, que produzia imitação da 
bolsa Birkin (cujo design foi criado pelos estilistas da Hèrmes) para venda no mercado nacional, foi 
condenada em primeira instância a “se abster de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou 
comercializar produtos que violem os direitos autorais da Hermès sobre a ‘Bolsa Birkin’ ou qualquer 
outro produto de titularidade das rés/reconvintes e/ou que consistam em prática de concorrência 
desleal, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$1.000.000,00 (um milhão 
de reais);”, o que demonstra acolhimento pelo órgão judiciário (pelo menos nesse caso) da tese de que a 
faceta artística do design de uma criação de moda seria suficiente para se invocar a proteção dos direitos 
autorais. – Cf. BRASIL. 24ª Vara Cível – Foro central Cível de São Paulo. Procedimento Sumário Nº 
0187707-59.2010.8.26.0100 (583.00.2010.187707). Hermès International e Village 284 Participações e 
Comércio de Vestuário Ltda. São Paulo, 2 de janeiro de 2011. 
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discussão, portanto, tanto a própria possibilidade de haver incidência da proteção dos 

direitos autorais sobre as criações de moda, quanto a necessidade de garantir essa 

incidência com o objetivo de manter a indústria em sua prosperidade.  

 Não devemos então, para firmar uma posição consistente nesse debate, 

encontrar descanso apenas na análise da legislação de direitos autorais em face das 

características das criações de moda. É indispensável também levar em conta as 

consequências desse entendimento para os mecanismos de inovação inerentes ao 

funcionamento desse mercado. Conceder a proteção dos direitos autorais aos agentes 

desse segmento pode significar desde uma regulação justa até uma desnaturação de 

características fundamentais da indústria.  

1. A indústria da moda e suas peculiaridades 

 É necessário, para que possamos prosseguir com a análise proposta, destacar e 

delimitar alguns conceitos específicos da indústria, indispensáveis para as reflexões 

que seguem. São esses conceitos: moda, tendência e design.  

 Para Svedsen (2010, p. 22), moda pode ser entendida como o conjunto de 

ferramentas e artigos que cada indivíduo da sociedade usa como maneira de se 

identificar e se expressar, como peças de vestuário, calçados e acessórios (entre outros). 

Assim, quando falamos em mercado da moda, estamos falando do mercado no qual os 

agentes criam, produzem e vendem peças de vestuário, calçados e outros acessórios 

desse tipo.  

 Tendências por outro lado, são correntes observadas na moda nas temporadas 

onde as coleções são apresentadas. Para Godart (2010, p. 72), as tendências se referem 

às cores, aos materiais, aos motivos e até às influências culturais mais amplas. Esse 
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conceito merece mais detalhamento, visto que o surgimento de uma tendência e os 

processos que o seguem é o que principalmente será observado quando falarmos da 

rotatividade do mercado da moda.   

 Assim sendo, existem duas fases que compõe o processo de surgimento de uma 

tendência: uma anterior e uma posterior à apresentação das criações de moda nos 

desfiles. Antes da apresentação, todo o processo ocorre através da comunicação interna 

entre os diversos agentes da indústria da moda, tanto pelo uso de consultorias de 

estilo quanto pela organização de eventos que procuram antecipar as tendências para a 

próxima temporada. O processo posterior consiste na observação do que foi 

apresentado nas passarelas, sendo que o que foi observado será reinterpretado e 

colocado no mercado pelas empresas “lançadoras de tendência” (RAUSTIALA; 

SPRIGMAN, 2006, p. 1777).  Como podemos ver, quando falamos em tendências, 

falamos que aquilo que chega ao mercado é muitíssimo provavelmente inspirado 

naquilo que foi apresentado.  

 Por fim, o conceito de design indica “uma combinação única de corte, estrutura, 

material e detalhes que diferenciam um dado objeto de moda de todos os outros 

objetos da mesma categoria ou classe” (GODART, 2010, p.73). Nesse sentido, quando se 

fala em proteção do direito autoral sobre as criações de moda, se fala em proteção ao 

design das criações de moda, combinação única e diferenciadora de características de 

determinado objeto de moda. Tendo traçado esses conceitos, podemos prosseguir com 

uma análise mais profunda do processo criativo da indústria.  

1.1 Inovações, inspirações e imitações  
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 A indústria da moda é internacionalmente reconhecida como uma indústria de 

inspirações, ou, até, uma indústria de cópias. Isso porque a moda, em seu sistema 

tradicional, se orienta de cima pra baixo. Se visualizarmos a indústria como uma 

pirâmide, o surgimento de tendências costuma ocorrer inicialmente nas camadas mais 

elevadas, que são as grandes responsáveis pela inovação. Nesse setor mais criativo, a 

inovação não é apenas a capacidade de desenvolvimento de produtos novos e diversos, 

mas também a capacidade de produzir conteúdo compatível com o desejo dos 

consumidores (JIMENEZ; KOLSON, 2013, p. 66).  

 Nas camadas mais inferiores da pirâmide ficam as companhias que aguardam e 

observam até que as tendências sejam desenvolvidas pelas camadas superiores. A 

partir dessa observação, se inspiram e exploram os elementos bem recepcionados 

pelos consumidores (JIMENEZ; KOLSON, 2013, p. 108). Há, obviamente, menor risco 

nesse modelo de negócios, já que as empresas da base têm seu foco voltado muito 

mais para o próprio desempenho comercial do que para a produção de conteúdo 

inovador, assim evitando, em suas coleções, os produtos menos rentáveis. Nota-se que a 

relação entre as camadas inferiores e as camadas superiores consistirá em um processo 

de inspiração ou até imitação, já que determinadas companhias abertamente exploram 

a criatividade de outras para reduzirem seus próprios riscos. Resta entender o porquê 

dessa exploração não afetar negativamente o mercado (ou se o afeta positivamente), 

visto que se assemelha muito a ação dita anticoncorrencial dos tão criticados free 

riders.  

 Talvez isso possa ser explicado a partir da diferenciação entre os dois tipos de 

cópia de design que costumam ocorrer nesse mercado. Como ensinam Hemphill e Suk 
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(2009, p. 1157), podemos chamar o primeiro tipo de cópia de “imitação”. Nesse caso, o 

design da nova peça será idêntico ou praticamente idêntico ao da peça original, sendo 

que essa nova peça provavelmente será vendida a um preço bem inferior. O segundo 

tipo de cópia pode ser chamado de peça inspirada. Apesar de haver uma utilização da 

peça original como base, a cópia neste caso inclui um esforço criativo que busca 

reinterpretar determinados conceitos e elementos já utilizados, assim não sendo mais 

possível falar em uma cópia idêntica ou na ausência total de inovação.  

 A teoria da agregação e diferenciação, elaborada pelos mesmos autores, pode 

nos ajudar a entender as consequências de ambos esses tipos de cópia para a evolução 

do mercado da moda. De acordo com ela, os indivíduos, ao utilizarem roupas e 

acessórios, querem ao mesmo tempo se inserir em um contexto social e se diferenciar 

uns dos outros, expressando suas personalidades ao se vestir. Por consequência, as 

diversas escolhas individuais entre vários tipos de estilos oferecidos convergem pra 

formar uma tendência, uma expressão de gostos coletivos (HEMPHILL; SUK, 2009, p. 

1157). É essa expressão dos consumidores que será reproduzida entre os estilistas. Por 

um lado, acabarão por convergir a cada temporada para resultados semelhantes e, por 

outro, cada um interpretará de forma própria essa temporada, se diferenciando.   

 Se seguirmos esses ensinamentos, é possível entender que essa tentativa de 

diferenciação através da interpretação presente nas peças inspiradas é que seria, em 

tese, digna da proteção da propriedade intelectual, enquanto que as imitações não 

teriam essa qualidade. A regulação visando a repressão das imitações seria uma forma 

de fortalecer a concorrência entre os estilistas iniciantes e as grandes empresas de 
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moda, na medida em que haveria um incentivo à inovação para esses novos agentes 

através da segurança de que suas peças não seriam prejudicadas.   

 Permitir a existência das peças inspiradas é benéfico também de outras 

maneiras além da mera premiação pelo esforço criativo do estilista. Conforme 

determinada tendência é copiada, seu valor de novidade se esgota e, com ele, seu apelo 

comercial. Podemos esquematizar um ciclo de vida típico para um produto de moda 

em quatro estágios: a tendência é introduzida e adotada pelos “lançadores de 

tendências”, cresce e aumenta a aceitação do produto por parte do público 

consumidor, essa aceitação amadurece e, por fim, entra em declínio e obsolescência. 

Esse esgotamento é responsável por estimular os criadores da moda a lançar uma nova 

tendência, assim renovando o ciclo (BHARDWAJ; FAIRHURST, 2010, p. 167). 

 Essa sistemática é muito utilizada como argumento por aqueles que defendem 

que a indústria deve ser livre de uma de proteção à propriedade intelectual mais 

rígida. Há um risco muito grande de que um fortalecimento dessa proteção limite 

inclusive a criação de peças inspiradas, limitando o potencial de inovação que decorre 

do processo que descrevemos. O fato é que, mesmo sem esse suporte (ou talvez por 

causa da ausência desse suporte), os designers continuam a criar e a indústria continua 

a crescer (COX; JENKINS, 2005, p. 17). Parece ser correto propor que um bom regime 

de regulação (seja pela proteção da propriedade intelectual ou pela proteção da 

concorrência) seria aquele em que, no limite da rigidez da proteção, as imitações 
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seriam inibidas e as peças inspiradas incentivadas.  No mesmo sentido, mas de forma 5

mais radical, autores como Raustiala e Sprigman (2006, p. 1776) apontam que a cópia 

não só não prejudica a inovação dentro da indústria da moda, como constitui inclusive 

um predicado necessário para o desenvolvimento desse setor. Para esses autores, o fim 

da cópia em sua totalidade significaria a morte da moda.  

 Tendo essas perspectivas em mente, podemos passar agora a discutir a 

possibilidade de proteção das criações de moda no Brasil pelo direito autoral e, após 

isso, se essa proteção é realmente necessária como alega uma corrente mais 

protecionista da propriedade intelectual.  Ou seja, há de se descobrir se os 6

pressupostos da incidência do direito autoral se aplicam ao caso do design de moda e, 

caso a resposta seja negativa, se valeria a pena reformar o ordenamento de maneira a 

garantir essa incidência de forma explícita.  

2. Da possibilidade de proteção pelos direitos autorais 

  Em termos gerais, a Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/1998), em seu 

artigo 7º, prevê que as obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais são as 

criações de espírito, expressas ou fixadas em qualquer meio ou suporte. São requisitos 

alternativos para a incidência da proteção do direito de autor: (1) que as obras 
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intelectuais constem no rol exemplificativo do art. 7º da Lei 9.610/98 e/ou no artigo 2º 

da Convenção de Berna; (2) que as obras obtenham reconhecimento judicial de que 

são criações do espírito; ou (3) que as obras sejam explicitamente qualificadas como 

protegidas por uma lei específica (ABRÃO, 2002, p. 97). No momento em que se 

escreve esse trabalho, não consta o design no rol exemplificativo nem em lei específica 

a proteção pelo direito autoral. Não há ainda, também, significativa produção 

jurisprudencial que afirme a proteção total do design de uma criação de moda. Assim, 

nossa discussão não encerra nesses requisitos.  

  Em casos concretos, para que se incida a proteção dos direitos autorais, 

as obras também devem atender ao requisito da originalidade. Dessa forma, obras 

protegidas não podem ser réplicas ou reproduções de outras já existentes, devendo ter 

em si uma impressão da individualidade do autor (ABRÃO, 2002, p. 95). Nesse ponto, o 

requisito da originalidade é considerado menos rígido que os requisitos existentes 

para o registro de direitos de propriedade industrial, o que indica que o direito de 

autor incide mais facilmente sobre produtos que os direitos de propriedade industrial, 

concedendo então proteção mais ampla ao seu titular.  

 Adentrando na questão da proteção do design de criação de moda em si, é 

importante notar que é perfeitamente possível a cumulação de elementos criativos/

estéticos e elementos funcionais/utilitários em uma obra. Nesse caso, estamos 

descrevendo uma obra de arte aplicada. É no contexto da discussão a respeito da 

proteção da obra de arte aplicada que se encaixa a questão da proteção do design das 

criações de moda. Como vimos, o design de determinada criação de moda abarca um 
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conjunto de todos os seus elementos, inclusive sua forma, que, em regra (já que 

estamos tratando de vestuário) traz consigo uma faceta utilitária.   

Sobre esse tema, Bittar (2003, pp. 22-23) afirma que, entre as obras de arte aplicadas, 

mesmo obras de mínimo valor intelectual podem encontrar abrigo no plano autoral, 

desde que revelando criatividade. Entretanto, existe um outro problema complexo que 

é obstáculo para que possamos afirmar a proteção do design de criação de moda em 

sua totalidade: segundo Alvarenga (2006, p. 92), parte da doutrina entende que 

“somente quando o valor artístico do design de um produto puder ser dissociado do 

caráter industrial do objeto a que está sobreposto será possível a proteção como 

direito autoral”. Assim, adotando esse entendimento, estaríamos diante também de um 

requisito de separabilidade da forma, que, por sua importância para o debate em 

questão, merece atenção especial. 

2.1 Arte, técnica e separabilidade  

 Nas palavras de Newton Silveira (1982, p. 3), “ao passo que a técnica se objetiva 

na natureza, a arte, ao contrário, atua no mundo do homem, que inventa novas formas 

destinadas unicamente a estimular o sentido estético”. Ainda, conforme Cerqueira 

(2010, p. 37): “as diversas produções da inteligência e do engenho humano (...) 

dividem-se em dois grupos principais, conforme se manifestam no domínio das artes e 

das ciências ou no campo das indústrias”.   

 Fica evidente que, no campo das criações intelectuais, existe uma divisão entre a 

arte e a técnica. Essa divisão acaba por ser adotada também pela propriedade 

intelectual e por seus institutos, de maneira que o que entra na categoria “arte” acaba 

normalmente por ser protegido pelos direitos autorais, enquanto que aquilo que entra 
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na categoria “técnica” fica, em regra, sob a tutela dos direitos de propriedade 

industrial.  

 Evidente também é que essa divisão está longe de ser clara ou nítida. É possível, 

entre esses dois ramos, identificar uma zona cinzenta, principalmente quando tratamos 

das obras de arte aplicadas (já citadas) e dos desenhos industriais, já que ambos podem 

ser qualificados como criações de forma.29  

 Em uma tentativa de solucionar essa dúvida, no início do século XX surge a 

chamada teoria da unidade da arte, que aponta para a impossibilidade de se 

determinar uma distinção clara entre as obras de arte aplicada que se encontram sob o 

domínio da arte propriamente dita e as criações de forma destinadas à indústria. Dessa 

maneira, uma conclusão plausível seria a de se aplicar o princípio da cumulação, o que 

permitiria que houvesse tanto proteção pelo direito do autor quanto pela propriedade 

industrial (SILVEIRA, 2011, pp. 107-113). Entretanto, quando a forma está atrelada 

diretamente a um efeito prático a ser obtido, ou quando a forma é inerente à 

funcionalidade do objeto, essa forma não receberá proteção pelo direito autoral 

(SILVEIRA, 2011, 164-165).   

 Nessa discussão, a doutrina estrangeira em regra afirma que ao design das 

criações de moda representaria forma necessariamente de caráter industrial, por sua 

funcionalidade de vestir. Raustiala e Sprigman (2006, p. 1699), por exemplo, entendem 

que as criações de moda são utilitárias e que a forma criada pelo estilista não é 

separável da forma que dá utilidade à roupa, o que negaria a proteção total do design 

pelo direito autoral. No mesmo sentido, Hendrik (2008, pp. 228-229) e Howard (2009, 

pp. 105-106) afirmam que o requisito da separabilidade é um empecilho para a 
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proteção do design das criações de moda em sua totalidade pelo direito de autor, mas 

ao mesmo tempo ressaltam que esse mesmo requisito possibilita a proteção de 

elementos do design, partes da roupa identificáveis de forma separada e capazes de 

existir de forma independente dos aspectos utilitários do vestuário, tais como 

bordados e estampas.  

  Com base nesses pontos de vista, podemos traçar algumas conclusões. Em geral, 

parece não ser possível falar em uma proteção do design em sua totalidade pelos 

direitos autorais. Nesse ponto é importante destacar a possibilidade de se proteger 

partes individualizadas da criação de moda que são destacáveis da forma utilitária da 

peça, como bordados e estampas, por exemplo. Entretanto, há de se falar também de 

possibilidades mais raras em que o design como um todo, incluindo sua forma, pode 

ser protegido. Esse é o caso das criações de moda criadas pelos estilistas para a 

apresentação exclusivamente visual em desfiles. Normalmente, essas obras podem ter 

forma incomum dissociada por completo de sua finalidade prática de vestir, sendo seu 

objetivo meramente expor uma concepção, uma expressão das ideias do estilista. 

Muitas vezes é impossível afirmar que tais obras teriam valor utilitário ou sequer 

viabilidade de uso no cotidiano. Nesses casos, então, é possível defender que esse tipo 

de materialização de uma ideia em uma forma – desvinculada à sua função de vestir – 

estaria sob proteção do artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, já que poderia ser 

perfeitamente encaixada na qualificação de “criações do espírito, expressas por 

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 

que se invente no futuro”.   
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 Diante de tudo que foi exposto, percebemos que é possível a proteção do design 

das criações de moda pelo direito autoral nos casos em que todos os requisitos legais 

são atendidos. Apesar disso, percebemos também que são raros os casos em que o 

design de uma criação de moda será protegido em sua totalidade por esse instituto, 

normalmente essa proteção se restringindo somente às criações que não possuem 

valor como vestuário cotidiano. Costuma ser necessário na maioria dos casos que o 

estilista busque também proteção pela propriedade industrial como forma de garantir 

cada parcela de sua criação, visto que somente parcelas desvinculadas à forma utilitária 

seriam protegidas pelo direito de autor.  

 Cumpre também levar em conta a possibilidade de se reformar o ordenamento 

jurídico de forma a explicitar a proteção total do design. Essa possibilidade se 

dividiria, conforme os requisitos que apontamos no início desse capitulo, em duas 

opções legislativas viáveis: (1) alterar a lei de direitos autorais, de forma a adicionar 

expressamente o design de criações de moda como obra protegida no rol 

exemplificativo do art. 7º; ou (2) criar uma lei específica que confira essa proteção a 

esse tipo de objeto. Como veremos a seguir, produções legislativas nesse sentido 

pretendem conferir aos estilistas poder bastante rigoroso sobre suas criações, o que, 

como vimos antes, pode vir a desestabilizar os mecanismos de inovação inerentes ao 

mercado se ultrapassados determinados limites. Resta então, como terceira e última 

parte desse trabalho, analisar as consequências práticas dessas reformas e refletir se 

são realmente necessárias conforme um objetivo final de fortalecimento da inovação 

na indústria de moda.  

!
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3. Da necessidade de proteção pelos direitos autorais 

 Para introduzir o raciocínio que segue, cabe recapitular algumas das conclusões 

que encontramos no decorrer desse trabalho. Como vimos antes, os principais 

argumentos em favor da criação de uma proteção total do design das criações de moda 

através da propriedade intelectual partem da afirmativa de que, para que haja 

investimento em inovação, deve haver antes uma repressão à atuação dos free-riders 

através do fortalecimento da proteção de propriedade intelectual. Isso permitiria a 

apropriação dos resultados do investimento, atraindo maior interesse à indústria.     

 Também como já compreendemos, as peculiaridades do mercado da moda 

denunciam que a aplicação dessa afirmativa não é tão simples. É importante 

resguardar o que descrevemos como a teoria da agregação e diferenciação, já que ela é 

responsável pela dinâmica da indústria. Nela, a cópia exerce um papel fundamental na 

rotatividade, na diferenciação e no crescimento criativo, o que exige certa cautela 

quando discutimos reformar nosso ordenamento para restringir essa possibilidade. 

Dos dois tipos de cópia a que fizemos referência, a que parece fundamental para a 

evolução desse mercado é a que resulta na peça inspirada, ou seja, aquela em que se 

observa a peça original e adiciona à sua base elementos criativos inovadores. Por outro 

lado, parece que a imitação, ou seja, a cópia idêntica ou praticamente idêntica à 

original, deveria ser reprimida por não trazer consigo qualquer avanço criativo para a 

indústria, além de prejudicar estilistas iniciantes.  

 Assim, podemos dizer que as reformas legislativas (adição do design das 

criações de moda ao rol exemplificativo do art. 7º da LDA ou elaboração de lei 

específica que ditasse expressamente a proteção total do design) seriam úteis para o 
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incentivo à inovação caso cumprissem a função de reprimir as imitações sem reprimir 

à criação de peças inspiradas. Isso porque a peça inspirada, em um primeiro momento, 

contribui para o surgimento de novas tendências e, em um segundo momento, 

colabora para a substituição dessa tendência por garantir sua obsolescência ao esgotar 

sua originalidade, assim permitindo um constante ciclo de inovação.   

 Alterar a LDA traria consigo duas consequências desde já previsíveis. A 

primeira é que o direito dos estilistas sobre o design de suas criações seria bastante 

amplo, já que o direito autoral não possui um pré-requisito de registro como a 

propriedade industrial e o conceito de originalidade é bastante flexível, bastando a 

impressão de uma individualidade do autor à obra para que ela possa ser considerada 

original. Dessa flexibilidade viriam diversos problemas, entre eles um grande aumento 

no número de disputas pela autoria, visto que não seriam poucas as situações em que 

se contestaria a originalidade de uma peça, tendo em vista que tendências implicam 

no surgimento simultâneo ou praticamente simultâneo de diversas peças muito 

semelhantes por seus estilistas se inspirarem na mesma ideia (HEMPHILL; SUK, 2009, 

p. 1189).  

 Outro problema seria que, em meio a essa confusão gerada pelas disputas, 

haveria uma grande possibilidade de a simplicidade dos critérios de incidência do 

direito autoral resultar na repressão não só das imitações, mas também das peças 

inspiradas, cuja diferença criativa da original muitas vezes é bastante sutil, mas ainda 

assim pertinente. Daí surgiria a preocupante possibilidade de que apenas um estilista 

ou uma grande empresa tivesse controle jurídico sobre uma tendência inteira 

(HEMPHILL; SUK, 2009, p. 1189). Em tese, essa alteração legislativa poderia resultar 
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uma situação em que haveria grande diferenciação entre as peças (de maneira a evitar 

a violação de uma proteção autoral), mas em que o processo de agregação seria 

prejudicado pela dificuldade em formar padrões coletivos.  

 A segunda consequência está diretamente relacionada à primeira. Sendo a 

proteção ampla e os critérios de incidência de uma solidez questionável, o estilista 

seria colocado em um estado constante de insegurança ao criar uma peça. Ao estilista 

seria necessária uma pesquisa ampla de mercado para que não fosse colocada no 

mercado uma peça violadora de direito de terceiro. Tal insegurança resultaria em um 

aumento nos custos de transação e, consequentemente, em uma queda na eficiência do 

mercado.  

 Outra opção para lidar com o problema que deu origem a este trabalho, como 

antes mencionamos, é a criação de uma lei específica para o caso do design das 

criações de moda, que permitiria a proteção do design pelos direitos autorais e, ao 

mesmo tempo, delimitaria na própria legislação uma diferenciação entre a imitação e a 

peça inspirada, o que traria muito mais segurança em relação aos critérios de 

incidência. O principal problema é que essa delimitação poderia acarretar na 

incidência de proteção sobre peças inspiradas que tem pouquíssimo potencial 

diferenciador, o suficiente apenas para não serem consideradas imitações. Em tese, 

isso poderia levar ao incentivo à pouca adição criativa à peça original no momento de 

criação de uma obra, o que prejudicaria, ou, na melhor das hipóteses, nenhum efeito 

teria sobre o processo de diferenciação. Haveria uma distorção do que o sistema de 

propriedade intelectual se propõe a fazer.  
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 Em face dessas considerações, parece sensato afirmar que a maior eficiência em 

alocar os recursos da indústria da moda já foi atingida pelos próprios mecanismos do 

mercado, pela agregação e diferenciação, pelo menos em comparação com a 

interferência da propriedade intelectual nesse mercado. Algo a se lembrar, entretanto, 

é que ainda não oferecemos solução para o problema das imitações que, como vimos, 

podem prejudicar estilistas iniciantes em sua competição com empresas mais 

consagradas.  

 Entendemos que a solução para esse problema não está em uma reforma 

legislativa, mas sim no panorama atual do ordenamento pátrio. Nesse sentido, existe 

uma profunda relação entre o direito da propriedade intelectual e o direito 

concorrencial. 

 Entre os diversos momentos de aproximação entre as categorias de propriedade 

intelectual e de concorrência desleal, podemos apontar o artigo 195 da Lei de 

Propriedade Industrial que define hipóteses de atos que são considerados de 

concorrência desleal. Nesse caso, cabe adicionar que esse rol não é taxativo, o que 

permite facilmente depreender do artigo 209 que também serão considerados atos de 

concorrência desleal aqueles que são “tendentes a prejudicar a reputação ou os 

negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou 

prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.  

 Se nossa interpretação está correta, não é inconcebível a possibilidade de se 

buscar a proteção do design das criações de moda contra o uso abusivo por 

concorrentes nesses artigos, principalmente em casos em que o abuso se dá através da 

imitação. Se essa solução para os conflitos mais graves for valorizada, não haverá 
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enrijecimento da proteção, o que conservaria a dinâmica do mercado sem evitar o 

problema das cópias essencialmente idênticas às peças originais.  

Conclusão 

 Sintetizando o ponto de vista descrito no decorrer do trabalho, acreditamos 

que, embora possa existir utilidade em garantir a proteção pelos direitos autorais ao 

design de criações de moda, ambos os modelos que possibilitariam essa garantia 

seriam incompatíveis ou, no mínimo, apresentariam um risco à dinâmica do mercado 

da moda. Se é possível resolver os conflitos concorrenciais dessa indústria sem 

recorrer a uma reforma legislativa que pode, mesmo que ainda em tese, desnaturar um 

sistema tão bem-sucedido em alocar recursos em investimento e inovação, esse parece 

ser o caminho ideal a se seguir.  

 Esse debate enseja também uma reflexão mais ampla acerca do tão polêmico 

equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual e a inovação. O que o caso do 

mercado da moda nos mostra é que não existe resposta geral e pronta para a questão 

da eficácia do direito autoral como mecanismo de incentivo ao investimento em 

inovação. Defender que o mercado de moda não precisa de regulação pelo direito 

autoral de maneira alguma significa defender que o direito autoral é ineficaz em sua 

natureza. Do mesmo modo, argumentar com base nos bons resultados da incidência 

do direito autoral em outros mercados não se confunde com alegar que esse instituto é 

sempre útil ou até eficaz.  

 Revela-se a necessidade de sempre se analisar profundamente o mercado em 

que se pretende instituir proteção autoral. Esse comportamento analítico e casuístico 

se choca diretamente com um populismo legislativo que somente atenderia aos pleitos 
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de uma parcela dos agentes do mercado, sem qualquer cuidado em resguardar os 

interesses dos consumidores e do mercado como um todo. Se o objetivo dos institutos 

da propriedade intelectual é o de fortalecer o investimento em inovação, então usá-los 

sem julgar adequadamente seus possíveis efeitos práticos em prol de satisfazer 

interesses individuais ou corporativos é agir com grande irresponsabilidade legislativa.    
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Perspectivas Acerca da 
Inovação no Brasil sob a Óptica 
da Evolução Legislativa Recente 
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!
Resumo: O presente artigo tem como principal objetivo analisar as novas disposições 
legais acerca da inovação no Brasil, notadamente a emenda constitucional nº 85 de 
2015 e o Novo Marco Legal em ciência, tecnologia e inovação, lei nº 13.243/2016. 
Partindo de uma exposição geral sobre a importância da inovação para o 
desenvolvimento de um país e como o direito possui um importante papel como 
ferramenta legislativa, decisivo para o melhor aproveitamento das políticas públicas 
para a área, apresentam-se um breve histórico da evolução do arcabouço jurídico 
relativo à inovação no Brasil e uma análise mais minuciosa e crítica em relação aos 
adventos legislativos dos últimos dois anos. Constata-se, apesar de certas críticas, que 
as mudanças propostas pela EC nº 85 foram positivas em colocar a inovação 
explicitamente como uma prioridade do Estado Brasileiro e já apontando meios a 
serem perseguidos para promovê-la. A lei nº 13.243/2016 é também bem avaliada ao 
explicitar os mecanismos de fomento à inovação, realizando ainda uma atualização 
benéfica de diversas outras legislações paralelas, embora restem ainda muitos pontos 
necessitando de regulamentação posterior, além de certos pontos ignorados pela lei e 
outros vetados no ato de sua promulgação. Conclui-se retomando as principais 
alterações trazidas pelos novos dispositivos, principalmente em um cenário de poucas 
mudanças significativas na área em dez anos, defendendo-se que representam um 
avanço e um importante passo para o desenvolvimento econômico do país. 

Palavras-chave: direito da inovação; legislação brasileira, novo marco legal da CT&I, 
emenda constitucional nº85. 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Introdução 

 A inovação pode ser conceituada como um processo complexo, impossível de 

ser reduzido a um modelo explicativo linear no qual se torna mero subproduto de uma 

ciência aplicada. Trata-se, em realidade, de intricadas redes de relações envolvendo a 

cooperação entre diversos agentes de natureza diversa como instituições 

governamentais, universidades e centros de pesquisa, produtores e consumidores em 

uma dinâmica acumulativa de aprendizado, difusão e aplicação desse conhecimento 

em processos produtivos (KLINE; ROSENBERG, 1986, pp. 15-17). 

 Segundo Szmrecányi (2006), Schumpeter foi um dos primeiros pensadores da 

economia a se dedicar intensamente ao estudo dos impactos da inovação no sistema 

capitalista, ousando dizer que a sua presença é o limiar entre o mero crescimento 

econômico e o desenvolvimento econômico. Schumpeter realça o papel da inovação 

como motor que arranca as economias capitalistas da inércia, com impactos 

macroeconômicos tanto no crescimento das economias capitalistas como nos ciclos de 

conjuntura que lhes são inerentes e como um fator interno que leva a uma nova e 

diferente utilização dos fatores de produção e comportamento dos agentes 

econômicos, constituindo eventos decisivos na história econômica do sistema 

capitalista. 

 Sem dúvida, a inovação tecnológica é fundamental para qualquer país que 

busque um desenvolvimento contínuo e acelerado, ganhando produtividade. Isso 

ganha especial relevo para países em desenvolvimento, sem uma grande tradição de 

incentivo a P&D (pesquisa e desenvolvimento) e nos quais a inovação significa não 

apenas a criação ou obtenção de novas tecnologias avançadas e de ponta, mas também 
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a melhoria dos processos “básicos” de produção, de modo a equipará-los com os países 

desenvolvidos, promovendo maior competitividade no mercado externo. 

 Mesmo sendo peça tão elementar para o desenvolvimento econômico, o alcance 

de um fluxo de inovação perene em um país é tarefa muito difícil e dependente de 

diversas variáveis. Como conceituam Mazzucato e Penna (2016), a inovação é incerta, -  

não se pode calcular os riscos de sucesso e para atingí-lo necessariamente fracassos 

terão que ser suportados – é cumulativa, – é resultado de um acúmulo de 

competências e aprendizados no longo termo que enfim dão frutos – e é coletiva – 

dado sua complexidade derivada das duas características anteriores, faz-se necessário 

que diferentes agentes trabalhem juntos dividindo riscos para, com o sucesso, 

dividirem os prêmios. Dessa forma, embora não seja o papel do Estado promover a 

inovação em si - pelo menos não tem sido esse o caso no Brasil e na grande maioria 

das economias de mercado - o seu papel enquanto regulador das atividades 

econômicas e promotor de políticas públicas ganha, por outro lado, especial relevância 

para a criação de um ambiente mais favorável à criação de novas tecnologias aplicadas. 

Esse agente torna-se fundamental no incentivo e regulação de atividades inovadoras, 

na promoção de núcleos de C&T (ciência e tecnologia), na integração destes com os 

mercados através de políticas industriais e maior sinergia pública e privada e na 

criação de instituições fortes que promovam e mantenham um Sistema Nacional de 

Inovação eficiente, atualizado e integrado.  

 Para todas essas atividades mencionadas, o direito surge como a ferramenta a 

ser utilizada e sua boa utilização pode impactar diretamente o resultado das ações 

governamentais de promoção da inovação. É decisivo, por exemplo, na fomentação do 
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que a literatura convenciou chamar de “funções de inovação” ou “categorias de 

atividades inovativas”, lista que inclui: a atividade empreendedora, como meio de 

extrair a tecnologia do conhecimento produzido; a criação e absorção de 

conhecimento novo; a difusão desse conhecimento enquanto estímulo para a 

experimentação e interação; o direcionamento dos esforços de inovação, isto é, o 

estabelecimento de estratégias e prioridades; o investimento e mobilização de recursos 

humanos e financeiros; a formação de mercados de nicho, de modo a facilitar a 

penetração e consolidação da nova tecnologia; e a própria legitimação e superação das 

resistências às medidas voltadas para o incentivo da inovação. Como Rossi (2016, p. 71) 

reconhece “...Bergek e colaboradores (2008), por exemplo, apresenta um compilado 

destas diversas listas, concluindo que, com o tempo, os autores têm convergido em 

torno das sete funções listadas anteriormente.” 

 Hoje, no Brasil, por trás do nosso Sistema Nacional de Inovação -  ou, que seja, 

nosso rascunho de SNI – existe um enorme e complexo arcabouço jurídico datado de 

diferentes períodos, cheio de acertos, erros e incongruências que interferem na 

produção de inovação. O intuito deste estudo é justamente analisar muito brevemente 

a construção desse arcabouço jurídico para, então, à luz de legislações mais recentes 

acerca do tema da inovação, traçar perspectivas para sua evolução no Brasil. 

 Para tanto, este artigo organiza-se da seguinte maneira: nas próximas seções, 

apresenta-se um breve histórico do arcabouço juridico vigente e a identificação de 

seus pontos fracos, com especial atenção para a Emenda Constitucinal n0. 85 de 2015 

e a lei n0 13.243/16, o novo marco legal em CT&I. A seção 3 retoma os principais 

pontos e apresenta as considerações finais.   
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1. Brevíssimo histórico do arcabouço jurídico vigente e identificação de 
pontos fracos 

 O arcabouço jurídico relativo ao fomento à pesquisa e inovação tem origem 

apenas na década de 50, sendo desenvolvido lentamente até o período ditatorial 

militar. Durante os anos de 64 até o início da década perdida, houve um grande 

interesse centralizado do governo em promover um sistema científico e tecnológico 

brasileiro e a capacitação de empresas industriais através da interferência do Estado. 

Assim, às instituições criadas anteriormente como o CNPq, a CAPES e a própria 

empresa Petrobrás, se juntaram o IPEA, a FINEP, a Embrapa e o FNDCT. 

 No entanto, apesar do esforço feito nesse período desenvolvimentista no sentido 

de institucionalização do setor produtivo e tecnológico, com incentivos à produção 

acadêmica, segundo Coutinho; Mouallem (2016), poucos resultados foram observados à 

parte de um processo de nivelação internacional relativo aos processos de produção, 

algo importante, mas sem o impacto para a produção de tecnologia internamente no 

país, o objetivo último das políticas de inovação. 

 Na década de 80, em vista da grave crise econômica pela qual passou o Estado 

brasileiro, houve uma descontinuidade nesse processo de fomento à inovação, que 

também já não contava com a atuação centralizada e unilateral de um governo 

autoritário. Ainda assim, vale destacar a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

em 1985. 

 Já na década subsequente, a volta do neoliberalismo resgatou a visão de que a 

abertura econômica se encarregaria sozinha de promover o processo de inovação no 

país, havendo assim, também pouca atuação estatal no sentido de impulsionar este 
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processo por meio de instituições e legislações próprias (COUTINHO; MOUALLEM, 

2016, p. 186). 

 Enfim, nos anos 2000 e subsequentes, a arquitetura de um ambiente propício 

para a inovação e a consolidação de um sistema nacional de inovação integrado parece 

voltar a ser pauta de um governo neodesenvolvimentista, com diversas ações visando a 

esse fim, seja na área de criação e aperfeiçoamento de instituições como a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2004), de políticas industriais de inovação 

como a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (2003), a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (2008) e o Plano Brasil Maior (2011), ou na elaboração de 

nova legislação referente ao assunto, como a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), 

grande marco geral sobre inovação no Brasil, embora com algumas falhas 

significativas; a Lei do Bem (Lei nº11.196/2005), medida efetiva porém pontual, visando 

a redução dos custos de investimento no país; e a legislaçação recente, que será 

propriamente o foco de estudo deste trabalho: a Emenda Constitucional nº85 de 2015 

e o Novo Marco Legal em Inovação (Lei nº 13.243/2016). 

 Embora os impactos dessas medidas mais recentes ainda devam ser 

mensurados e analisados, a visão até então de nosso arcabouço jurídico inclui a 

identificação de diversas falhas, “gargalos”, como coloca Coutinho e Mouallem (2016), 

ou pontos fracos, como prefere Mazucatto (2016). Esses pontos fracos, que ainda 

devem ser sanados para a efetiva consolidação de um SNI desejável incluem: a fraca 

sinergia entre setor público e privado, causado por uma regularização excessiva e 

burocratizada em diversos pontos; a falta de coordenação e determinação de uma 

estratégia a ser perseguida entre os diversos orgãos públicos e a falta de comunicação 
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entre as legislações provenientes de diferentes períodos, além de uma atuação estatal 

intermitente e inconstante a longo prazo, o que, ademais de ineficiente, é causa de 

insegurança jurídica, a fragmentação ou mesmo antagonismo entre um núcleo de 

educação e pesquisa e um outro de produção e inovação, e a dificuldade em haver uma 

seletividade estatal necessária e benéfica desde que feita de modo responsável e 

pensado, em razão, novamente, de uma atuação rígida e burocratizada dos orgãos de 

controle, impedindo um apoio dirigido a setores mais estratégicos. Esses são os 

desafios e problemas que as recentes leis editadas em relação à promoção de 

tecnologia e inovação no Brasil deveriam, a princípio, procurar amenizar para um real 

avanço na questão. 

1.1 Disposições constitucionais – Emenda Constitucional Nº 85 de 2015 

 O SNI brasileiro se apoia, a nível constitucional, principalmente nos artigos 218 

e 219 da Constituição Federal, modificados – conjuntamente com mais cinco artigos - 

pela Emenda nº85 de 2015 justamente para incluir o fomento à inovação com maior 

explicitude, reforçando sua posição como uma das prioridades do Estado 

Constitucional brasileiro. No entanto, embora alguns comemorem a adição, outros a 

classificam como óbvia, desnecessária e desprovida de efeitos práticos, afirmando que 

a inovação já estava compreendida na noção de “tecnologia”, presente de antemão nos 

textos constitucionais antes da aprovação da emenda (BARBOSA, 2015, p. 11). 

 De modo geral, a emenda teve como objetivo esclarecer que todos os entes 

federados têm competência comum relativa à obrigação de proporcionar acesso à 

inovação, inclusive com autorização clara para legislar sobre o assunto, existindo assim, 

uma forma de solidariedade entre as esferas de governo na promoção desse dever. 
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Trata-se em suma, da constitucionalização da necessidade por uma maior coordenação 

intraestatal. 

 Mais minuciosamente, pelo artigo 167 da CF, a emenda cria uma exceção e fica 

autorizado o remanejamento de recursos para o campo da ciência, tecnologia e 

inovação decretado por simples ato do Executivo, sem a necessidade de autorização 

legislativa, até então requisitada. E pela nova redação do § 2º do art. 213, permite-se 

que as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação 

realizadas tanto por universidades e/ou por instituições de educação profissional e 

tecnológica recebam apoio financeiro do Poder Público. 

 Pelo artigo 218, o Estado fica incumbido de promover e incentivar o 

desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a inovação, 

dispondo, inclusive que a pesquisa tecnológica deve estar voltada à “solução dos 

problemas dos brasileiros” (§ 2º), criando obrigações ao próprio Estado e não ao 

particular. Reconhecidamente, esse inciso 2º do artigo 218 que, além disso, aponta para 

um nacionalismo da inovação ao também mencionar o desenvolvimento de um 

sistema produtivo nacional, tem interpretação contrária ao princípio da livre iniciativa, 

ao estabelecer certa obrigação ao titular de destinar suas atividades de P&D a fins 

sociais. Neste quesito, a Constituição de 1988 largamente se distanciou de suas 

anteriores que falavam apenas sobre a liberdade da ciência e sobre o dever do Estado 

em apoiar a pesquisa (BARBOSA, 2015, p. 12). 

 A parte dessa polêmica, devemos destacar os novos incisos 6º e 7º desse mesmo 

artigo que parecem trazer avanços inconstestáveis em matéria constitucional. Eles 

viabilizam uma atuação internacional dos Institutos de Ciência e Tecnologia públicos e 
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novamente afirmam como papel do Estado a coordenação entre as diversas esferas do 

governo mas associando-o também à articulação entre entes públicos e privados. 

 Já no artigo 219, há também importantes mudanças. Seu novo parágrafo único 

exalta a ação do Estado na formação e fortalecimento da inovação assim como a 

criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia através do estímulo a diversos 

entes tanto públicos como privados. No artigo 219-A, também proveniente da emenda 

em questão, parte desse estímulo é descrito pela competência estatal em cooperar e 

inclusive compartilhar recursos para a execução de projetos de pesquisa, de 

desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação com estes entes, mediante 

contrapartida financeira ou não financeira, assumida na forma de lei. Já no artigo 219-

B, fica finalmente explícito em lei a noção de SNI pela afirmação de um Sistema 

Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação, calcado no princípio, cansativamente 

repetido, da colaboração público-privada; ademais, seu inciso 1º dispõe que lei federal 

tratará das normas gerais desse SNI. Esta será o Novo Marco Legal em Inovação (Lei 

nº 13.243/2016), que analisaremos adiante. 

 Apesar de uma ou outra crítica à sua formulação, a EC nº85, aprovada, aliás, por 

unanimidade no Senado, foi bem-vinda ao nosso ordenamento constitucional. A lei 

trouxe mudanças e explicitações necessárias para a Carta Magna, colocando a inovação 

como uma prioridade do Estado brasileiro e já prevendo a necessidade de uma grande 

articulação entre entes estatais e os setores público e privado para promovê-la, além de 

reconhecer a existência de um Sistema Nacional de Inovação. No entanto, como se 

sabe, a Constituição em assuntos dessa complexidade pode apenas apontar o caminho 

a ser seguido, dispondo de normas programáticas mas não reguladoras em si. Sem 
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dúvida, firmou-se um importante marco brasileiro, com a fixação de diretrizes para o 

desenvolvimento da inovação, porém, a maneira de concretizá-la é dependente de 

outras dezenas de variáveis e, embora os meios gerais para esta finalidade já tenham 

sido apontadas, resta todo o trabalho de selecioná-los, coordená-los e colocá-los para 

funcionamento na prática e, para isto, existem mais dezenas de arranjos possíveis. O 

ponto aqui é que, embora a Constituição tenha feito um bom trabalho, estreitando de 

certa forma a trajetória a ser traçada, resta ainda muita discricionariedade para a lei 

infraconstitucional, que será aquela que realmente disporá sobre o SNI brasileiro e de 

quem poderá depender seu sucesso ou seu fracasso, dependendo das políticas e meios 

adotados e, inclusive, do bom uso do direito enquanto ferramenta.  

 Dessa forma, devemos agora voltar nossa atenção para o Novo Marco Legal em 

Inovação (Lei nº 13.243/2016). 

1.2 O novo marco legal em CT&I (Lei Nº 13.243/16) 

 O Novo Marco Legal em CT&I, aprovado por ampla maioria em ambas as Casas 

Legislativas, apesar de posteriormente sofrer alguns vetos da presidente Dilma 

Roussef que discutiremos mais tarde, traz benefícios ao setor de inovação em 

consonância com as dificuldades identificadas na promoção de tecnologia no país e 

com o disposto na Constituição modificada pela EC nº85. Apesar de contar com alguns 

importantes artigos próprios, a lei basicamente altera legislações anteriores, dentre as 

principais, a Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei nº 

12.462/2011), a  Lei de Redução ou Isenção de Imposto e Importação (Lei 8.032/1990), 
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o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980),  a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), 1

a Lei da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público (Lei nº 8.745/1993), 

a Lei de Importação de Bens e Insumos para Pesquisa (Lei nº 8.010/1990), a Lei do 

Plano de Carreira do Magistério Superior (Lei nº 12.772/2012) e, principalmente, com 

grandes alterações, a Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004), realizando, assim, um 

necessário trabalho de atualização e compatibilização legislativa sobre inovação. Dessa 

forma, enfrentou-se grande parte do problema mencionado de insegurança jurídica 

relativa a um arcabouço jurídico incoerente e possivelmente contraditório. 

 Como objetivos gerais, pode-se dizer que a Lei 13.243/2016 seguiu 4 linhas 

principais: aperfeiçoar a legislação para se garantir maior segurança jurídica na 

interpretação por orgãos de controle; simplificar procedimentos de compra, 

contratação e gestão financeira para atividades de CT&I; promover a maior inserção de 

ICTs privadas e empresas no âmbito dos benefícios das políticas públicas de inovação; 

e, ultimamente, viabilizar a constituição de um Sistema Nacional de CT&I, que opere 

com regras compatíveis em todos os níveis e maximize as possibilidades de 

cooperação.  

 Analisando as mudanças efetivas decorrentes da lei, devemos iniciar destacando 

a própria mudança do conceito de inovação, incluindo também novas funcionalidades 

ou características já existentes desde que possam resultar em melhorias e em efetivo 

ganho de qualidade ou desempenho ao produto, processo ou serviço; e de ICT, 

compreendendo também instituições privadas desde que sem fins lucrativos. Além 
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disso, no campo das definições, houve a inserção e aperfeiçoamento e precisão de 

outros importantes conceitos para este campo, presentes na Lei de Inovação, como o 

de parque, polo e bônus tecnológico, núcleo de inovação tecnológica e capital 

intelectual. 

 Além disso, pelas mudanças na Lei de Inovação, seu revisado artigo 3º 

determina o apoio por parte dos entes federados ao desenvolvimento de ambientes 

promotores de inovação e de projetos de cooperação, como o estímulo à atração de 

centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras e sua interação com 

ICTs e empresas nacionais e prevê a manutenção de programas específicos para micro 

e pequenas empresas. Já o artigo 4º facilita a atuação de ICTs públicas em projetos 

conjuntos, isto é, com compartilhamento e utilização de seus recursos e capital 

intelectual, mediante contrapartida financeira ou não-financeira. Finalmente, pela 

alteração do 5º artigo, fica autorizada a participação minoritária dos entes federados no 

capital social de empresas para o desenvolvimento de produtos ou processos 

inovadores. 

 Em relação às ICTs, a revisão dos artigos 6º, 8º e 9º dessa mesma lei possibilita a 

esses institutos a celebração de contratos de transferência de tecnologia e 

licenciamento para outorga do direito de uso ou exploração de criação, a prestação de 

serviços técnicos na área de inovação e a celebração de acordos de parceria para 

atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica. Outra parte do artigo 9º 

prevê a concessão de recursos pelos entes federados para a execução de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICTs e pesquisadores vinculados. Além disso, 
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pelo novo artigo 15-A, torna-se obrigatório à ICT pública instituir sua Política de 

Inovação, de acordo com as prioridades nacionais de CT&I. 

 O 16º artigo revisado mantém e reforça a ação dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica, dispondo ser obrigatório que toda ICT pública esteja associada a um NIT, 

além de reforçar o papel desses núcleos em transferência de tecnologia e estímulo a 

empresas inovadoras. 

 Já a nova redação do artigo 19º determina formalmente a promoção e o 

incentivo a empresas e entidades sem fins lucrativos, por parte dos entes federados e 

suas agências, à inovação, listando, incluse, em seu inciso 2º, possíveis instrumentos de 

estímulo, a ver: subvenção econômica, financiamento, participação societária, bônus 

tecnológico, encomenda tecnológica, incentivos fiscais, concessão de bolsas, uso do 

poder de compra do Estado, fundos de investimento, fundos de participação, títulos 

financeiros, e previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos 

de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais. 

 O revisado artigo 20º traz significativas mudanças ao possibilitar às entidades da 

administração pública contratarem diretamente ICT, entidade privada sem fins 

lucrativos ou até empresas para a realização de atividades relacionadas à tecnologia e 

inovação. 

 A nova lei também insere no artigo 27º novas disposições relativas às diretrizes 

de aplicação da Lei de inovação, como dar tratamento diferenciado, favorecido e 

simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte e promover a 

simplificação dos procedimentos para gestão dos projetos de CT&I e do controle por 
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resultado em sua avaliação, dispondo, em seguida, no artigo 27-A, que a forma de 

prestações de contas a ser realizada anualmente e, preferencialmente, por envio 

eletrônico de informações, será determinada por regulamento. 

 Já em relação ao incentivo pessoal, o revisado artigo 11º da Lei de Inovação 

permite às ICTs a transferência de direitos de propriedade intelectual ao criador, de 

maneira gratuita, ou a terceiro, a título oneroso, mediante condições definidas por lei e 

pelo regulamento das próprias ICTs. A nova redação do artigo 14º garante a 

manutenção de gratificações específicas ao pesquisador público que se ausenta 

temporariamente para outra ICT, desde que seja na conveniência da ICT de origem, 

assim como a permissão ao pesquisador em regime de dedicação exclusiva a exercer 

atividades remuneradas de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT, desde que 

haja a continuidade de suas atividades normais. O artigo 22-A prevê expressamente 

apoio à figura do “inventor independente” por mecanismos devidamente explicitados 

no mesmo artigo. 

 Nas mudanças da Lei de Licitações, a mais significativa é a revisão do artigo 24, 

incluindo dispensa de licitação na aquisição e contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento, falicitando a aquisição de resultados de P&D pela própria ICT 

criadora e a permissão da participação, na execução do projeto, de seu autor, de modo 

a viabilizar incubadoras e spin-offs. Deve-se destacar a importância da primeira das 

mudanças, dado que a Lei de Licitações sempre foi apontada como um entrave ao 

desenvolvimento da ciência nacional devido a sua grande burocracia e morosidade e 

falhas em não levar em consideração a qualidade e outras especificidades do produto 

ou serviço desejado. 
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 No Estatuto do Estrangeiro, inclui-se mais uma hipótese de concessão de visto 

temporário: “na condição de beneficiário de bolsa vinculada a projeto de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação concedida por órgão ou agência de fomento” (BRASIL, 

1980), facilitando a entrada de pesquisadores estrangeiros para trabalhar 

temporariamente em projetos de inovação.  2

 Importante mudança também se operou na Lei do Plano de Carreira do 

Magistério Superior, ao se alterar o limite de dedicação a projetos institucionais de 

pesquisa e extensão e à colaboração científica e tecnológica, de 120 horas a 416 horas 

anuais, seguindo padrões internacionais, além de permitir ao docente a ocupação de 

cargo de dirigente máximo de fundação de apoio. 

 Na Lei de Redução ou Isenção de Imposto e Importação, incluem-se 

possibilidades de redução ou isenção de impostos por importação realizada por ICTs, 

por cientistas e pesquisadores e por empresas, na execução de projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, seguido o devido regulamento. 

 Além de todas essas alterações em legislações anteriores, o Novo Marco Legal 

em CT&I determina, em seu artigo 11º, prioridade no processo de importação e 

desembaraço aduaneiro de itens utilizados em pesquisa científica e tecnológica ou em 

processos de inovação. Estabelece no seu artigo 12º a previsão constitucional de 

remanejamento de recursos para a viabilização de projetos de CT&I, esperando 

regulamentação. Em seu artigo 14º, a similaridade do mesmo artigo na Lei de 
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Inovação, garante a manutenção de direitos e benefícios a servidor ou empregado 

público que vá exercer atividades de CT&I fora de sua entidade de origem. Em seu 

artigo 15º, determina a manutenção pelo Poder Público de mecanismos de fomento, 

apoio e gestão adequados à internacionalização das ICTs públicas, como o 

desenvolvimento da cooperação internacional, a execução de atividades de ICTs 

nacionais no exterior e a alocação de recursos humanos no exterior. 

 De maneira sucinta, podemos fazer uma classificação dos principais avanços 

dessa nova lei de âmbito nacional em três categorias, que consistem em procedimentos 

e autorizações especiais nas atividades ligadas: à produção de inovação (regras 

simplificadas e redução de imposto para importação de materiais, permissão para que 

universidades e institutos de pesquisa compartilhem seus recursos, para que ICTs 

atuem no exterior e para que as empresas envolvidas em projetos de inovação 

mantenham a PI (Propriedade Intelectual) sobre os resultados obtidos); à relação 

dessas atividades com a administração pública (permissão que a União financie, faça 

encomendas diretas e até participe de forma minoritária do capital social de empresas, 

dispensa da obrigatoriedade de licitação e possibilidade de remanejamento de 

recursos para a viabilização de projetos de CT&I); e ao capital humano responsável 

pela inovação (permissão que servidores públicos em dedicação exclusiva exerçam 

atividade de pesquisa em entidades institucionais, que se ausentem para realizar 

atividades inovadoras em ICTs públicas sem prejuízos de seus benefícios, aumento 

para 416 horas anuais permitidas ao professor em dedicação exclusiva a dedicar a 

atividades de colaboração científica e tecnológica fora da universidade, apoio à figura 

do “inventor independente” e facilitação de entrada temporária para cientistas 

estrangeiros no país). 
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 Essas são, resumidamente, as principais mudanças operadas pelo Novo Marco 

Legal. Devemos destacar, no entanto, a presença de alguns vetos presidenciais, os 

principais dizendo respeito à isenção tributária das bolsas para alunos de ICTs 

privadas; à dispensa de licitação pela administração pública na contratação de 

empresas de micro, pequeno e médio porte por serviço ou produto inovador oriundo 

de cooperação com a contratante ou de atividade de pesquisa fomentada pela 

contratante; à isenção tributária das bolsas de fundações de apoio; à previsão de não 

caracterização de vínculo empregatício e de isenção de imposto de renda e de 

contribuições socias para bolsas destinadas a ensino, pesquisa, extensão e formação de 

RH nas instituições de pesquisa e inovação; e à isenção de impostos de IPI e de 

importação, em alguns casos, sobre máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos 

destinados à pesquisa e inovação. Apesar da grande comoção para a sua derrubada, os 

vetos foram mantidos, para o descontentamento de entidades ligadas à área de 

inovação, que chegaram a classificá-los como “um retrocesso”. Embora seja 

indiscutível que as medidas vetadas representavam meios de fomento a CT&I, trata-se 

de uma perda pequena comparada a todas as inovações trazidas (e sancionadas) pela 

lei, cujo espírito se manteve.  

 No entanto, superado isso, há ainda uma questão que suscita preocupações 

acerca do Novo Marco Legal de CT&I. Ela se refere à quantidade de regulamentação 

ainda necessária para a efetividade da lei. Mesmo que traga muitos dispositivos 

inovadores, grande parte se refere a “regulamentos” ainda a serem editados e dos quais 

realmente dependerá a boa aplicação prática da lei, de acordo, inclusive, com a 

adequada utilização do direito enquanto ferramenta. Assim, parte da análise do real 

impacto do Novo Marco Legal de CT&I ficará dependente de regulamentação 
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posterior, que atinge, em destaque, entre outros pontos: a cessão do uso de imóveis 

para instalação e consolidação de ambientes promotores da inovação (art. 3º-B, § 2º, I, 

inclusão à Lei nº 10.973/2004); a participação minoritária da União e dos demais entes 

federativos e suas entidades autorizadas, no capital social de empresas (art. 5º, 

modificação à Lei nº 10.973/2004); os mecanismos de fomento, apoio e gestão 

adequados à internacionalização das ICTs públicas (art. 15, §2º, da Lei nº 13.243/2016); 

os critérios e habilitação para as isenções e reduções do Imposto de Importação por 

empresas (art. 2º, inciso I, alínea g, Lei nº 8.032/90); a dispensa de licitação nos 

contratos de fornecimento de produto ou processo inovador resultante das atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas pelo Poder Público (art. 20, 

§4º, inclusão à Lei nº 10.973/2004); e os procedimentos de prestação de contas dos 

recursos repassados de forma simplificada e uniformizada (art. 27-A, inclusão à Lei nº 

10.973/2004).  

 Desse modo, é indispensável que haja contínua atenção da sociedade à medida 

que a lei for regulada, para se assegurar que os seus objetivos iniciais e aspirações 

bem-intencionadas sejam resguardados e concretizados.  

Conclusão  

 Frente ao exposto neste artigo, fica claro o otimismo como são percebidas as 

alterações legislativas referentes à inovação nos últimos dois anos. 

 Claro que há ainda muitas críticas, como a de que o modelo de estímulo à 

inovação brasileiro permanece ainda muito “ofertista-linear”, isto é, pautando uma 

interação ICT-empresa apenas por iniciativas de oferta de infraestrutura e 

conhecimento especializado provenientes das instituições de pesquisa, como se isto 

!295



Alexandre Augusto Mundim

pudesse ser simples e facilmente apropriado - no bom sentido do termo - pelas 

empresas. Esse modelo, de certa forma, desconsidera dinamismos e os feedbacks que 

existem entre a interação dos processos de pesquisa de novas tecnologias e os de 

produção de inovação e a possibilidade de um Estado com papel empreendedor e não 

só ofertista (RAUEN, 2016, p. 33). Admite-se, portanto, que, embora o Novo Marco 

tenha atacado esse problema, ainda restam falhas no que diz respeito ao 

fortalecimento de meios de estímulo à participação de empresas ao longo de todo o 

processo inovativo.  

 Ainda assim, não há dúvida do enorme avanço que a aprovação dessas medidas 

representa para a área de tecnologia da inovação no Brasil, sem grandes significativas 

alterações legislativas gerais desde 2004, com a Lei de Inovação.  A EC nº85 foi 3

fundamental para a consolidação e reconhecimento da promoção da inovação como 

uma das prioridades do Estado brasileiro, lançando as bases para o Novo Marco Legal 

de CT&I. Já este, materializado na lei complementar nº 13.243/2016, contribuiu para a 

mitigação de importantes gargalos brasileiros à inovação, já mencionados 

anteriormente, como a falta de sinergia público-privada; a falta de coordenação e 

comunicação entre os entes federados; a insegurança jurídica muito presente no setor; 

a maior interação entre um núcleo de educação e pesquisa e outro de produção e 

inovação; e o avanço na direção de um arcabouço jurídico-institucional que seja 
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consolidado e não mero “acúmulo de normas e instituições criadas em diferentes 

contextos e fases”.  4

 No entanto, necessita-se mais tempo para se apurarem seus exatos impactos, 

mediante uma minuciosa coleta e análise de dados após alguns anos em vigência da 

lei. O ideal seria o estímulo a uma agenda de pesquisa que perpassasse pelos efeitos 

concretos do  Novo Marco Legal de CT&I, a consequente identificação de falhas 

persistentes e a formulação de possíveis soluções, de modo a que se possa fomentar a 

elaboração de novas medidas em relação à inovação e direcionar legislações 

subsequentes, em um processo contínuo de aperfeiçoamento do SNI brasileiro. 

 Ainda assim, parece-nos seguro concluir que há claras perspectivas de 

melhorias, previstas, aliás, por diferentes agentes na área de inovação. Trata-se, 

indubitavelmente, de um importante passo para o desenvolvimento econômico do 

Brasil. 
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Resumo: A Universidade de São Paulo e a Universidade Presbiteriana Mackenzie 
integram o conjunto das instituições de ensino superior de prestígio no âmbito da 
oferta universitária da cidade de São Paulo em matéria de ensino de direito. O 
presente artigo investigará as possíveis semelhanças e as particularidades existentes 
entre esses dois universos acadêmicos no que diz respeito aos modelos de excelência 
jurídica.  

As diferenças existentes desde a criação da USP e do Mackenzie – a começar do fato 
da primeira ser laica e pública, e a segunda confessional e privada - se tornaram mais 
evidentes num momento particularmente crítico da história do país, em que essa 
rivalidade culminou na “batalha da Maria Antônia”, durante a ditadura militar, ocasião 
em que os alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP se 
posicionaram, de um modo geral, contra o golpe, ao passo que parte dos alunos do 
Mackenzie apoiou a ditadura.  

Tendo como pano de fundo essas diferenças históricas, o objetivo em questão é 
investigar a persistência de diferenças socioculturais e ideológicas mediante o estudo 
comparativo das definições de excelência nos cursos de direito. O estudo dos 
respectivos ideais de formação jurídica foi feito através do levantamento dos 
programas acadêmicos ministrados nas duas instituições. A análise das hierarquias 
temáticas que depreendem das grades curriculares é completada pelo levantamento 
dos títulos e das áreas do direito presentes nos TCCs defendidos no segundo semestre 
de 2015 em ambas as universidades. 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Introdução 

 A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(UPM) integram o conjunto de instituições de prestígio na oferta do ensino de direito. 

A pesquisa de Iniciação Científica, cujo o presente artigo é fruto, é realizada com o 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Esse 

artigo apresentará os resultados obtidos a partir da investigação dos modelos de 

excelência jurídica nos cursos de direito da USP e da UPM. 

 As diferenças entre as duas instituições tornam-se evidentes desde sua origem: 

a USP foi criada com base no modelo de ensino europeu e foi desde o princípio laica e 

pública; em contrapartida, a UPM foi fundada por missionários norte-americanos, que 

adotaram justamente o modelo de ensino norte-americano, ela foi desde sua criação 

uma instituição particular e vinculada à igreja presbiteriana.  

 Ao longo do tempo essas diferenças se acirraram culminando no que é hoje 

conhecida como a “Batalha da Maria Antônia”. Esse evento foi um desdobramento dos 

conflitos existentes entre as propriedades socioculturais e ideológicas das duas 

universidades cumulados ao período de tensão política que o país passava. Após a 

instauração da ditadura militar em 1964, os alunos da Faculdade de Filosofia da USP e 

os alunos da Universidade Mackenzie posicionaram-se politicamente em lados opostos, 

assim como estavam em lados opostos geograficamente nas calçadas da Maria Antônia. 

Grande parte dos alunos da Faculdade de Filosofia da USP posicionaram-se à 

esquerda, contra o golpe, aliando-se a União Nacional dos Estudantes (UNE) em defesa 

da democracia, em contrapartida, parte dos alunos da Universidade Mackenzie se 
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posicionaram à direita, a favor da ditadura, associando-se ao Comando de Caça aos 

Comunistas (CCC). 

 Tendo como pano de fundo as diferenças e os conflitos históricos entre as duas 

instituições, o presente artigo volta-se para a análise dos ideais de formação jurídica e 

as definições de excelência intelectual propagadas por cada uma delas.  

 A bibliografia existente sobre o ensino jurídico no país aponta principalmente 

para a criação das faculdades de direito no Brasil. A princípio, o curso de direito foi 

instaurado para atender às necessidades das elites brasileiras, necessidades essas 

relacionadas a independência do país em 1822. Naquele tempo fez-se preciso a criação 

de um novo corpo burocrático no país e a implantação do modelo de dominação 

política que favorece as camadas mais altas da sociedade. O curso de direito tinha, 

portanto, como uma de suas funções, o dever de assegurar o prestígio social da posição 

ocupada pelas elites, assegurando a manutenção do poder patriarcal e do sistema 

tradicional de autoridade. Muito embora os primeiros cursos de direito tenham sido 

baseados no modelo de ensino europeu da época, portanto no modelo liberal de 

ensino, a configuração social e histórica do Brasil não permitiu que essa inspiração 

ameaçasse as elites ou que transgredisse a ordem social da época, pelo contrário, o 

curso de direito deveria justamente manter os privilégios sociais e, portanto, as 

desigualdades sociais.  

 Em O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 

1870-1930, Lilia Schwarcz (2012) compara a criação das duas primeiras faculdades de 

direito do Brasil instaladas em Olinda e em São Paulo. A autora ressalta que a 

necessidade da implantação da formação jurídica no Brasil também se deveu às 
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necessidades de criação de uma categoria intelectual local e de estabelecimento de 

autonomia na administração nacional. Em consequência do prestígio conferido ao 

direito, os bacharéis desse curso puderam acumular status.  

 Em Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na política brasileira, Sérgio 

Adorno (1988) mostra como na verdade a formação política foi priorizada em relação à 

formação jurídica nos cursos de direito. O próprio corpo docente era composto por 

figuras públicas, principalmente políticas, que possuíam, portanto, outra ocupação 

principal que não visa a produção de conhecimento. Observa-se, dessa forma, que o 

direito era tido como uma ferramenta para a reprodução das estruturas de dominação 

vigentes. 

 Com base nessa breve revisão bibliográfica, percebe-se que foi adotada a 

perspectiva sócio histórica até aqui, no entanto o presente artigo explora as definições 

– concorrentes ou não – de excelência intelectual em matéria de ensino do direito no 

momento presente. 

 O estudo em questão se inspira na teoria sociológica formulada por Pierre 

Bourdieu (2012), segundo a qual a legitimação no campo universitário se dá por duas 

vertentes: a hierarquia social e a hierarquia cultural. Se a primeira decorre da origem 

social do sujeito, de sua trajetória familiar e capital econômico, por meio da qual ele 

ocupa certa posição social à priori; a segunda é construída a partir da trajetória 

individual do sujeito, de suas conquistas particulares, de seu sucesso escolar, e o que se 

pode chamar de “esforço próprio”. Muito embora se valorize cada vez mais a 

hierarquia cultural em detrimento da hierarquia social, essa última permanece 

extremamente importante, haja vista que se sucede a transformação de vantagens 
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herdadas em herança merecida pelo esforço na carreira. Ou seja, o sucesso 

profissional daqueles que já ocupam uma alta posição na hierarquia social é justificado 

não por essa vantagem social, mas pelo mérito do esforço pessoal.  

 Em Sistemas de Ensino e Sistemas de Pensamento, Bourdieu (2011) desenvolve 

o conceito de “sociologia do conhecimento”, estudando como ocorre a transmissão das 

diversas formas de pensamento. Segundo este autor, as instituições escolares 

produzem um modo de pensamento lógico que é transmitido aos sujeitos pertencentes 

a essa instituição. Ao reproduzirem esse modo de pensamento, ou seja, quando a 

instituição obtém sucesso ao inculcar seus valores e ideologias nos sujeitos internos a 

ela, há entre eles um “espírito comum”. 

 Seguindo o mesmo raciocínio, Bourdieu (2007) apresenta as diferenças 

existentes por trás de um “mesmo” diploma. No caso empírico em questão, tanto os 

alunos da UPM quanto os alunos da USP terão o diploma de bacharel em direito, no 

entanto a sua formação pode ou não ser a mesma, pois a forma de criação das 

faculdades, o modelo estrangeiro em que se baseiam, as modalidades de acesso e entre 

outros fatores condicionam em certo grau os ideais, a forma de ensino, os objetivos do 

curso e a própria forma de excelência jurídica da instituição.  

 Há no ensino jurídico de cada faculdade um “conjunto hierarquizado e 

hierarquizante de saberes imprescindíveis”. Nesse sentido, Bourdieu (2007) aponta a 

ocorrência simultânea de duas atividades: a primeira é a hierarquização das áreas do 

direito, valorizando umas e não valorizando outras, isso poderá ser percebido nessa 

pesquisa por meio dos programas dos cursos e diretrizes institucionais, os quais 

compõem o conjunto hierarquizado de saberes imprescindíveis; a segunda atividade 
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decorre da ação dos sujeitos da instituição – tais como professores, coordenadores e 

alunos – que reafirmam ou introduzem novas perspectivas nessa hierarquia das áreas 

do direito, isso será demonstrado nessa pesquisa por meio da análise da escolha dos 

temas dos TCCs, que compõem o conjunto hierarquizante dos saberes 

imprescindíveis. Ao final, pretende-se entender como se realiza a transmissão de 

conhecimento e as formas de aprendizado em ambos os cursos. 

 Se há modelos de excelência jurídica distintos nas duas instituições, é provável 

que haja concorrência pelo monopólio de dizer o direito e pela capacidade de 

interpretar o direito consagrando a visão legítima desse campo. Ou seja, a disputa por 

esse monopólio está na luta pela “hierarquia legítima”, essa concorrência configura 

uma “luta pelas classificações” que pode conservar ou transformar os critérios 

hierárquicos em questão. 

 Para a análise que será apresentada no presente artigo utilizou-se 

principalmente fontes documentais, dentre elas a grade curricular de ambos os cursos 

e os TCCs entregues pelos formandos de direito ao final do segundo semestre de 2015 

nas duas faculdades. Como já foi dito, por meio dos programas acadêmicos verifica-se 

o grau de valorização e desvalorização das áreas do direito, enquanto a análise dos 

TCCs demonstra a consagração das hierarquias temáticas e as problemáticas mais 

dignificadas no direito. 

 O objetivo desse artigo é apresentar os resultados obtidos a partir da pesquisa 

realizada há mais de um ano e que tem, dentre outras finalidades, o objetivo de 

investigar as definições de excelência jurídica do curso do direito da USP e da UPM, 

analisando, dessa forma, suas “preferências acadêmicas” e a hierarquia das áreas do 
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direito. Para isso, primeiramente serão apresentados os programas acadêmicos dos 

cursos, com suas divisões, áreas temáticas abordadas e a correspondente distribuição 

de horas e disciplinas. Em seguida será apresentada a análise referente ao estudo dos 

TCCs, revelando as preferências acadêmicas dos alunos, e a comparação das 

hierarquias temáticas entres as duas instituições.  

1. Programas acadêmicos dos cursos de direito da USP e da UPM 

 Ao analisar a matriz curricular do curso de direito da Universidade Mackenzie e 

da USP percebe-se semelhanças em relção à hierarquia dos núcleos temáticos, isto é, 

dos ramos do direito privilegiados nos programas. Primeiramente é importante 

observar que alguns núcleos temáticos e a nomenclatura destes diferem no programa 

escolar da USP e do Mackenzie. Como veremos, a dessemelhança dos núcleos 

temáticos ocorre devido à possibilidade de abrangência e especificidade destes – o 

mesmo ramo pode englobar maior ou menor número de disciplinas em uma faculdade 

quando comparado à outra, assim como se pode ramificar temas específicos, 

classificando-os como um núcleo temático independente (o tema Direito Internacional 

pertence ao núcleo temático do Direito do Estado na UPM, mas é um núcleo temático 

independente na USP, por exemplo). Essas diferenciações nos apontam a relevância 

das disciplinas e das subdivisões do direito para cada uma das faculdades, construindo, 

desse modo, a definição de excelência jurídica de cada uma delas. 

 O curso de direito no Mackenzie possui 75 disciplinas obrigatórias que 

totalizam 2938 horas, essas são distribuídas do primeiro ao décimo semestre. A UPM 

divide seu curso em doze núcleos temáticos enunciados a seguir de acordo com a 

hierarquia de carga horária dessas áreas: 
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 De acordo com essa tabela, notamos que os três núcleos temáticos com mais 

disciplinas oferecidas estão nas áreas de Direito do Estado, Direito Civil e Filosofia e 

Teoria Geral do Direito. Os três núcleos temáticos com menos disciplinas oferecidas 

são os das áreas de Direito Político e Econômico, Direito Tributário e Processo Penal. 

 O curso de direito na USP, por sua vez, contém 60 disciplinas obrigatórias que 

somadas correspondem a 2505 horas ao final do curso. A matriz curricular do curso faz 

11 subdivisões do direito classificadas a seguir de acordo com a hierarquia da carga 

horária dos núcleos temáticos: 

!
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 Segundo a tabela anterior, os núcleos temáticos que têm maiores ofertas de 

disciplina na USP são os de Direito Civil, o Direito Processual e o Direito Comercial. 

No entanto, os temas que possuem mais horas durante o curso são Direito Civil, 

Direito Processual e Direito do Estado, 525 horas, 315 horas e 285 horas 

respectivamente. Notamos que o Direito Comercial possui uma disciplina a mais do 

que o Direito de Estado, mas a soma de horas da primeira é inferior à soma de horas 

da segunda. Observando a parte inferior da tabela, os núcleos temáticos com menos 

disciplinas durante o curso são a Sociologia, as Disciplinas Interdepartamentais da 

FD, o Direito Internacional e Comparado e o Direito Penal, Medicina Forense e 

Criminologia.  
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 Com o escopo de comparar as duas estruturas curriculares da forma mais 

convincente, e considerando as peculiaridades de cada uma, uniformizamos a grade 

curricular de ambas as faculdades para que assim haja correspondência total entre os 

temas dos dois cursos de Direito que tratamos nesta pesquisa. As diferenças entre as 

duas grades exprimem a identidade da faculdade e da universidade a que pertencem, 

mas para efeito de análise foi preciso fazer essa correspondência. É fundamental 

enaltercer a necessidade de uniformização das grades curriculares para fins 

comparativos, sendo que esse processo não foi feito de forma arbitrária, mas baseado 

na correspondência objetiva em matéria de conteúdo, ainda que do ponto de vista 

formal, de “nome”, fossem diferentes. 

 A grade curricular unificada contém os seguintes núcleos temáticos: Direito 

Civil, Direito do Estado, Filosofia e Teoria Geral do Direito, Processo Civil, Direito 

Penal, Direito de Empresa, Formação Geral, Direito do Trabalho e da Seguridade 

Social, Processo Penal, Prática Jurídica, Direito Tributário, Direitos Humanos, 

Cidadania e Sociais, Direito Econômico e Direito Internacional. O que antes eram 11 

núcleos temáticos na USP e 12 na UPM são agora 14, para melhor didática e análise 

destes.  

 Com a unificação dos temas, a disposição da hierarquia em relação ao número 

de disciplinas e horas por núcleo temático no curso de direito da UPM e da USP é a 

seguinte: 

!
!
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 Em relação aos programas acadêmicos, comparativamente, as grades 

curriculares são bem parecidas nas distribuição de horas, mas elas também se 

assemelham em relação às doutrinas recomendadas e utilizadas pelas duas 

universidades.  

 As matrizes curriculares do curso de Direito da USP e do Mackenzie possuem 

um segmento destinado à bibliografia do curso. Na grade curricular da UPM há um 

padrão fixo no número de obras que compõe a bibliografia do curso, em todas as 

disciplinas há 3 obras que são a bibliografia básica e 5 obras que são a bibliografia 

complementar. Na grade curricular da USP, por sua vez, não há um padrão fixo da 

quantidade de obras pertencentes à bibliografia de cada disciplina. Apenas 18% das 
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disciplinas obrigatórias possuem divisão entre bibliografia básica e bibliografia 

complementar e, mesmo essas, não estão de acordo quanto ao que se refere à 

quantidade de obras.  

 É importante ressaltar que o curso de direito na USP indica obras estrangeiras 

em sua bibliografia, essa é uma particularidade da USP que demonstra o maior nível 

de capital cultural que se espera de seus alunos. 

 Ante o exposto, é possível afirmar que a maior diferença percebida na 

composição dos cursos não está nas suas grades obrigatórias, mas nas horas 

complementares. A Universidade Mackenzie aparenta ter uma política mais “liberal” ao 

incentivar a realização de atividades complementares fora da sala de aula, o que 

prolonga, de certo modo, a herança do sistema de ensino jurídico do bacharelismo 

liberal. Para a obtenção do diploma nessa universidade são necessárias 200 horas 

extracurriculares que se dividem da seguinte forma: 50 destinadas à pesquisa – 

iniciação cientifica, publicação de artigo ou participação em grupos de estudo; 50 

horas de ensino – que podem ser obtidas através de estágios ou cursos de língua 

estrangeira; 50 horas de extensão – adquiridas com certificados de palestras, debates, 

rodas de conversa, cursos online, entre outros – e, por último, 50 horas que o aluno 

pode completar em uma dessas três áreas: Ensino, Pesquisa ou Extensão. É importante 

resssaltar que essas atividades complementares, e o consequente prolongamento do 

ensino jurídico do bacharelismo liberal, são exigidos aos cursos particulares por ser 

uma recomendação do Ministério da Educação. 

 O curso de direito na USP, por sua vez, não exige horas de atividades 

complementares, porém 1215 horas das 3600 necessárias para a obtenção do diploma 
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de são destinadas às disciplinas optativas, dando liberdade para que o aluno já se 

forme especializado, de certa forma, na área do seu interesse. Essa também não é uma 

característica da USP especificamente, mas das universidades públicas em geral. De 

qualquer modo, é uma diferença importante em relação ao curso jurídico na 

Mackenzie, pois nessa faculdade privada o aluno não tem escolha sobre as matérias 

que irá cursar, haja vistaa que todas as disciplinas presentes no currículo são 

necessárias para a graduação. 

 Na Mackenzie, mesmo se o aluno tiver a ambição de seguir a carreira pública ou 

se associar a um grande escritório, ele terá que produzir, além do TCC, outra atividade 

de pesquisa. É obrigatória a produção de artigos científicos, a participação em grupos 

de pesquisa ou a produção de uma nova pesquisa. À vista disso, parece que a 

instituição inculcaria o desenvolvimento acadêmico de seus alunos, colocando-os em 

contato – mesmo que de modo superficial – com a área acadêmica que talvez jamais 

conheceriam se não fossem obrigados.  

 O contrário ocorre também com alunos que, por exemplo, já decidiram pela 

carreira acadêmica, mas precisam de horas de ensino para se formar e, por isso, 

começam um novo curso de línguas ou estagiam em um escritório para conseguir as 

horas complementares, atividades que talvez não fizessem se não fossem necessárias. 

 O contato com a carreira acadêmica não ocorre de forma mais aprofundada 

devido a diversos fatores a seguir apresentados. Primeiramente, as horas obrigatórias 

de pesquisa podem ser alcançadas com a simples publicação de alguns trabalhos 

entregues nas próprias disciplinas, como parte da avaliação. Nesse sentido, os alunos 

não estão produzindo algo novo ou conhecendo uma nova área, eles apenas tomam 
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uma atividade que eles já deveriam fazer a fim de serem aprovados, e publicam esse 

trabalho em qualquer site de artigos científicos pouco criterioso, que não verifica a 

bibliografia, a autoria e nem analisa o conteúdo.  Além disso, parte dessas horas de 

pesquisa também pode ser obtida por meio de grupos de estudos, sendo que quem 

atribui a quatidade de horas que o aluno recebe é o coordenador do grupo, isso pode 

ocorrer de forma criteriosa ou não uma vez que há coordenadores mais rigorosos, que 

exigem um processo seletivo para adentrar ao grupo, a presença dos alunos nos 

encontros, a produção de pesquisas jurisprudenciais e bibliográficas, assim como a 

redação de alguns trabalhos e a apresentação de seminários. Por outro lado, há grupos 

de pesquisa em que basta a inscrição e a presença do aluno na primeira reunião para a 

concessão das horas de pesquisa pelo coordenador do grupo.  Em relação à iniciação 

científica, ela pode ser feita com o apoio de alguma agência de fomento à pesquisa, 

mesmo que vonluntariamente, ou pode ser feita internamente, com o apoio do próprio 

Mackenzie. Nesse último caso a situação é similar aos grupos de estudo, uma vez que 

quem determina a quantidade de horas que o aluno vai receber é o orientador, que 

pode ser mais ou menos rigoroso. Ou seja: o contato com a área de pesquisa é muitas 

vezes supercial nessa instituição, pois essas horas obrigatórias podem ser atribuídas 

com uma avaliação pouco criteriosa feita por apenas um professor (coordenador, 

orientador ou avaliador das publicações de artigos). Dessa forma, não há um 

verdadeiro incentivo ao empenho e dedicação à pesquisa, como ela é aparentemente 

apresentada pela instituição.  

 Em relação às áreas do direito, o aluno fica limitado ao que a universidade 

oferece, restringindo seu conhecimento ao que é prestigiado por ela – visto que são as 

áreas com as quais há maior contato. Se o aluno quiser conhecer ou se aprofundar em 
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novas áreas será pelo autodidatismo, ou terá que fazer cursos especializados para 

graduandos em outras instituições ou, em último caso, esperar o término da graduação 

para fazer uma especialização na área pela qual haja interesse. 

 Quando se volta à hierarquia das áreas jurídicas, observa-se que o Direito Civil 

e o Direito do Estado possuem as maiores cargas horárias tanto na UPM quanto na 

USP; o ramo de “Filosofia e Teoria Geral do Direito” também ocupa uma alta posição 

na hierarquia das disciplinas. Isso nos revela uma semelhança das disciplinas 

dominantes nos dois cursos e, portanto, uma aproximação entre seus ideiais de 

formação jurídica. As duas primeiras áreas são consideradas tradicionais, Direito do 

Estado por se referir à organização do Estado, aos deveres e direitos deste, e o Direito 

Civil por compreender a organização da sociedade e os direitos e deveres dos 

cidadãos, basicamente. 

 Na base das hierarquias das áreas do direito, vemos as disciplinas de Direitos 

Humanos e Direito do Trabalho, que se voltam para as camadas dominadas da 

sociedade e ocupam uma posição inferior na hierarquia das carreiras jurídicas, que é 

homóloga à posição inferior na hierarquia das disciplinas jurídicas. Essas áreas 

possuem carga horária menor em ambas as grades curriculares, sendo que na USP não 

há nenhuma matéria de Direitos Humanos na grade obrigatória, mas tão-somente 

como eletiva optativa. No curso do Mackenzie, o núcleo de Direito Civil e de Direito do 

Estado correspondem a 14% e 13,1% respectivamente, totalizando 27,1% do curso. Em 

contrapartida, os núcleos de Direitos Humanos e de Direito do Trabalho e Seguridade 

Social correspondem a 2,4% e 6,5%, respectivamente, totalizando apenas 8,9% do 

curso. Na USP, por sua vez, os ramos de Direito Civil e Direito do Estado integram 21%  
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e 10,7% do total do curso, respectivamente. Como já foi dito, não há nenhuma 

disciplina de Direitos Humanos na grade obrigatória desta instituição e o ramo de 

Direito do Trabalho e da Seguridade Social equivale a 7% do curso. A camada mais 

conservadora e tradicional dos estudantes de direito da USP não precisa nem mesmo 

ter contato com essas disciplinas, portanto, podem continuar reproduzindo a ordem da 

hierarquia social, incentivados pela instituição que deixa de inculcar o contato com as 

disciplinas “dominadas”. 

 Muito embora as pequenas diferenças evidenciadas sobre os currículos dos dois 

cursos, o “espírito” e o “clima geral de opinião” das duas instituições se afasta 

brutalmente. No primeiro semestre de 2016 a USP passou por uma greve, sendo que 

uma de suas pautas era a luta dos alunos contra a tentativa de proibição do estágio 

defendida por professores da instituição. Na Mackenzie, ao contrário, desde o primeiro 

semestre os professores já incentivam os alunos a procurarem estágios, reafirmando 

semestre após semestre que o direito só se aprende na prática. Ante o exposto, parece 

que, se por um lado a USP é mais “acadêmica”, na medida em que “protege” os 

estudantes do “mercado”, por outro, ela é também mais elitista, no sentido de que o 

desencorajamento ao trabalho durante o curso da graduação favorece inelutavelmente 

aqueles que dispõem do privilégio social de apenas estudar, sem necessidade de se 

sustentar ou ajudar no sustento da família.  

2. Análise dos temas e áreas do direito presentes nos TCCs dos alunos 
da USP e da UPM 

 Além dos programas acadêmicos, a outra fonte documental utilizada para 

analisar as definições de excelência jurídica e os interesses temáticos dos alunos foi o 
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levantamento do título, da área do direito, do orientador  – e do resumo no caso da 

UPM – dos TCCs defendidos no segundo semestre de 2015 em cada uma das duas 

universidades. Na Mackenzie, foram entregues 497 TCCs no período anteriormente 

indicado, sendo que 59,5% foi produzido por mulheres e 40,5% por homens. Na USP, 

por sua vez, foram produzidos 426 TCCs ao total, entre os quais 55% foi elaborado por 

homens e 45% pelas mulheres. Para não incorrer em vieses devido à maior 

representatividade numérica das mulheres, a distribuição dos TCCs pelas áreas do 

direito será apresentada em porcentagem. De acordo com essas informações, foi 

possível produzir as seguintes tabelas que relacionam o número de trabalhos feitos em 

cada área do direito por estudantes do sexo feminino e masculino. 
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 Feita a análise dos temas dos TCCs da Mackenzie e da USP e das matrizes 

curriculares das duas universidades, percebemos a tendência a prestigiar certas áreas 

do direito, o que pode ser observado pela harmonia entre o que as faculdades 

oferecem como disciplinas e o que o aluno elege como tema no TCC. Tendo em vista 

que as áreas de Direito Civil e Direito do Estado são as mais valorizadas pela grade 

horária da Mackenzie, são também essas áreas do direito que possuem maior produção 

intelectual pelos alunos ao final do curso, contabilizando 18% e 19% dos trabalhos nas 

áreas respectivas. Na USP, as disciplinas com maior carga horária – Direito Civil, 

Direito do Estado, Direito de Empresa e Processo Civil – também são as áreas com 

maior número de trabalhos, correspondendo a 12%, 14,8%, 12,5% e 13,6%, 

respectivamente.  

 Há, portanto, uma correspondência entre as disciplinas e ramos do direito que 

as faculdades privilegiam e as áreas do direito pelas quais os alunos mais se 

interessam, mostrando que essas instituições são bem-sucedidas na inculcação do que 

é considerado “legítimo obter” segundo suas respectivas definições de excelência 

jurídica.  

 O baixo índice de trabalhos produzidos em Filosofia e Teoria Geral do Direito 

em ambas as universidades, embora seja ainda menor na Mackenzie, revela a 

inclinação pouco teórica que recai sobre o direito, em prol do que se apresenta como 

sendo a ciência jurídica. 

 Na Mackenzie, as áreas que mais tiveram produção de TCCs foram os 

subcampos do Direito Civil e Direito do Estado, já na USP as áreas com maior número 

de TCCs foram o Direito do Estado e o Processo Civil. Nas duas faculdades a maior 
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produção de TCCs se concentra na área de Direito Civil e Direito do Estado, 

representando o Direito Privado e o Direito Público. Essas áreas englobam questões 

presentes na sociedade brasileira desde o Império, como vimos com Adorno, pois 

muitos TCCs se referem à Administração Pública do Estado e à função do Estado na 

sociedade, assim como muitos discutem os direitos civis e políticos dos cidadãos. Há 

uma tendência a reproduzir discussões e pautas que são consideradas legítimas desde 

o Brasil monárquico até hoje. 

 Podemos identificar, no entanto, que em vista da pouca presença da área de 

Direitos Humanos nas grades curriculares, é alto número de TCCs produzidos nessa 

temática principalmente na Mackenzie, mas também na USP. Nessa área, 9,8% dos 

trabalhos foram produzidos por mulheres e apenas 3% por homens na Mackenzie; na 

USP essa porcentagem é de 6% e 4%, respectivamente. Essa constatação nos permite 

afirmar que há uma homologia entre a posição dominada da mulher na sociedade e a 

posição dominada da disciplina na hierarquia temática do direito; mesmo assim, os 

trabalhos nessa área totalizam 12,8% das pesquisas da Mackenzie e 10% da USP. Dessa 

forma, observa-se que o “social” costuma ficar com as mulheres. 

 No caso do Direito Civil, que é uma das disciplinas mais tradicionais, as 

mulheres também são maioria na Mackenzie (14% mulheres e 4,6% homens), mas os 

temas mais abordados por essas mulheres são temas de Direito de Família, que é um 

subcampo considerado mais feminino e, portanto, ocupa uma posição inferior na 

hierarquia da própria área de Direito Civil. Os homens que escrevem nessa área falam 

sobre o marco civil da internet, contratos, responsabilidade civil, enquanto o tema 

predominante abordado pelas mulheres é a adoção, a guarda compartilhada, o 
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abandono afetivo, a gravidez por substituição, a parentalidade socioafetiva e a múltipla 

parentalidade, ou seja,  temas relacionados ao Direito de Família, como havia dito, que 

não são tão prestigiados na hierarquia das áreas jurídicas, afinal é uma área 

considerada “de mulheres”. Na USP, por sua vez, a distribuição de trabalhos na área de 

Direito Civil é mais uniforme, porém, neste caso, as mulheres são minoria (5,6% 

mulheres e 6,3% homens). Ainda assim, Direito de Família é o tema mais abordado 

pelas estudantes do sexo feminino. 

 Após a análise da posição social dos discentes, percebemos que o número de 

estudantes do sexo feminino é superior ao número de estudantes do sexo masculino 

na Mackenzie e que o quadro se inverte na USP. Entre os TCCs, 59,5% eram mulheres 

e 40,5% eram homens no Mackenzie, enquanto na USP 45% eram mulheres e 55% 

homens. Tendo em vista que o curso de direito na USP possui barreiras objetivas de 

acesso maiores do que as do Mackenzie – devido à maior dificuldade da prova do 

vestibular – seu grupo parece ser, por consequência, mais seletivo não apenas 

socialmente mas, também, do ponto de vista das hierarquias de gênero.  

 Ante o exposto, parece haver indicação de diversificação do recrutamento social 

do curso de direito na Mackenzie, pois, mesmo que grande parte dessas mulheres 

pertençam à camada dominante da sociedade, elas são, por outro lado, integrantes da 

fração dominada no âmbito da divisão sexual do trabalho. Na USP, por sua vez, os 

homens continuam sendo a maioria dos estudantes, o que mostra a menor 

diversificação social, pelo menos em relação a este quesito. Não se sugere, é claro, que 

a seleção dos ingressantes seja feita em função do gênero, mas parece que os homens – 

fração dominante socialmente – possuem atributos e predicados que favorecem seu 
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acesso à faculdade mais tradicional e com maior dificuldade de acesso, quando 

comparada à Mackenzie e sua alta porcentagem de alunas mulheres – fração dominada 

socialmente. 

Conclusão 

 Quanto à legitimidade da excelência jurídica inculcada nos alunos do 

Mackenzie e da USP, pode-se dizer que até aqui elas se fizeram reconhecer e foram 

incorporadas pelos alunos. O alto número de TCCs produzidos nas áreas de Direito do 

Estado, Direito Civil e Processo Civil, que são as mais valorizadas pelos programas 

acadêmicos, comprovam essa afirmação. Nesse sentido, percebe-se que há uma 

reprodução do “conjunto hierarquizado” (temas valorizados nos programas) pelo 

“conjunto hierarquizante” (temas escolhidos nos TCCs). Por toutro lado, o movimento 

na direção contrária também ocorre, pois poucas disciplinas foram oferecidas na área 

de Direitos Humanos, mas muitos trabalhos foram produzidos nesse ramo em ambas 

as faculdades, o que significa que não se reproduz apenas o interesse inculcado pela 

instituição, ou seja, ocorre a introdução de uma nova perspectiva no “conjunto 

hieranquizante” que pode vir a modificar o “conjunto hierarquizado” no direito. 

 A pesquisa de iniciação científica que inspirou o presente artigo continua em 

desenvolvimento, mas agora visando analisar o recrutamento social dos cursos de 

direito de ambas as universidades. Se as faculdades de direito do Brasil foram 

originalmente criadas para atender às elites do país, espera-se investigar se esse é 

ainda o perfil social majoritário dos formandos em ambas as instituições, ou se, ao 

contrário, o recrutamento é hoje socialmente mais heterogêneo em uma ou nas duas 

universidades paulistas. 
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Refugiados e Conflitos 
Armados   
O ocaso da proteção na Somália 
!

por Guilherme Henrique Tavares Diniz 

Faculdade Integradas Machado de Assis 

!
Resumo: O presente ensaio tem como temática o estudo sobre os refugiados, tendo 
por objetivo geral analisar a problemática da proteção oferecida pela comunidade 
internacional aos refugiados que migram por motivo de conflitos armados, a partir do 
caso da Somália. Para tanto a análise foi dividida em dois momentos. Primeiramente 
traçam-se as notas da proteção internacional conferida aos refugiados que deverá 
respaldar a proteção específica aos refugiados pelos Estados e pela comunidade 
internacional, bem como os mecanismos protetivos dos quais dispõem. Em um 
segundo momento analisa-se a situação do conflito na Somália, assim como o seu 
reflexo nos Estados que destinaram parte do seu território para receber refugiados 
somalis em campos de refugiados criados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR). Por fim, pode-se concluir que as migrações forçadas de 
conflitos armados não têm encontrado proteção suficiente para garantir a segurança 
humana dos refugiados. Pode-se verificar que as normativas e mecanismos de proteção 
disponibilizados pela comunidade internacional têm se mostrado insipientes e 
paliativos, com dificuldades patentes de solução permanente à problemática. 

Palavras-chave: Conflitos Armados. Direitos Humanos. Refugiados. Somália.  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Introdução !
Quando as pessoas têm que deixar suas casas para escapar da 
perseguição ou conflito armado, toda uma gama de direitos humanos são 
violados, incluindo o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, o 
direito de não ser submetido à tortura ou outros tratamentos 
degradantes, o direito à privacidade e à vida familiar, o direito à 
liberdade de circulação e residência, bem como o direito a não ser 
submetido a um exílio arbitrário.  
Sadako Ogata !

 O tema a que se dedica o estudo aqui delineado analisa a proteção 

internacional dos refugiados. Como delimitação temática, têm-se o sistema global de 

proteção dos refugiados como fundamento dos mecanismos oferecidos pela 

comunidade internacional para garantir a segurança dos refugiados que migram por 

força de conflitos armados, especificamente no caso Somália. A pesquisa tem natureza 

teórica e finalidade explicativa. Os dados gerados são analisados qualitativamente, por 

documentação indireta, bibliográfica e documental, com a utilização de métodos 

procedimentais histórico e comparativo. 

 O objetivo geral deste trabalho é pesquisar como se dá a atuação da 

comunidade internacional, para a proteção dos refugiados que migram por força de 

conflitos armados. Para tanto, os objetivos específicos são: a) analisar as normativas de 

proteção na esfera global, destinadas aos refugiados; b) estudar os mecanismos, ou 

instrumentos, de proteção que a comunidade internacional dispõe para a proteção aos 

refugiados; c) investigar os casos de espaços em conflitos armados que apresentam 

refugiados que migram em razão dos conflitos; d) realizar estudo de caso sobre o caso 

dos refugiados da Somália.  
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 A problemática atinente aos refugiados é tema atual e de relevância para os 

Estado e para a comunidade internacional que comungam dos ideais de sua proteção, 

reconhecendo a sua condição de vulnerabilidade. Em se tratando de refúgio, 1 em 

cada 113 pessoas no planeta é solicitante de refúgio, deslocada interna ou refugiada. O 

relatório mais recente da ACNUR (2016), anuncia a assustosa marca de 65,3 milhões de 

pessoas deslocadas por guerras e conflitos até o final de 2015, um aumento de cerca de 

10% em relação aos números registrados ao final de 2014. Dos expoentes do refúgio, 

destacam-se três países: Síria (4,9 milhões), Afeganistão (2,7 milhões) e Somália (1,1 

milhão), países permeados por conflitos armados, responsáveis por 54% de todos os 

refugiados em todo o mundo. 

 Pretende-se com o presente ensaio analisar a situação da proteção oferecida 

pela comunidade internacional aos refugiados que migram por motivo de conflito 

armado, a partir do caso da Somália. Para tanto a análise foi dividida em dois 

momentos. Primeiramente traçam-se as notas da proteção internacional conferida aos 

refugiados que deverá respaldar a proteção específica aos refugiados pelos Estados e 

pela comunidade internacional, bem como os mecanismos protetivos dos quais 

dispõem. Em um segundo momento analisa-se a situação do conflito na Somália, 

assim como o seu reflexo nos Estados que destinaram parte do seu território para 

receber refugiados somalis em campos de refugiados criados pelo ACNUR. 

1. O  Direito Internacional dos Refugiados 

 A questão dos refugiados existe desde o século XV, porém a proteção por meio 

de normas internacionais só apareceu na segunda década do século XX, motivado 

principalmente pelo aumento desproporcional do número de indivíduos refugiados 
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(de milhares para milhões). O desenvolvimento tardio de normas internacionais sobre 

a matéria dos refugiados deve-se ao tratamento dispensado para o problema, tratado 

como pontual, que logo findaria como ocorrera no passado. Por ocasião de não haver 

normativas internacionais sobre o tema, cada Estado agia pela discricionariedade, 

estipulando regras próprias para a entrada no seu território e, na maioria das vezes, 

não concedendo refúgio àqueles numerosos grupos de seres humanos que chegavam, 

sem qualquer quantidade monetária ou condição de sobrevivência adequada 

(JUBILUT, 2007). Conforme Douzinas, 

Pessoas tornam-se refugiados não por seus atos criminosos ou 
revolucionários, mas por serem quem são. A maioria delas não fez nada 
errado, exceto fugir, mudar para o outro lado, atravessar fronteiras. Sua 
falta de direitos, a falta de personalidade legal, não é uma consequência 
de severa punição ou um sinal de extrema criminalidade, mas o 
acompanhamento da total inocência e do movimento, de uma circulação 
de sacrifício. O refugiado é definido não pelo que fez ou faz - a 
característica definidora da moderna natureza humana - mas por quem 
ele é, por ser e não por sua ação para se tornar. Nisso, ele se associa aos 
grandes seres perigosos da modernidade, o louco, o homossexual, o 
judeu. Mas como sua ameaça está a caminho, ele também representa o 
grande perigo pós-moderno, o vírus. (2009, p. 154). !

 Duas características são marcantes sobre o instituto do refúgio, a primeira é que 

predominam na aplicação do refúgio, as situações que apresentam “[...] fortes violações 

dos direitos humanos, conflitos armados ou guerras.” Vale ressaltar que normalmente, 

os grandes fluxos de refugiados são originários de “[...] Estados sem grande expressão 

no cenário internacional.” (JUBILUT, 2007, p. 31). 

 No que tange às normativas internacionais para a proteção dos refugiados, 

destacam-se a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, ambos relativos ao Estatuto 
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dos Refugiados, daí o início efetivo da sistematização internacional de proteção. A 

convenção assegura em seu artigo 1º, o status de refugiado a qualquer pessoa que: 

[...] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua 
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer 
valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se 
encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 
conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 
temor, não quer voltar a ele. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1951, p.2). !

 A Convenção no seu artigo 33 garante o chamado princípio de non-

refoulement, isto é, de não devolução pelo qual “Nenhum dos Estados Contratantes 

expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos 

territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada [...].” pelos mesmos 

motivos supracitados (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1951, p. 15). 

 O termo refugiado é um tanto limitado na convenção, vez que os motivos 

supramencionados relacionam-se minimamente a direitos civis e políticos. Pelas 

limitações e surgimento de grupos que não se enquadravam na definição restritiva da 

Convenção de, foi aderido o Protocolo de 1967, este aboliu as reservas geográfica e 

temporal, conferindo maior amplitude e abrangência à definição. Entretanto, não 

fomentou a discussão da classificação de refugiados, permanecendo a limitada 

caracterização baseada na violação de direitos civis e políticos. Tal fato tem sido 

atribuído ao medo dos Estados desenvolvidos de uma ampliação do número de 

refugiados. Cumpre ressaltar o avanço na determinação do termo refugiado proposto 

pela ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA (OUA) responsável pelos 

acontecimentos que tocam os refugiados na África:  
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!
O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a 
uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a 
acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte 
ou na totalidade do seu país de origem ou do país de que tem 
nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência habitual para 
procurar refúgio noutro lugar fora do seu país de origem ou de 
nacionalidade. (ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA, 1969, p.2). !

 Nessa linha de evolução, “[...] a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados 

(1984) vai além, ao estender proteção a vítimas de ‘violência generalizada’, ‘conflitos 

internos’ e ‘violações maciças de direitos humanos’.” (TRINDADE, 2003, p. 398). Para 

efetivar a proteção aos refugiados foi instituído, em 1950, o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), conforme seu Estatuto, é um trabalho 

puramente humanitário e apolítico, visa providenciar proteção internacional, buscar 

soluções permanentes para o problema dos refugiados e eliminar as causas do êxodo 

dos refugiados (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1950). Localizado em 

Genebra, seu Alto Comissariado trabalha diretamente vinculado ao Secretário Geral 

da ONU,  

[...] assim como os organismos que o antecederam, trazia em seu 
instrumento constitutivo a previsão de uma data para o término de suas 
atividades, mas que, contrariando tal determinação, perdura como o 
órgão responsável pela proteção internacional dos refugiados, diante da 
existência constante – constância percebida pela comunidade 
internacional – de situações que estimulam, ainda hoje, o surgimento de 
refugiados, justificando, assim, a sua existência. (JUBILUT, 2007, p. 
26-27). !

 De acordo com Cançado Trindade (2003), as necessidades de proteção levaram o 

ACNUR a desenvolver duas novas etapas para a proteção: a prévia e a posterior. Na 

!331



Guilherme Henrique Tavares Diniz

primeira, além da proteção, tem-se a prevenção e a solução (que pode ser duradoura 

ou permanente), tradicionalmente os olhares concentravam-se tão somente na etapa 

intermediária de proteção (leia-se refúgio). O eixo central do mandato do ACNUR 

ainda é a proteção, assim como a concessão de asilo e cumprimento do princípio de 

não-devolução ainda são fundamentos do Direito Internacional dos Refugiados.  Na 

análise do autor, a dimensão preventiva objetiva proteger as vítimas potenciais. Para 

tanto, incluem-se vários elementos, como a previsão de situações que possam gerar 

fluxos de refugiados. Os diversos dilemas (de natureza política, étnica, religiosa, de 

nacionalidade) não solucionados estimulam conflitos armados que geram êxodos e 

fluxos maciços de refugiados. 

 Quanto à etapa posterior, são três as estratégias de soluções duráveis do 

ACNUR: (1) a integração local, (2) a repatriação voluntária e (3) o reassentamento. A 

primeira solução consiste em adaptar o refugiado à sociedade do Estado de acolhida, 

tarefa que recebe um auxílio, de organizações não governamentais defensoras dos 

refugiados. A segunda solução, é a repatriação voluntária, é o regresso do refugiado ao 

seu país pelo fim dos motivos que o fizeram buscar refugio, é a melhor solução, não 

priva o indivíduo de sua origem, e por ser voluntária evita no processo de consumação 

da sua cidadania, traumas. A terceira solução consiste em realocar um refugiado, que 

não pode permanecer no Estado acolhedor, e com a ajuda monetária e política do 

ACNUR, integrar-se-á em outro Estado (JUBILUT, 2007). 

 Cançado Trindade (2003) observa que a etapa posterior, de estabelecimento de 

soluções duráveis, requer maior atenção à situação dos direitos humanos no país de 

origem, pois no momento em que estes não são respeitados no retorno dos refugiados 
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à sua pátria, criam-se condições para novos êxodos e fluxos de refugiados, o que 

desencadeia um círculo vicioso. Portanto, a nova concepção adotada pelo ACNUR, 

contempla como elemento necessário e invariável o respeito aos direitos humanos nas 

etapas de prevenção, refúgio e solução duradoura. Quanto à perseguição: 

O ACNUR estabelece [...] que perseguição é qualquer ameaça à vida ou à 
liberdade, devendo ser auferida tanto por critérios objetivos como por 
critérios subjetivos. Desse modo, pode-se dizer que há perseguição 
quando houver uma falha sistemática e duradoura na proteção de 
direitos do núcleo duro de direitos humanos, violação de direitos 
essenciais sem ameaça à vida do Estado, e a falta de realização de 
direitos programáticos havendo os recursos disponíveis para tal. 
(JUBILUT, 2007, p. 46). !

 Perante a ocorrência dos êxodos e fluxos maciços de refugiados o conceito 

individual de “perseguição” mostrou-se anacrônico e impraticável. O holofote voltou-

se à responsabilidade do Estado na solução dos motivos que originam os fluxos de 

pessoas. A inadequação conceitual de quais são os indivíduos que precisam de 

proteção promove a extensão desta para pessoas que apresentam necessidades iguais, 

ou até mesmo maiores de proteção, como os deslocados internos.  De acordo com 1

Cançado Trindade: “Isto apresenta a vantagem de ampliar o âmbito de proteção, sem 

recair na polêmica sobre se o ACNUR tem ou não competência para estender a 

proteção dos refugiados aos deslocados internos.” (TRINDADE, 2003, p. 399). 
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 A delimitação das pessoas que estão sobre a proteção do ACNUR, está no seu 

estatuto. Inicialmente, restringia-se aos refugiados, mas com a evolução da temática, 

incluíram-se os deslocados e outros determinados como de interesse do ACNUR, isto 

é, pessoas que se encontram em situação semelhante a dos refugiados. Nesta 

perspectiva, a extensão do mandato do ACNUR quanto ao conceito refúgio, abarca 

duas questões de notoriedade, os deslocados internos, e os refugiados ambientais 

(JUBILUT, 2007). 2

 Das agências e órgãos criados para organizar a proteção internacional dos 

refugiados na história, o ACNUR é o que obteve maior sucesso no seu propósito, isso 

se fundamenta pelo recebimento de dois Prêmios Nobel da Paz (1954 e 1981), por 

permanecer ademais da previsão de sua data limite, pela criação de instrumentos 

jurídicos universais de proteção aos refugiados e, sobretudo, por caminhar junto à 

evolução da problemática dos refugiados, de forma a adaptar-se às novas questões, 

trazendo soluções e resposta acertadas ao tema (JUBILUT, 2007). 

Existe uma relação estreita e múltipla entre a observância das normas 
relativas aos direitos humanos, os movimentos de refugiados e os 
problemas de proteção. As violações graves de direitos humanos 
provocam movimentos de refugiados, algumas vezes em escala maciça, e 
dificultam o logro de soluções duradouras para estas pessoas. Ao mesmo 
tempo, os princípios e práticas relativas aos direitos humanos 
proporcionam regras aos Estados e às organizações internacionais para o 
tratamento dos refugiados, repatriados e pessoas deslocadas. 
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1989, p. 25). !
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 Sobre esta relação tripartite (muito bem observada pela CIREFCA) entre a 

observância dos direitos humanos, os fluxos de refugiados e a proteção dos 

mecanismos disponibilizados pela comunidade internacional aos refugiados, que 

versará o próximo tópico. Este apresentará os resultados obtidos no estudo de caso 

sobre os refugiados somalis, que migram por força de conflito(s) armado(s). 

EFUGIADOS SOMALIS: UM DESAFIO À COMUNIDADE INTERNACIONAL  

!
Diante do cenário de construção de proteção normativa aos indivíduos nas dinâmicas 

das migrações, verificou-se na seção anterior a especial preocupação da comunidade 

internacional com os refugiados. No momento atual, vive-se uma crise humanitária 

que foi desvelada por um fluxo migratório de números expressivos, que estão mais ou 

menos evidentes em diferentes períodos desde o início dos anos 2000. Dentre as 

variadas motivações para tais movimentos, a busca por refúgio no continente africano 

tem, em boa medida, encontrado razão nos conflitos armados. Esse é o ponto a ser 

analisado nesse momento do trabalho, delimita pelo caso da Somália. 

 Em 1960, segunda década de libertação da África, começou a história do 

“Inferno”,  ou pelo menos, de um dos “infernos” africanos: Somália, África Oriental, as 3

partes britânicas e italianas, deixaram o país, que se tornou independente, formando a 

República Unida da Somália. (BBC, 2016).  Entretanto, “[...] a independência política 
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Chifre da África, rica em ouro, óleos exóticos, madeiras raras e marfim, era considerada pelos antigos 
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reconciliar diferentes culturas, religiões e tradições, a Somália é cultural, linguística, e religiosamente 
homogênea.” (ACNUR, 2011, p. 16).
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não acarretou em paz na região. As superpotências, que viam a região do Chifre da 

África como uma importante área estratégica na época da Guerra Fria, não pararam de 

armar essa região, o que acarretou milhares de mortes em todo o 

continente.” (ACNUR, 2011, p. 16). 

 O presidente eleito, Aden Abdullah Osman Daar, permaneceu no poder até 

1967, onde foi derrotado por Abdi Rashid Ali Shermarke nas eleições presidenciais. O 

novo governo durou em torno de dois anos, quando foi interrompido por um golpe de 

Estado. Muhammad Siad Barre assumiu o lugar vago, deixado por Shermarke que fora 

assassinado (BBC, 2016). De acordo com Faganello, “A Somália não se divide 

politicamente em função de religião, língua ou cultura. O fator político que demarca a 

sociedade é a fidelidade dos somalis aos clãs e subclãs a que pertencem.” (2013, p. 101). 

Afirma a autora que Barre explorou esse fator para permanecer no poder.  

 Entre 1969 e 1981 os problemas enfrentados pela ditadura de Barre, foram 

motivados pela guerra fria – o país adotou como regime econômico o socialismo, por 

um curto período: de 1970 a 1978 – e pelas secas, que deram origem a uma crise de 

subnutrição crônica. Foi no ano de 1981, quando alguns membros das tribos Mijertyn 

e Isaq foram excluídos do governo ditatorial, que este perdeu boa parte do apoio 

político e adquiriu opositores. O desfecho se deu dez anos mais tarde quando 

Muhammad Siad Barre  foi deposto do poder, após três dias de sua deposição Ali 4
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Mahdi do subclã Abgal declarou-se presidente interino da Somália, gerando o conflito 

com o general Aidid do subclã Dabr Gedir. Nesse momento iniciou-se uma disputa 

pelo poder entre generais de dois subclãs (Mohamed Farah Aidid versus Ali Mahdi 

Mohamed) que deixou milhões de feridos, a esta crise, somou-se a independência da 

Somalilândia,  situada ao norte da Somália (BBC, 2016). 5

 Em 1991 afundou-se o Estado na Somália, tendo como causas: a crise política, 

(isto é, a submissão do povo à luta dos clãs e suas milícias) acompanhada de uma crise 

econômica e da fome, anseios que levaram a uma mobilização por parte da 

Comunidade Internacional. Os resultados foram pífios, os auxílios dificilmente 

chegavam aos aldeões, pois, eram fracionados entre os chefes de grupos, sobreviviam 

somente aqueles que possuíam armas, além disso, dois terços do envio evaporaram no 

trajeto e vinte caminhões da Cruz Vermelha foram desviados (BETTATI, 1996). 

 Em 1992, quinhentas crianças morriam por dia devido a essas ações de restrição 

promovidas pelas milícias que também se dedicavam a combates de rara violência, o 

mais poderoso dirigido pelo general Mohamed Aidid que de forma alguma aceitava o 

envio de força estrangeira. Bandos armados tomaram os centros de encaminhamento e 

distribuição e pilharam os fornecimentos dos navios ancorados bem como dos portos 

(BETTATI, 1996). 

 Como resposta a situação, o Conselho de Segurança editou a Resolução 733 

(1992) que determinou a imposição de um embargo de armas ao país.  Es ta fo i o 
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início das decisões a respeito da Somália, seguida da Resolução 746 (1992) que 

conduziu à intervenção militar de tropas dos Estados Unidos sob a iniciativa das 

Nações Unidas (cabe ressaltar que essa atitude foi tomada a requerimento da Somália).  

Em seguida, no dia 24 de abril de 1992 foi adotada a Resolução 751 que estabeleceu a 

Operação das Nações Unidas na Somália, denominada de ONUSOM I.  Inicialmente, 6

foram enviados cinquenta observadores da ONU à Somália, o principal escopo era 

construir um plano de ação que efetivasse a prestação da assistência humanitária de 

urgência (CAMERA, 2008). 

 Relata Faganello (2013), que as consultas feitas as partes conflitantes persistiram 

por dois meses,  o acordo era que seria enviado somente pessoal desarmado à 7

Somália. Porém, a situação no país se deteriorou de tal forma que motivou a aprovação 

da Resolução 767 (1992), que consistiu na autorização para que se utilizasse o auxílio 

aéreo, com o intuito de facilitar a atuação das Nações Unidas na prestação da ajuda 

humanitária. Dada a evolução do conflito,  o Secretário Geral solicitou ao Conselho de 8

Segurança o envio de mais militares, o pedido foi autorizado pela Resolução 775 

(1992), foram enviados 4.219 combatentes, além dos 50 observadores que já estavam na 

Somália. 
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  “A ONUSOM I, criada pela Resolução 751, tem, portanto igualmente como tarefa coordenar a ajuda 6

humanitária e assegurar a segurança do encaminhamento dos auxílios.” (BETTATI, 1996, p. 180).
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 Os militares encontraram sólida resistência das facções, descontentes com a 

decisão unilateral protagonizada pelas Nações Unidas. A insatisfação foi evidenciada 

quando o General Aidid proibiu militares em Mogadishu, e abriu fogo contra aqueles 

que faziam a segurança do aeroporto local.  

Travou-se, então, uma queda de braço entre o General Aidid, que não 
aprovava o controle do aeroporto pela UNOSOM, e Mahdi, que apoiava 
o papel da missão de paz. A situação ficou insustentável a partir do 
momento em que não existia um governo capaz de assegurar a lei e a 
ordem no país, enquanto saques a armazéns e comboios, sequestros de 
carros e troca de tiros ocorriam a olhos vistos. (FAGANELLO, 2013, p. 
105). !

 O ápice da UNOSOM I foi a adoção da Resolução 794, que traduzia a ideia de 

“ameaça à paz e à segurança internacional”, pela qual era necessária a intervenção 

armada como único meio para a obtenção dos objetivos da intervenção, isto é, a efetiva 

distribuição de alimentos e ajuda médica. A ação humanitária e os seus movimentos 

inevitavelmente resultaram no uso da força, esta se chamará Restore hope, se 

desenvolverá juntamente com as medidas tomadas pelas Nações Unidas (BETTATI, 

1996). Foram dadas boas-vindas em especial aos Estados Unidos, e aos Estados 

membros que estivessem em condição de fornecer forças militares: 

A resposta do presidente estadunidense George Bush à resolução foi a 
decisão, em 4 de dezembro de 1992, de iniciar a Operation Restore 
Hope, na qual os EUA assumiam o comando militar da United Task 
Force (UNITAF) – missão multinacional formada por 24 países, 
autorizada pela Resolução 794 (1992) do Conselho de Segurança, 
fundamentada no capítulo VII e não submissa ao comando da ONU –, 
que tinha como mandato criar em parceria com a UNOSOM um 
ambiente seguro para a prestação de ajuda humanitária, podendo, para 
tanto, usar all necessary means. Até fevereiro de 1993, havia 24 mil 
militares estadunidenses e cerca de 13 mil homens de outras 
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nacionalidades espalhados pela Somália, o que fazia da UNITAF a maior 
operação de alívio humanitário da história da ONU.” (FAGANELLO, 
2013, p.106). !

 Entretanto, a operação Restore Hope foi um fracasso completo. Os Estados 

Unidos chegaram a ter mais de 28 mil soldados no país. A ocupação durou cerca de 15 

meses, resultou em 221 baixas (44 mortos e 177 feridos), e em uma das mais 

humilhantes derrotas da história militar do país – na ocasião em que sem sucesso o 

exército norte-americano tentou prender o líder guerrilheiro Mohamed Farad Aidid – 

(CAMERA, 2008). Em resposta, o presidente Clinton exigiu o retorno de todos os 

militares estadunidenses aos EUA. Além disso, os resultados da ONUSOM I não foram 

satisfatórios, o que foi evidenciado na Resolução 814 que instituiu a ONUSOM II, 

responsável por dar continuidade às tarefas empreendidas pela UNITAF. 

 Após a adoção de sucessivas resoluções que ampliaram a permanência da 

ONUSOM II na Somália, no dia 21 de fevereiro de 1995, um acordo de paz foi 

assinado entre os Generais Aidid e Mahdi, em nome da Somali National Alliance e da 

Somali Salvation Alliance, objetivando a promoção, a reconciliação nacional e um 

ajuste pacífico. Os generais aceitaram, dentre outras, dividir o poder (que passaria a ser 

norteado por eleições democráticas) e resolver as disputas por meio do diálogo e 

medidas pacíficas, além disso, foi convencionada a abertura dos portos para o tráfego 

comercial. O resultado deste acordo foi que em 28 de março de 1995 a missão de paz 

foi completamente retirada da Somália (FAGANELLO, 2003). 
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 A retirada da ONUSOM II deixou a Somália exposta aos senhores da guerra.  9

Reconheceu-se o insucesso político da operação, mas, no plano humanitário foi um 

sucesso. Exceto para o Conselho de Segurança, detentor das informações de campo, 

bem diferentes daquelas veiculadas pelos meios de informação que propalaram:  

Ainda que tardiamente, a ONUSOM, as ONG, e os organismos doadores 
intervieram e, apesar das condições extremamente difíceis, tiveram êxito 
na contenção e finalmente na redução, de forma substancial do desastre 
humanitário (Quênia) [...]. O objetivo humanitário fundamental foi 
atingido. A fome já não ameaça a terra somali. Morrer de fome já não é 
uma ameaça para todo um povo (Nova Zelândia) [...]. Todas as 
informações provenientes da Somália concordam num ponto: a situação 
humanitária é bastante satisfatória (Djibouti) [...]. A Organização das 
Nações Unidas não falhou na sua tarefa na Somália (Nigéria) [...]. Não 
poderíamos ignorar o sucesso da ONUSOM no setor humanitário 
(Paquistão) [...]. Os piores aspectos da crise humanitária neste país foram 
ultrapassados (Argentina). Concordância de opiniões que contrasta com 
as ideias recolhidas sobre este assunto. (BETTATI, 1996, p.181-182). !

 Em 2006, a situação do não-Estado Somália se deteriorou. Os islamitas 

obtiveram o controle do sul do país depois de mais de 15 anos de domínio dos 

senhores da guerra. Entretanto, antes que acabasse o ano, tropas etíopes de notória 

fidelidade ao governo reconquistaram o poder por um período aproximado de dois 

anos. Contudo, ao final de 2008,  o grupo Al-Shabab de rebeldes islâmicos lutou e 

expulsou a cavalaria etíope, reavendo o território do sul. Como resposta a estes 

acontecimentos o parlamento da Somália, contrário ao grupo, nomeou o islamita 

moderado Sheikh Sharif Sheikh Ahmed como presidente (ACNUR, 2011). 
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 Segundo a ONU, ainda naquele ano – 2008 – o número de refugiados e 

deslocados internos da Somália ultrapassou a marca de um milhão. Os motivos – além 

do medo causado pelo grupo de rebeldes islâmicos, Al-Shabab – foram: a inexistência 

de um governo por um longo período e o aumento da pirataria (que passou a ameaçar 

e atacar navios internacionais que atravessam aquela área, um dos pontos de 

navegação mais importantes do mundo), somam-se a isto tantas outras inexistências, 

como as de: 

[...] serviços públicos e sociais, (...) sistema de saúde, moradia e educação, 
dessa forma, a população é forçada a buscar seu bem-estar da maneira 
que lhe for conveniente, fazendo com que a criminalidade se desenvolva. 
Umas das consequências mais latentes dessa situação é a pirataria, ação 
encontrada pelos somalis como uma forma de economia e sustento.  
(ACNUR, 2011, p. 18). !

Ademais, nas narrativas recentes, Mogadíscio, a capital, é considerada “terra de 

ninguém”. Se não bastassem as milícias, gangues e conflitos armados habituais, a 

cidade, palco das batalhas e seus civis igualmente espectadores vivem em total 

abandono. Acostumados com a falta de recursos, a grande maioria aguarda 

esperançosa pela oportunidade de se deslocar a regiões vizinhas ou outros países. O 

Governo Federal de Transição permanece em confronto constante com os rebeldes: 

conflito que em não poucas vezes atinge os bairros residencias. Relatos como o de 

bombardeios, ataques militares, ofensivas com granadas e bombas espalhadas pelas 

ruas (quase sempre em área civil) tornaram-se comuns, como um ritual diário 

(ACNUR, 2011). 

Além dos relatos pouco ou nada animadores, eis que surge mais um problema: a 

insuficiência da ajuda humanitária. Motivada em boa parte pela dificuldade de acesso 
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ao país, é obstáculo criado pelos próprios piratas que impedem a passagem dos navios 

de ajuda que poderiam chegar até lá, o que dificulta em larga escala a chegada de 

qualquer auxílio externo. Ante a falta de condições que permitam a sobrevivência 

somada às inúmeras violações de direitos humanos  e à impossibilidade de oferecer 10

ajuda humanitária, fluxos de refugiados somalis motivados pelo(s) conflito(s), passaram 

a se deslocar a países vizinhos, notadamente a partir de 1991, ano em que o Estado 

afundou na Somália.  

 Como solução temporária aos refugiados que derivaram do conflito, a 

Comunidade Internacional construiu, em maio de 1991, em Dadaab no Quênia, 

campos para abrigar os somalis. Conforme relatório do ACNUR, entre 1991–1992 foi 

projetado três extensões, Ifo, Dagahaley e Hagadera, com possibilidade de abrigar até 

30.000 pessoas cada. Em 2011, um segundo fluxo de refugiados motivado pela fome e 

pela seca do Sul da Somália, fez com que fossem desenvolvidas mais duas extensões, 

Ifo 2 e Kambioos, para abrigar os mais de 130 mil emigrantes que chegavam. Sem 

qualquer perspectiva de retorno a seu país, gerações de refugiados foram formadas, 

alguns inclusive possuem filhos e netos. O campo de refugiados possui plenas 

características de uma cidade, porém, não dispõe de reconhecimento legal ou jurídico 

que possibilitem sua oficialização (UNHCR, 2014). 

 No entanto, os campos que deveriam existir temporariamente até que se 

encontrasse uma solução duradoura, têm se mostrado definitivos. O maior campo de 

refugiados no mundo completa nesse ano 26 anos de existência. Dadaab está situado 
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no nordeste do Quênia, a 100 quilômetros da fronteira, tem hoje uma população de 

aproximadamente 256 mil habitantes.  Em contrapartida, na Somália direitos 11

humanos continuam sendo violados de forma sistemática. O número de deslocados 

internos supera os 430 mil. Além disso, a quantidade de refugiados somalis no mundo 

é maior que 1,1 milhão. É o terceiro entre os índices mais altos, somente atrás da 

totalidade de emigrantes provenientes do Afeganistão (2,7 milhões) e da Síria (4,9 

milhões). Aliás, cumpre ressaltar que mais de 54% dos refugiados provem destes três 

países supracitados, o que eles têm em comum? Conflitos internos que motivam 

grande parte das migrações (UNHCR, 2016). 

 A situação nos campos do Quênia, de acordo com o escritor norte-americano 

Ben Rawlence (que nos últimos cinco anos visita os campos) segue a lógica dos outros 

países hospedeiros que impedem os refugiados de trabalhar, dessa forma cabe a ONU 

o envio de mais de cinco toneladas de alimentos (principalmente arroz e feijão) por 

mês, contudo, pelas limitações de recurso esses envios sofreram um corte de 30%. 

Conta o autor que os países que recebem refugiados costumam responder ao aumento 

das populações com restrições e politicas mais rígidas. O Quênia figura entre os mais 

rígidos, no ano passado, refugiados encontrados no lado de fora dos campos foram 

presos pela polícia no estádio nacional. “A vida em Dadaab e em todos os outros 

campos é um exercício diário de fabricação de esperança.” Provavelmente os membros 

da terceira geração de filhos passarão toda sua existência em Dadaab (RAWLENCE, 

2015). 
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!
A situação da Somália é um exemplo em que o ACNUR tem buscado 
novas abordagens para soluções abrangentes. O ACNUR lançou a 
Iniciativa Global para os Refugiados Somalis para garantir o asilo 
continuado para os refugiados somalis na região, enquanto as condições 
na Somália impedirem o regresso em larga escala. Os governos do 
Djibuti, da Etiópia, do Quénia, da Somália, do Uganda e do Iémen, 
como signatários do Compromisso de Addis Abeba para os Refugiados 
Somalis de 2014, comprometeram-se a preservar o espaço de asilo para 
os refugiados somalis na região. Ao longo de 2014-2015, 6.100 refugiados 
optaram por regressar a nove áreas na Somália onde os atores 
humanitários e de desenvolvimento puderam apoiar o seu regresso e 
reintegração. O Acordo Tripartido de 2013 entre os governos do Quénia 
e da Somália e o ACNUR asseguram retornos sustentáveis e voluntários 
em condições de segurança e dignidade. Além disso, o ACNUR tem 
buscado o apoio da diáspora somali e do setor privado para ajudar na 
integração dos retornados, particularmente para aumentar seu acesso a 
serviços e meios de subsistência. (UNHCR, 2016). !

 Contudo, no pior dos cenários, em comunicado oficial feito pelo ministro da 

Segurança Interna do Quênia, foi anunciada a decisão de esvaziamento dos campos a 

partir de novembro de 2016. Um dos principais motivos alegados foi o de que os 

campos seriam uma ameaça à segurança. A decisão reflete o medo de que aconteça no 

Quênia o mesmo que na Somália, a entrada de extremistas islâmicos do grupo rebelde 

Al-Shabab ligada a Al-Qaeda. O ACNUR junto de algumas ONGs posicionaram-se de 

forma contrária à decisão pedindo que o governo reconsidere-a, alegam que seria uma 

violação ao princípio da não-devolução, um desastre humanitário (ONU, 2016).  

 A pressão internacional, encabeçada pelo ACNUR e as ONGs, fez com que o 

fechamento do campo, programado para o fim de novembro fosse adiado por “razões 

humanitárias”. Entretanto, recentemente o Tribunal Supremo do Quênia anulou a 
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decisão do governo de fechar o campo: “A decisão do governo de expulsar os 

refugiados somalis é um ato de perseguição de um grupo, é ilegal, discriminatória e, 

portanto, inconstitucional, e viola o direito internacional, atingindo aqueles que fogem 

da fome, da guerra civil e da violência do extremismo islâmico.” (VATICANO, 2017). 

 Ademais, entende o tribunal que o Governo queniano não assegurou que os 

refugiados somalis retornariam ao país de forma segura e humana. O que motiva o 

desejo de fechamento dos campos por parte do governo de Naiorobi é a crença de que 

o campo de Dadaab é utilizado pelo grupo de rebeldes islâmicos Al-Shabab para 

recrutar membros e montar uma base a fim de atacar o Quênia. Todavia, tal 

entendimento não passa de suposição, vez que nenhuma evidência concreta foi 

oferecida pelo governo, que já anunciou que vai recorrer da decisão do Tribunal. A 

decisão foi motivo de comemoração, pois a grande maioria dos refugiados quer 

permanecer nos campos do Quênia (VATICANO, 2017). 

 A situação do não-Estado Somália é desoladora. Sem qualquer perspectiva de 

melhoria, os cidadãos somalis estão entregues ao acaso. A ruína dos mecanismos 

utilizados para amenizar o problema, demonstram a necessidade de repensá-lo. O 

problema não tem sido enfrentado, pelo contrário, tem sido minimamente contornado. 

Ao que tudo indica, ainda não se compreendeu a gravidade da questão, e a magnitude 

dos estragos provocados pelos conflitos armados. Quanto à comunidade internacional 

e às suas intervenções: o remédio encontrado, após vários insucessos foi o 

esquecimento. Porém, esqueceu-se de que os refugiados, especialmente os somalis, 

(ainda) são seres humanos, imbuídos de dignidade. Aliás, cessar com as violações de 

direitos humanos, não é (nunca foi) o objetivo principal. 

!346



Guilherme Henrique Tavares Diniz

Conclusão 

 O presente ensaio centrou-se na temática da proteção internacional dos 

refugiados. Ao longo das análises buscou-se responder à pergunta que vem norteando 

a investigação: em que medida as migrações forçadas de conflitos armados encontram 

proteção suficiente nos mecanismos disponibilizados pela comunidade internacional 

para garantir a segurança humana dos refugiados?  

 É importante reafirmar o que já está consagrado nos documentos internacionais 

sobre os refugiados: independente do motivo que os faz migrar eles são titulares de 

direitos humanos, que têm de ser respeitados em qualquer momento, circunstância ou 

lugar. São direitos inalienáveis e como tal, devem ser respeitados antes, durante e 

depois do seu êxodo ou do regresso aos seus lares, é responsabilidade comum dos 

Estados e da Comunidade Internacional proporcionar o necessário para garantir o 

bem-estar e dignidade humana (ACNUR, 1994). 

 No presente estudo, ao se analisar os mecanismos disponibilizados pela 

comunidade internacional para a proteção e garantia de direitos dos refugiados, 

verificou-se que tem se prestado à assistência e ao auxílio emergencial. Demonstrou-se 

que as questões que tocam os refugiados, não recebem a atenção merecida, muito 

disso acontece pelo fato de ocorrerem em países sem grande expressão no território 

nacional e pelo pensamento de que logo findarão como ocorrera no passado. Os 

instrumentos não têm se mostrado efetivos para soluções duráveis, conforme se pode 

confirmar no caso da Somália.  

 O fato de que existem campos no Quênia que deveriam ser temporários, mas 

alcançam a marca de mais de 25 anos deveria no mínimo provocar um sentimento de 
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necessidade de reconstrução das respostas dispensadas aos problemas que surgem por 

força dos conflitos armados. Isso comprova que as soluções são paliativas, e mais, os 

últimos relatórios do ACNUR falam por si só, no momento em que apresenta a 

inalteração dos números de refugiados provenientes da Somália, ele permanece sendo 

de mais de 1,1 milhões de refugiados nos últimos dois relatórios.  

 Conviver com dados como o de que mais de 54% dos refugiados provêm de 

países em conflitos armados é assustador. Inexistem normativas específicas sobre 

conflitos armados e como proceder diante destes. O que se evidencia é um 

desinteresse pela causa das pessoas em situação de refúgio em lugares como a África, 

e/ou pela ampliação do conceito de refugiado, isso é comprovado nas funções 

desempenhadas pelo ACNUR, que extrapolam conceitos e, por vezes, até mesmo 

limites estatais em prol da segurança dos seres humanos, tal atuação é louvável.  

 Por fim, pode-se concluir que as migrações forçadas de conflitos armados não 

têm encontrado proteção suficiente nos mecanismos disponibilizados pela 

comunidade internacional para garantir a segurança humana dos refugiados. A 

realidade é que as normativas e mecanismos de proteção são insipientes, e que há 

certo despreparo da comunidade internacional para lidar com estes problemas. Isso é 

constatado nos relatórios disponíveis sobre a atuação na ONUSOM I e na ONUSOM 

II, o fato da retirada de poder bélico, quando não foram eficazes as suas atuações, 

atesta mais uma vez que o objetivo não é a solução das violações de direitos humanos e 

que tais violações não se encontram no centro das atenções da comunidade 

internacional. 
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!
Resumo: Historicamente, havia grande relutância, em especial pelos países em 
desenvolvimento, quanto à assunção de compromissos no âmbito das compras 
governamentais. O principal instrumento normativo a regular o tema era o Acordo de 
Compras Governamentais da Organização Mundial do Comércio (GPA), cuja maioria 
dos signatários eram países desenvolvidos. O Brasil, de forma inédita, assumiu 
compromissos quanto às compras governamentais no ano de 2016, através do Acordo 
de Ampliação Econômico-Comercial celebrado com o Peru. A legislação nacional, no 
entanto, ainda prevê a concessão de margens de preferência para alguns tipos de 
empresas e alguns setores da economia. Assim, o objeto de estudo deste trabalho foi a 
interlocução entre o contexto internacional e a legislação brasileira sobre o tema. O 
trabalho consiste em uma análise dos principais dispositivos do GPA e os 
compromissos assumidos por seus membros em contrapartida às leis e decretos que 
regulam as compras públicas no Brasil, abordando igualmente o Acordo Brasil-Peru de 
modo a indicar as mudanças no regime conferido às empresas peruanas frente às 
demais estrangeiras. 

Palavras-chave: Compras governamentais; Acordo de Compras Governamentais; 
Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre o Brasil e o Peru e margens de 
preferência. 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Introdução 

 As compras governamentais são definidas de modo geral como o processo de 

aquisição pelo Estado de bens, serviços e obras que serão utilizados em suas 

atividades.  O tema é sensível por se tratar de uma relação comercial que envolve o 1

governo como contraparte. A sensibilidade é potencializada pela contraposição entre o 

interesse estatal de estimular o desenvolvimento industrial doméstico através de 

mecanismos como a concessão de margens de preferência e a requisição do uso de 

matéria-prima local, por exemplo, e a lógica por trás dos procedimentos para compras 

governamentais, que é a busca pelo melhor negócio e o menor preço. Nem sempre 

esses dois interesses se contrapõem, porém, ao aplicar margens de preferência, o 

governo aceita pagar valores mais altos por determinados bens e serviços sem que haja 

necessariamente aumento de qualidade como contrapartida.  

 A adesão a acordos sobre compras governamentais importa, como regra, em 

conferir tratamento nacional às mercadorias importadas. Este princípio, que 

incialmente se limitava ao âmbito da OMC, enseja a obrigação de tratar o produto 

importado de forma não menos favorável que o produto doméstico após o 

desembaraço aduaneiro (BOSSCHE, 2005, pp. 327-328). Deste modo, a tomada de 

decisão pelo Governo necessariamente abordaria essa questão. Assim, há um dilema 

evidente: se de um lado seria positivo ao Estado que as empresas brasileiras 

recebessem tratamento equivalente ao competirem nos mercados de compras públicas 

americano, por exemplo, e que o Governo nacional tivesse maiores variedades de 

produtos e preços mais baixos à disposição em vista do aumento da competitividade, 
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por outro lado o Brasil teria que abrir seu mercado, o que aparentemente contraria 

algumas das políticas que vêm sendo implementadas nos últimos anos para fomentar a 

indústria doméstica. 

 Outros aspectos também influenciam a percepção dos governos quanto à 

abertura do mercado de compras públicas aos estrangeiros, tais como os custos para 

adaptar os procedimentos para viabilizar a participação, fornecendo documentos em 

outros idiomas, disponibilizando o acesso eletrônico por meio de um portal único e 

etc. O tema tem sido alvo de debate e negociação tanto no âmbito multilateral quanto 

bilateral, conforme se explorará adiante (BADIN, AZEVEDO, 2013, p. 246). Enquanto 

alguns acreditam que a legislação brasileira, em especial através do artigo 3º, §1º, I da 

Lei 8.666 (Lei de licitações), já permite que os estrangeiros participem das licitações e 

que a margem de preferência é um instrumento necessário ao desenvolvimento 

doméstico, outros acreditam que a expansão do grau de liberalização pode beneficiar o 

governo, que poderia economizar um montante maior nas contratações pelo aumento 

da competição no mercado (SCWARZER, MORAIS, 2002, p. 128; MONASSA, 

LIONELLI, 2013, p. 81). 

 Desde 2012, a legislação nacional inclui diversos decretos que têm sido editados 

pelo Poder Executivo para permitir que o Estado pague até 25% mais em relação aos 

produtos brasileiros nas licitações em que há competição entre o estrangeiro e o 

doméstico, de modo a proteger a indústria brasileira. Importa notar que a Lei 

8.666/1993 aborda outras formas de privilegiar a indústria doméstica como a 

possibilidade de restringir a licitação aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida 

no país de acordo com o processo produtivo básico da Lei 10.176, de 2001, quando se 
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tratar de contratações destinadas à implantação, manutenção e aperfeiçoamento dos 

sistemas de tecnologia, informação e comunicação considerados estratégicos para o 

Poder Executivo.  

 Levando em consideração a regulação brasileira atual sobre compras 

governamentais e a existência das margens de preferência, o objetivo final do trabalho 

é traçar um paralelo entre a referida legislação e o que se observa no âmbito 

internacional através do Acordo de Compras Governamentais da OMC (GPA) e os 

modelos de acordos mais recentes tais como a Parceria Transpacífica (TPP), de modo a 

identificar algumas das alterações legislativas necessárias para adesão do Brasil a 

acordos internacionais sobre o tema.  

 Quanto ao âmbito nacional, a análise consistirá na exposição sobre a regulação 

doméstica de contratação com o poder público de modo geral e, especificamente, os 

Decretos do Ministério da Fazenda através dos quais se concede margem de 

preferência para alguns tipos de empresas domésticas quando participantes de 

licitações. O Acordo celebrado com o Peru em abril de 2016 também será objeto de 

estudo apesar de ainda não está em vigor . 

 Ainda, ao avaliar o cenário brasileiro panoramicamente, é possível notar que há 

setores da economia em que há grande concentração dos agentes atuantes. A título 

ilustrativo, no setor de construção civil é sabido que há dominância das grandes 

empreiteiras nacionais e tal dominância é refletida também nas contratações públicas 

para obras. Diante disso, a acessão do Brasil ao GPA ou a um acordo nos moldes do 

TPP, ou seja, acordos plurilaterais, poderia enfrentar resistência de alguns setores. 
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Além disso, o poder de barganha do governo pode ser outro fator para que as 

negociações em âmbito bilateral interessem mais que a acessão a acordos plurilaterais. 

1. O Acordo de Compras Governamentais da OMC  

 O objetivo neste item é expor de maneira breve o histórico da OMC e o 

contexto de criação, ratificação e implementação do GPA, além de uma síntese de sua 

estrutura e principais dispositivos. 

 A OMC surge através em 1995 com a celebração do Acordo de Marrakesh. Nos 

dias de hoje, apesar das instabilidades no cenário político face às manifestações e 

ações contrárias por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (BOWN, 2017), a 

organização é uma instituição internacional consolidada no que tange à regulação do 

comércio exterior e solução de conflitos entre os Estados-Membros, contando com 

diversos acordos multilaterais e plurilaterais.  

 O GPA, que é um desses acordos, tem como principal objetivo facilitar o 

comércio entre os países no âmbito das compras públicas, dispondo a respeito do 

tratamento igualitário entre as empresas estrangeiras e as nacionais nas licitações, a 

transparência e celeridade dos procedimentos, entre outros temas. Para melhor 

compreender o que é considerado como compra governamental sobre a ótica do GPA, 

é necessário identificar as definições feitas por painéis e pelo Órgão de Apelação (AB). 

 Em Korea — Procurement, caso sobre a construção do Aeroporto Internacional 

de Inchon, o painel decidiu que as compras governamentais são aquelas realizadas 

pelas entidades definidas nos Anexos 1 a 3 do Apêndice 1 do Acordo, que incluem o 

governo central, subcentral e outras entidades. Além disso, as compras governamentais 
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podem ser de produtos ou serviços, dentre aqueles enumerados na lista de 

compromissos elaborada por cada membro. 

 Vale esclarecer que a lista de compromissos dos Estados na OMC é positiva, ou 

seja, todos os setores que não forem mencionados não se submeter às regras da 

organização. Além disso, é possível liberalizar os setores em graus diferentes, sendo 

que as restrições devem ser indicadas expressamente nas listas de compromissos. Em 

especial quanto ao Acordo de Compras Governamentais, os Membros devem 

estabelecer também nas listas o valor a partir do qual as compras governamentais se 

submeterão às disposições do Acordo. 

 No precedente já mencionado, Korea-Procurement, o painel determinou que 

duas perguntas devem ser respondidas a fim de identificar se a medida analisada pode 

ser classificada como “compra governamental. Confira-se: 

“In the present case, our view is that the relevant questions are: (1) 
Whether an entity (KAA, in this case) is essentially a part of a listed 
central government entity (MOCT) — in other words, are the entities, 
legally unified? and (2) Whether KAA and its successors have been 
acting on behalf of MOCT. The first test is appropriate because if entities 
that are essentially a part of, or legally unified with, listed central 
government entities are not considered covered, it could lead to great 
uncertainty as to what was actually covered because coverage would be 
dependent on the internal structure of an entity which may be unknown 
to the other negotiating parties. The second test is appropriate because 
procurements that are genuinely undertaken on behalf of a listed entity 
(as, for example, in the case where a principal/agent relationship exists 
between the listed entity and another entity) should properly be covered 
under Annex 1 because they would be considered legally as 
procurements by MOCT.” (Grifos nossos) 
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 Assim, nota-se que de acordo com a tendência interpretativa, a definição de 

compras governamentais pode se aplicar tanto às aquisições do próprio governo 

quanto às aquisições por entes privados quando representando o governo. 

 GPA é composto de vinte e dois artigos, além de quatro apêndices, cinco anexos 

e notas gerais. Os anexos se prestam a indicar quais entidades e serviços são 

submetidos aos termos do acordo. A princípio, o GPA se aplica às entidades do poder 

central e subcentral, conforme previsto no Artigo II.4 e especificado nos anexos dos 

Estados-Membros. 

 A regra geral é de que todos os bens são sujeitos às disposições do GPA, 

enquanto somente os serviços expressamente incluídos nas listas de compromisso dos 

signatários são liberalizados. Os anexos também indicam os valores a partir dos quais 

os contratos se submetem às disposições do GPA para bens, serviços e, desde a revisão 

do Acordo, construção civil (TREBILCOCK, HOWSE, 2005, p. 296). 

 Ainda no Artigo II, itens 6 a 8, são previstas as regras quanto ao fracionamento 

dos valores das operações de modo a excluí-las do escopo do acordo ou do cálculo do 

valor total de contratos de longo prazo, por exemplo. Essa regra é mais detalhada no 

GPA que no TPP, que será analisado no próximo capítulo, na medida em que 

estabelece duas formas de calcular o valor de um requerimento da administração 

pública que resulta em mais de um contrato ou em um contrato com mais de uma 

etapa para realização do objeto. Os métodos se pautam na tomada de preços de 

contratos similares do ano anterior ou do ano seguinte como referência para 

estabelecer os valores. Também há previsões mais específicas sobre o cálculo do valor 
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total de compras feitas por meio de aluguel, por exemplo, que se estenderá ao longo 

do tempo e em que não há um valor preço pré-determinado (BOSSCHE, 2005, p. 479).  

 No Artigo IV, são abordados os princípios gerais. São eles as a não 

discriminação, o uso do meio eletrônico, a transparência e imparcialidade na conduta 

da licitação, as regras de origem, a proibição aos offsets e as exceções à não 

discriminação. Dentre os princípios, destaca-se a proibição aos offsets quando se tratar 

das compras cobertas pelo Acordo. Os offsets são definidos no Artigo I (l) como 

qualquer condição imposta para promover o desenvolvimento local ou em razão da 

balança de pagamentos, de modo a requerer uso de conteúdo local, licença de alguma 

tecnologia, investimento local e outras restrições ao livre comércio. 

 Em uma análise comparativa do GPA e do Acordo Brasil-Peru, que em muito se 

assemelha ao texto do capítulo de compras governamentais da Parceria Transpacífica, 

como se explorará adiante, são previstas ao menos três modalidades básicas de 

licitação: aberta, seletiva ou limitada.  

 No GPA especificamente, estas modalidades são previstas no Artigo IV.4.a. A 

distinção entre os tipos de licitação se baseia na abertura a interessados, sendo que a 

licitação aberta é pública, ou seja, qualquer um pode tentar se qualificar. Já na licitação 

seletiva, em que os participantes são convidados considerando-se o número máximo 

de fornecedores nacionais e estrangeiros já qualificados. A licitação limitada é aquela 

em que a entidade contata o fornecedor de sua escolha para fornecimento do serviço 

ou produto em questão. Essa última modalidade é permitida em cenários específicos 

tais como de extrema urgência ou em relação a produtos como obras de arte que sejam 

protegidas por patente. 
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 De modo geral, os procedimentos para contratação com o poder público estão 

dispostos entre os Artigos VI e XVII. Os aspectos abordados seguem enumerados com 

fim de oferecer uma visão geral: 

1. Artigo VI - Informação sobre o Sistema de Compras 

2. Artigo VII – Notificações 

3. Artigo VIII – Condições para Participação 

4. Artigo IX – Qualificação dos Fornecedores 

5. Artigo X – Especificações Técnicas e Documentação do Concurso 

6. Artigo XI – Períodos 

7. Artigo XII – Negociação 

8. Artigo XIII – Concurso Limitado 

9. Artigo XIV – Licitação eletrônica 

10. Artigo XV – Tratamento do Concurso e Adjudicação dos Contratos 

11. Artigo XVI – Transparência das Informações sobre a Licitação 

12. Artigo XVII – Abertura das Informações 

 Quando o GPA foi negociado, os países tinham uma grande preocupação com o 

aumento da transparência nos procedimentos licitatórios para garantir que os 

requisitos impostos não afetassem discriminatoriamente os fornecedores estrangeiros. 

(BOSSCHE, 2005, p. 479)  

!363



Carol Sayeg

 Segundo Marc Steiner, juiz da 2ª Divisão da Corte Administrativa Federal da 

Suíça, o debate sobre as compras governamentais na OMC ganhou relevância 

novamente após a crise americana de 200849, que impactou o mercado internacional 

como um todo. Isso porque em momentos de crise, os países tendem a proteger o 

mercado doméstico e aumentar as barreiras à entrada dos estrangeiros. Ainda segundo 

o autor, parte da importância do GPA está na sua utilização pelos Estados como 

modelo para elaboração de outros tratados regionais e bilaterais no âmbito das 

compras governamentais. Essa afirmação de fato é constatável na medida em que 

diversas provisões do Acordo Brasil-Peru e TPP foram feitos à semelhança ou 

equivalem às disposições do GPA. 

 Vale mencionar que a versão revista do GPA foi influenciada largamente pelos 

Acordos Preferenciais de Comércio dos Estados Unidos (BADIN, AZEVEDO, 2013, p. 

262). Vejamos:  

“Ao identificar essas estratégias e contrastá-las com os avanços do tema 
na  OMC –  GPA e orientações de negociação até 2004 na Rodada Doha 
– , observa-se uma tendência dos APCs mais elaborados e com regras 
mais precisas terem uma influência maior no sistema da OMC. Os 
Estados Unidos, por exemplo, estabeleceram um padrão de acordo, 
aplicado a quaisquer parceiros comerciais, que claramente influenciou a 
nova estrutura do GPA de 2011. O GPA assumiu praticamente a mesma 
estrutura de tópicos e organização dos compromissos entre as partes dos 
APCs dos Estados Unidos, que é diferente daquela presente na versão 
anterior do GPA.” !

 Uma vertente do debate quanto ao progresso do Acordo tem se voltado às 

compras governamentais sustentáveis, tema de relatório no Comitê sobre Compras 

Governamentais da OMC, em que se aborda as melhores práticas compatíveis com o 
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princípio de “melhor relação custo-benefício” e as obrigações internacionais dos 

signatários (STEINER, 2015). Para a União Europeia, uma das partes do GPA, por 

outro lado, os aspectos sociais nas compras públicas também ganham enfoque através 

da Diretiva 2014/24/EU. 

 O Diretor-Geral Roberto Azevedo se manifestou quanto à entrada em vigor na 

versão revisada do GPA durante a Rodada Bali, ressaltando a importância do acordo e 

o fato da nova versão incluir dispositivo sobre o tratamento especial e diferenciado dos 

países em desenvolvimento (informação verbal):  2

“The fact that this [revisão do GPA] has been achieved so quickly shows 
the importance that the Parties attach to the GPA and is further 
evidence, after successful Bali Package, that the WTO is back in business 
(…) The modernized text of the revised GPA and the expanded 
commitment to market access should prompt other WTO Members to 
consider the potential advantages of joining”.  !

2. As Compras Governamentais no Brasil  

 No Brasil, as compras governamentais são governadas principalmente pela Lei 

8.666, de 1993 (Lei de Licitações). Segundo o próprio autor da Lei, sua criação foi 

fruto de intenso debate no Congresso Nacional por cerca de dois anos e resultou num 

mecanismo para delimitar os procedimentos para contratação pública e combater a 

corrupção (PONTES, 55a legislatura – Câmara dos Deputados).  

 As modalidades de licitação, segundo o art. 22 da Lei de Licitações, são a 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Essas modalidades se 
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diferenciam principalmente pela lógica de apresentação de propostas. Comparando 

essas modalidades àqueles previstas nos acordos analisados neste trabalho, observa-se 

que o convite se aproxima da licitação limitada (MOREIRA, GUIMARÃES, 2015, pp. 

124-134). A concorrência, tomada de preços, por sua vez, se assemelha à licitação 

aberta, pois qualquer interessado pode se qualificar desde que observe os requisitos 

do edital. Ademais, entre os arts. 34 e 37 da referida lei, prevê-se a possibilidade de 

certificar alguns fornecedores quando determinado órgão da administração realizar 

licitações com frequência, sendo que a lista de fornecedores certificados é pública e os 

certificados em questão devem ser renovados anualmente. 

 Ao longo dos anos, outras leis também foram promulgadas para aprimorar e 

conferir maior celeridade ao processo licitatório, tais como a Lei 10.520, de julho de 

2002, que instituiu o “pregão”, modalidade em que se inicia o procedimento com a 

abertura das propostas de menor preço e ofertas até 10% mais altas. Após, examinam-

se os documentos daquele que apresentou a melhor proposta e a Lei 12.462, de agosto 

de 2011 cumulada com o Decreto 7.581, de outubro de 2011, que institui o “Regime 

Diferenciado de Contratações”, modalidade que a princípio se aplicava no contexto 

das obras e serviços de engenharia vinculados a eventos específicos sediados no país, 

além do Programa de Aceleração do Crescimento e Sistema Único de Saúde. 

 A Lei de Licitações em vigor no Brasil prevê os procedimentos de modo muito 

similar ao que consta nos Acordos plurilaterais analisados no trabalho. 

Ilustrativamente, a própria legislação determina quais documentos deverão ser 

apresentados para demonstrar a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e não-discriminação entre os 
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artigos 27 e 33. Ainda, prevê-se inclusive que as empresas estrangeiras que não 

funcionem no Brasil podem apresentar documentos equivalentes, devendo ter 

representante legal no país para fins de processos administrativos e judiciais. Assim, 

nota-se que a própria lei confere ao estrangeiro tratamento semelhante ao nacional 

quanto aos requisitos formais para participação nas licitações. 

 A Lei de Licitações também dispõe sobre a transparência, prevendo no art. 21 

que o aviso de licitação seja publicado nos respectivos Diários Oficiais, com 

antecedência mínima e indicação do local em que os interessados poderão acessar ao 

edital completo e demais informações previstas para o pagamento, desde que não 

superior a quinze dias. 

 Ainda, no art. 109 da Lei a possibilidade de recorrer das concorrentes de 

impugnar a licitação administrativamente quanto à habilitação, julgamento das 

propostas, anulação ou revogação da licitação, pedido de inscrição em registro 

cadastral, dentre outros aspectos. Importa notar, porém, que a referida lei diverge 

materialmente dos Acordos ao prever mecanismos para priorizar à indústria doméstica 

conforme as alterações realizadas em 2010 pela Lei 12.34988. Nos termos do art. 3º, 

§5º, I, é possível estabelecer margem de preferência para produtos manufaturados e 

serviços nacionais que atendam às normas técnicas domésticas. Essas margens não 

devem ultrapassar o montante de 25% sobre o preço em questão e podem ser 

estendidas tão somente aos países do Mercosul.  

 Rosilho critica o modelo legal da Lei de Licitações, que a seu ver, é 

excessivamente detalhista. Isso porque o legislador, na tentativa de inibir a corrupção, 

retirou em larga medida a discricionariedade dos administradores, impondo-lhes 
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diversas amarras legais (ROSILHO, 2013, pp. 9-32). A Lei foi promulgada através de 

meios democráticos logo após o escândalo das compras superfaturadas durante o 

governo de Fernando Collor, além da instalação da comissão parlamentar de inquérito 

e posteriormente cassação do ex-presidente 90 . Esses elementos influenciaram a 

formação da lei, sendo que esta ficou mais suscetível e permeável em relação aos 

interesses privados, que ganharam mais espaço no debate no Congresso Nacional que 

o público, haja vista que à época o governo tinha como principal preocupação manter 

a estabilidade e governança (ROSILHO, 2013, p. 8). Assim, ao invés da legislação ser 

imparcial como se desejava à época, ela chancelou os interesses dos grupos mais 

poderosos politicamente. Nos termos do autor (Ibid, p. 13): 

“Tratou-se de uma estratégia engenhosa e catastrófica do ponto de vista 
de gestão pública. Afinal, o dirigismo nas contratações , ao invés de 
combatido, foi, em verdade, chancelado. (...) Sob a aparência de terem 
sido postas rígidas regras para um jogo competitivo e probo, criou-se, na 
realidade, uma licitação de dados viciados (…)”. !

 A contextualização ofertada pelo autor é importante neste trabalho por indicar 

que a Lei 8.666/93 desde o início buscou privilegiar determinados grupos econômicos 

nacionais, o que por si só é um fator indicativo de provável tratamento desigual entre 

concorrentes estrangeiros e nacionais nos procedimentos licitatórios. Adicionalmente, 

na tentativa de otimizar os procedimentos e aumentar a concorrência, foram editadas 

normas como a do  “pregão”, cuja reação implicou na promulgação da Lei das Micro e 

Pequenas Empresas e na Lei 12.349, sobre as margens de preferência, para 

impulsionar o desenvolvimento nacional (ROSILHO, 2013, p. 29). 
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 Por fim, cumpre destacar que o Brasil tem grande potencial econômico e 

poderia se beneficiar do acessão a um dos Acordos plurilaterais abordados, em 

especial em um momento de crise geral com dificuldades em todos os países da 

América Latina. No setor de compras públicas, a abertura à participação das empresas 

estrangeiras ainda é irrisória, sendo que em 2014, por exemplo, apenas 48 

concorrências foram internacionais do total de 721.  

 As margens de preferência para indústria doméstica podem ser concedidas em 

razão do setor em que opera ou da forma da empresa. As últimas são aquelas 

concedidas às microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de dezembro de 2006. Segundo Rafael C. R. Oliveira e Rafael V. 

Freitas, a norma viabiliza a participação do tipo empresarial nas licitações por 

conceder algumas flexibilizações como a possibilidade de concorrer ainda que existam 

alguns débitos fiscais (OLIVEIRA, FREITAS, 2014, p. 4). 

 Já as margens de preferência por setor foram estabelecidas originalmente 

através da Medida Provisória nº 495 de 2010 que, por sua vez, foi convertida na Lei nº 

12.349. A referida lei altera dispositivos da lei de licitações, prevendo que o percentual 

máximo de margem de preferência que pode ser concedido é de 25% e que as margens 

devem ser determinadas com base em estudos periódicos sobre seus impactos na 

economia nacional e no aumento dos custos para a administração pública. Confira-se: 

“ Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
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instrumento convocatório, do julgmento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. !
§ 5o Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser 
estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e 
para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. !
§ 6o A margem de preferência de que trata o § 5o será estabelecida com 
base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 
(cinco) anos, que levem em consideração: 
I - geração de emprego e renda; 
II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; 
III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; 
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e 
V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. !
§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de 
desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser 
estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no § 5o. !
§ 8o As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos 
ou grupo de serviços, a que se referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo 
Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o 
montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos 
manufaturados e serviços estrangeiros.” !

 Na prática, até agora, depois da autorização legal para conferir tratamento 

preferencial aos produtos nacionais, foram editados dezesseis decretos federais que 

conferem o benefício a setores como o de calçados, medicamentos e equipamentos de 

tecnologia de informação, por exemplo. 

 Os autores André Rosilho e André Castro O.P. Braga chamam a atenção para o  

aumento de custos que a licitação com margens de preferência pode gerar (ROSILHO, 

BRAGA, 2016). Nesse sentido,  em primeiro lugar, os envolvidos no processo deverão 

compreender as regras de origem,  segundo as quais um produto só pode ser 
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considerado nacional se o valor mínimo das matérias primas utilizadas forem de 

origem brasileira. Assim, se um produto é feito pela indústria doméstica com matéria-

prima predominantemente importada, esse produto pode descumprir o percentual 

mínimo estabelecido nas regras de origem, restando excluído do âmbito de aplicação 

das margens de preferência. Os acadêmicos também indicam que há maior risco de 

litigância entre os participantes, visto que com o aumento das normas incidentes há 

também aumento da incerteza jurídica. 

 No fim de 2015, em observância ao Artigo 3º, § 6º da Lei 8.666, a Secretaria de 

Política Econômica do Ministério da Fazenda elaborou a "Avaliação de Impacto das 

Margens de Preferência nas Compras Governamentais ". Neste estudo, foram 

analisados os impactos econômicos da aplicação das margens aos quinze setores cujos 

decretos foram prorrogados em 2015. 

 Apenas 0,3% do total dos itens do setor têxtil, de calçados e de confecções, por 

exemplo, que foram adquiridos em licitações do setor se beneficiaram das margens de 

preferência, sendo que apenas 1,1% dos produtos foram fornecidos por estrangeiros. 

Esse exemplo corrobora com a constatação principal da Secretaria de que as margens 

não têm sido amplamente aplicadas, sendo que em 2012, 2013, 2014 e 2015 só e 0,11%, 

0,44% 0,73% e 1,02%, respectivamente, das compras foram realizadas com aplicação de 

margem de preferência (Ibid, p. 111). 

 Segundo Rosilho e Braga, portanto, considerando o estudo realizado pela 

Secretaria de Política Econômica, o momento atual exige reflexão quanto à 

prorrogação das margens de preferência, que até agora não tem demonstrado ganhos 

suficientes. 
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 Contrapondo-se a legislação brasileira e, em especial, os Decretos que 

viabilizam a aplicação das margens de preferência com o padrão textual dos acordos 

internacionais, na ocasião do governo desejar aderir a um acordo internacional nos 

moldes do GPA ou TPP, a princípio será necessário adaptar a legislação pela 

impossibilidade de conferir tratamento mais benéfico ao concorrente nacional que ao 

concorrente internacional.  

 Não obstante, o Brasil pode manter algumas reservas em suas listas de 

compromisso quanto aos valores, setores e órgãos do governo aos quais os termos do 

acordo serão aplicáveis.  Assim, as reservas mencionadas na seção 3, feitas pelos 

Estados Unidos e Japão em suas listas de compromisso, conclui-se que é possível 

celebrar acordos de compras governamentais no âmbito internacional e, 

concomitantemente, prever algumas reservas para que se confira tratamento 

preferencial à indústria doméstica. 

 Em abril de 2016, o Brasil celebrou um acordo entre Brasil e Peru sobre 

compras governamentais. O texto se aproxima significativamente do texto do TPP no 

que tange ao capítulo de compras governamentais, que, por sua vez, guarda diversas 

semelhanças para com o GPA. Sendo nota divulgada no site do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o Acordo foi celebrado com objetivo 

de evitar restrição à participação das 

empresas brasileiras no mercado de compras públicas do Peru. Quanto à afirmação, 

vejamos: 

“ A partir disso, as licitações peruanas de bens e serviços passam a estar 
automaticamente abertas para as empresas brasileiras, bem como as 
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licitações brasileiras estarão abertas para as empresas peruanas. No Peru, 
a participação de empresas brasileiras em algumas licitações vem sendo 
prejudicada pela exigência de depósito, em instituição financeira 
peruana, de montante não inferior a 5% de sua capacidade máxima de 
contratação. Essa exigência não se aplica a empresas peruanas e 
empresas de outros países com os quais o Peru tem acordos na área de 
contratações públicas. Portanto, com a implementação do acordo 
assinado hoje,  essa situação passa a ser superada e as empresas 
brasileiras passam a ter condições equivalentes de acesso.”128 !

 No Artigo 4.2 define-se o alcance e cobertura do Acordo Brasil-Peru seguindo o 

padrão estabelecido internacionalmente no TPP e GPA, utilizando como critérios a 

avaliação do valor e objetivo da operação e a entidade contratante. Assim, os contratos 

que não atinjam o valor mínimo previsto e não sejam celebrados pelas entidades 

contratantes conforme  disposto no Anexo III ou que se destinem a fins comerciais 

seriam excluídas do escopo do Acordo. 

 Em conjunção ao Anexo III, outra importante disposição padrão constante nos 

três acordos diz respeito à valoração dos contratos, indicando claramente que na 

dúvida quanto ao valor total da operação, deve-se aplicar o mais alto a fim de que esta 

seja coberta. Confira-se,  nesse sentido, o Artigo 4.2.5 do Acordo Brasil-Peru, que 

equivale ao Artigo 15.2.9 do TPP e não encontra correspondência no GPA: “quando se 

desconhece o valor máximo total estimado de uma contratação pública ao longo de 

seu período completo de duração, essa contratação pública estará coberta por este 

Capítulo”. 

 Já por sua vez no Artigo 4.8 são estabelecidas as condições de participação nos 

processos licitatórios de modo semelhante ao do TPP e GPA. No item 7 do referido 

Artigo foi disposto que a entidade contratante que rejeitar a habilitação de 
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determinado fornecedor em sua lista permanente, quando esta for um requisito para 

participação no processo licitatório,  deverá fornecer uma explicação por escrito para a 

rejeição. Deste modo, garante-se maior nível de transparência, já que tanto o TPP 

quanto o GPA não preveem uma obrigação de prover explicação escrita. 

 Bem como em outros acordos citados neste trabalho, o Acordo Brasil-Peru visa 

promover maior integração entre Membros, o que se concretiza também através de um 

Comitê sobre Contratação Pública cujos encontros deverão ocorrer anualmente para 

promover a integração entre as partes, em especial no que tange às MPMEs. 

 Quanto às diferenças entre o Acordo Brasil-Peru e os acordos TPP e GPA, cite-

se o Artigo 4.4, no qual são abordados os princípios gerais, sendo que merecem 

destaques os itens 8 e 9 (“Denegação de Benefícios”). De acordo com esta seção, uma 

parte pode negar a aplicação do acordo a algum fornecedor em duas hipóteses: (i) 

quando este não desenvolver operações comerciais substanciais no território da outra 

parte ou (ii) quando preste serviço do território de um terceiro país. As “operações 

comerciais substanciais” são aquelas desempenhadas por pessoa jurídica que pague 

tributos sobre os ganhos a uma das partes do Acordo e que detenha local comercial, 

empregando pessoal. Assim, o artigo é importante por criar uma oportunidade para 

tratamento discriminatório e violação ao princípio do tratamento nacional sem que 

necessariamente o fornecedor em questão não tenha capacidade de atender aos 

objetivos do contrato pretendido apenas por não ter um pessoal empregado. Para 

ilustrar,  tome-se por exemplo o caso comum de um fornecedor de roupas que 

terceirize a produção,  encarregando-se tão somente da criação dos modelos. 
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 Outras diferenças substanciais entre o nível de compromisso assumido pelo 

Brasil no Acordo analisado nesta seção e os demais Acordos analisados no trabalho 

está nos Anexos. O Brasil impõe uma quantidade significativa de limitações a abertura 

do mercado ao Peru, ainda que o texto do Acordo em si preveja, em sua grande 

maioria, disposições similares ao GPA e o TPP. Tome-se por exemplo o Anexo I (“Lista 

de Compromissos Específicos do Brasil”), em que diversas categorias de serviços são 

listadas.  

 Em relação a todas as categorias e sobre o princípio do tratamento nacional, 

dispôs-se que: 

“1) 2) 3) 4) 
(i) Brasil se reserva o direito de adotar ou manter qualquer medida com 
vistas a fomentar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica e 
o desenvolvimento de padrões e normas técnicas, sejam essas medidas 
discriminatórias ou não. 
(ii) Brasil se reserva o direito de adotar ou manter quaisquer medidas 
com vistas a desenvolver regiões menos favorecidas ou a reduzir 
desigualdades regionais, assim como aquelas necessárias para assegurar 
inclusão social e desenvolvimento rural. 
3) No caso de concessões públicas, quando ofertas sejam iguais, 
preferências devem ser acordadas a empresas brasileiras. ” !

 Ainda, quanto ao Anexo III, dividido em onze seções em que são listados todos 

os entes que são vinculados pelos termos do Acordo, nota-se que o Brasil não se 

comprometeu em âmbito subcentral, estabelecendo formalmente apenas que iniciará 

um processo interno de consulta para que os governos estaduais decidam 

voluntariamente sobre a adesão. 
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 Já na Seção G (“Notas Gerais e Derrogações”) do Anexo III do Acordo, o Brasil 

prevê que:  

“ 1. O Capítulo 4 (Contratação Pública) não se aplicará aos programas de 
contratações públicas para favorecer as micro e pequenas empresas. 
2. O Capítulo 4 (Contratação Pública) não se aplica às contratações 
públicas de bens e serviços adquiridos para fomentar programas de 
apoio à agricultura familiar e aos programas de seguridade alimentar e 
nutricional e de alimentação escolar. 
3. O Capítulo 4 (Contratação Pública) não se aplica às contratações 
públicas 
relacionadas a bens ou serviços de instituições sem fins lucrativos 
dedicadas à assistência social, ao ensino, à investigação e 
desenvolvimento institucional e às contratações de entidades sociais de 
direito privado submetidas a contratos de gestão. 
4. O Capítulo 4 (Contratação Pública) não se aplica às contratações 
públicas 
nas quais haja transferência de tecnologia de produtos estratégicos para 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e para aquisição de insumos 
estratégicos para a saúde. 
5. O Capítulo 4 (Contratação Pública) não se aplica às contratações 
públicas 
destinadas ao fomento da ciência, tecnologia e inovação, inclusive a 
aquelas 
destinadas ao fomento da tecnologia da informação e comunicação, 
energia nuclear e aeroespacial, definidos como estratégicos por decreto 
do Poder Executivo. 
6. O Capítulo 4 (Contratação Pública) não se aplica às contratações 
públicas 
que realizam as embaixadas, consulados e ou transmissões do serviço 
exterior do Brasil, exclusivamente para seu funcionamento e gestão. ” 

!
 Assim, observa-se que a despeito do texto do Acordo, foram mantidas diversas 

exceções e margens para implementação de políticas internas a favor da indústria 

doméstica. 

!376



Carol Sayeg

Conclusão 

 Considerando o exposto acima, é possível concluir que no cenário 

internacional, poucos são os países que já assumiram compromissos quanto às 

compras governamentais. No entanto, dentre os que celebraram acordos nesse sentido 

estão grandes potências do comércio exterior, que respondem por grande parcela das 

operações em âmbito global.  

 Nesse sentido, os dois acordos mais emblemáticos quanto ao tema no momento 

são o GPA e o TPP em razão da relevância dos países signatários. Citem-se 

especificamente os Estados Unidos e o Japão, duas das três maiores potências segundo 

o Banco Mundial. Através da análise das listas de compromissos desses países, que 

aderiram aos dois acordos,  nota-se que é possível reservar margens para 

implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento da indústria doméstica por 

meio das compras públicas. 

 Especificamente no que tange ao Brasil, atualmente a legislação sobre as 

licitações governamentais prevê a possibilidade de conferir preferência ao produto 

nacional em detrimento do estrangeiro, além de autorizar os entes da administração 

pública a pagarem até 25% a mais por tais produtos via margens de preferência, de 

modo a assegurar o desenvolvimento da indústria doméstica. A crença por trás da 

estipulação das referidas margens é que com a preferência, a indústria expandiria, 

gerando mais empregos e renda no país. No entanto, segundo estudo publicado pela 

Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, as margens não tem sido 

aplicadas com grande representatividade e 
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 tampouco foi provado que os efeitos esperados foram de fato gerados. Ainda 

assim, pela análise comparativa da legislação nacional e as listas de compromisso dos 

Estados Unidos e Japão, notou-se que não seriam necessárias mudanças drásticas para 

a adesão do Brasil a acordos do tipo. Note-se que a partir desta análise, também 

verificou-se que as regras procedimentais previstas na Lei de Licitações não se 

distancia daquilo que preveem o GPA e TPP. 

 Complementarmente, o Brasil celebrou neste ano um Acordo de Ampliação 

Econômico-Comercial com o Peru pelo qual são estendidos aos concorrentes 

peruanos o mesmo tratamento garantido aos brasileiros nos processos de licitação. 

Essa iniciativa é importante por indicar que o país começa a se preocupar em se 

inserir no contexto mundial de negociações. No entanto, observando-se os Anexos, 

nota-se que foi assegurado em larga medida espaços para implementação de políticas 

para favorecimento da indústria doméstica em detrimento dos fornecedores 

estrangeiros. 
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A Antinomia entre o Princípio da 
Relatividade dos Efeitos do 
Contrato e o Princípio da 
Função Social do Contrato 
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por Rodrigo de Campos Tonizza 
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!
Resumo: O presente trabalho aborda o tema da função social do contrato, sua origem 
e positivação, bem como suas relevantes repercussões no âmbito civil, sobretudo, nos 
contratos privados. Além disso, analisaremos os efeitos dos contratos perante terceiros, 
em contraponto ao princípio contratual clássico da relatividade dos efeitos do 
contrato, delimitando em quais hipóteses um princípio deve prevalecer sobre o outro e 
as possibilidades de harmonização destes dois princípios, uma vez que tratam sobre o 
mesmo instituto jurídico, os contratos.  

Palavras-chave: Contratos; Função social do contrato; Efeitos perante Terceiros; 
Relatividade dos Efeitos; Proteção dos interesses coletivos. 
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Introdução 

 O presente estudo busca investigar a fundo, através de análise histórica, 

doutrinária e jurisprudencial, as razões pelas quais o princípio da função social do 

contrato impõe uma limitação aos outros princípios norteadores dos contratos, 

principalmente o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, e a implicação 

prática dessa limitação na execução concreta dos contratos em geral: influência, 

vantagens e desvantagens. 

 Considerando a função social dos contratos como princípio positivado e 

incorporado ao nosso ordenamento jurídico com a entrada em vigor da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil de 2002, o presente estudo possui o escopo de 

analisar o pensamento jurídico em relação ao princípio do função social do contrato 

que foi positivado através do artigo 421 do novo Código Civil. 

 Isto porque, o tratamento dado aos contratos sempre foi de cunho 

essencialmente individualista, e nessa “nova” visão incorporada ao nosso ordenamento 

com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que possui como um de seus 

princípios norteadores a “socialidade”, os contratos passaram a ser interpretados de 

acordo com um cunho mais social, voltado, sobretudo, à população em geral e ao bem 

estar coletivo. 

 Deste modo, passou-se a ter uma maior preocupação com os aspectos sociais e a 

função exercida pelos institutos jurídicos, tendo em vista que, com o tempo, os juristas 

notaram os impactos e influências causadas pelo direito na sociedade, razão pela qual 

deve-se sempre levar em consideração os fatores sociais na aplicação e exercício do 

direito.  
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 Como veremos, o princípio da função social do contrato possui, como antítese, 

o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, tendo em vista que o primeiro 

destaca a prevalência dos interesses sociais em determinado contrato, na medida que o 

segundo afirma que um contrato não gera efeitos a terceiros estranhos ao contrato. 

 Assim, parte-se de hipótese de que há uma contradição entre esses princípios 

mencionados, apesar de disporem sobre o mesmo tema, os contratos. Existe, portanto, 

uma limitação imposta por um princípio sobre o outro. 

 Deste modo, esse artigo se propõe a analisar em que situações um princípio 

prevalecerá em detrimento do outro, quando contrastados. Além de apurar e inquirir, 

as razões e pretextos que levaram os doutrinadores e jurisprudência a estabelecerem 

tal limitação. 

1. Evolução Histórica e Positivação 

 Os direitos sociais, difundidos pela Revolução Industrial, foram efetivamente 

incorporados ao ordenamento jurídico há quase cem anos com a Constituição 

Mexicana (1917) e a Constituição de Weimar (1919), na busca de garantir aos cidadãos 

que o Estado se conduziria pela liberdade e pelo respeito da pessoa humana. 

 Em outras palavras, o ideal de “função social” foi incorporado às chamadas 

constituições sociais tendo como essência a sua condição de instrumento para 

promover os anseios sociais na busca pelo bem comum e interesse coletivo, na medida 

em que o Estado contemporâneo deve comportar-se sob a égide da primazia do 

humano, submetendo o econômico à força do social. 
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 Deste modo, a mudança do Estado Liberal para o Estado Social trouxe consigo 

a valorização dos princípios sociais e da dignidade da pessoa humana, e, deste modo, 

equiparou-os aos princípios clássicos da autonomia da vontade e da obrigatoriedade 

dos contratos. Assim, os chamados princípios sociais passaram a ser observados, com o 

intuito de se alcançar a justiça contratual, na qual prevalece o interesse coletivo, em 

detrimento aos interesses individuais. 

 Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, nossa Constituição 

Cidadã, o princípio da função social foi expressamente positivado em nosso 

ordenamento jurídico. 

 Isso porque, pela análise da Constituição Federal de 1988, pode-se observar que 

o termo “função social” foi citado em seus artigos, com o intuito de preconizar que a 

função social deve sempre prevalecer sobre os interesses individuais. Confira-se: 

Art. 5º: 
(...) 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; !

 Sobre o tema, Fábio Konder Comparato (1996, p. 43), reconhece que “a função 

social da propriedade é apresentada como imposição do dever positivo de uma 

adequada utilização dos bens, em proveito da coletividade”. 

 Apesar de tratar sobre a função social das propriedades, referido artigo 

demonstra que o tema, à época, já era relevante e observado por nossa Magna Carta e 

sua aplicação poderia ser estendida ao instituto dos contratos, uma vez que, nas 

palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p.85), o princípio da função social 

da propriedade é um pressuposto lógico do convívio social. 
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 A função social da propriedade, portanto, tem como objetivo adaptar esse 

direito aos interesses maiores de toda coletividade, além da figura singular do 

proprietário (HIRONAKA, 2001, p. 745). 

 No mesmo sentido, Miguel Reale (2003), em seu artigo denominado “Função 

Social do Contrato” leciona que:  

Um dos motivos determinantes desse mandamento resulta da 
Constituição de 1988, a qual, nos incisos XXII e XXIII do Art. 5º, 
salvaguarda o direito de propriedade que “atenderá a sua função social”. 
Ora, a realização da função social da propriedade somente se dará se 
igual princípio for estendido aos contratos, cuja conclusão e exercício 
não interessa somente às partes contratantes, mas a toda a coletividade. !

 A finalidade desse princípio é justamente a de afastar a mera aplicação do 

Direito Civil às relações entre os particulares afastando a visão individualista do 

Código Civil anterior, e aplicar o direito em prol de toda a sociedade e não somente a 

classes privilegiadas. 

 Isso porque, conforme já ressaltado, sabe-se que as diretrizes fundamentais que 

regem o Código Civil de 2002 são: a eticidade, a operabilidade e a socialidade. 

 Para o presente estudo, a socialidade é o princípio norteador de maior 

importância, já que representa que as regras constantes no nosso ordenamento 

jurídico não devem dar maior relevância aos interesses individuais e sim aos interesses 

sociais e coletivos dentro de uma “vivência social”. 

 Diante disso, pode-se afirmar que o princípio da socialidade precedeu e 

encabeçou o princípio da função social do contrato, haja vista que ambos almejam o 

desenvolvimento de um equilíbrio entre a função individual e a função [do contrato] 
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na sociedade, a fim de se alcançar o bem comum da sociedade como um todo e não 

como um ser apartado [individual]. 

 Por essa razão, o artigo 421 do Código Civil expressamente incorpora o 

princípio da função social do contrato ao dispor que “a liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato.” 

 Ou seja, tanto a Constituição de 1988, quanto o Código Civil de 2002 

representam uma positivação do princípio da função social do contrato, a fim de se 

afastar a visão individualista que prevalecia no âmbito jurídico durante a vigência do 

Código Civil de 1916. 

2. Conceito de Contrato e seus Princípios Fundamentais 

 Segundo Orlando Gomes (1983, p.14) os contratos podem ser conceituados 

como negócio jurídico bilateral, ou plurilateral e são “acordos de vontades destinados 

a constituir uma relação jurídica de natureza patrimonial e eficácia obrigacional”. 

 Nesse mesmo sentido, Hans Kelsen (1943) afirma que contrato seria um acordo 

de vontades de dois ou mais sujeitos tendente a criar ou extinguir uma obrigação. 

Kelsen vê no contrato, sobretudo, a criação de uma norma jurídica particular. 

 Portanto, os contratos são, simplificadamente, acordos de vontades com a 

finalidade de produzir efeitos jurídicos. São negócios jurídicos bilaterais ou 

plurilaterais em que “exige-se o consentimento válido, emanado de vontades livres; 

pressupõe a conformidade com a ordem legal; e tem por escopo objetivos específicos, 

ou seja, a produção de direitos” (RIZZARDO, 2006, p.6). 
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 Levando-se em conta tais considerações, pode-se afirmar que os contratos são 

parte da nossa vida diária e envolvem confiança, promessas e créditos. São marcados 

pela liberdade contratual e pela livre manifestação de vontade. Confira-se: 

O contrato é o elemento essencial e imprescindível da vida econômica e 
social do homem, pois nenhum sujeito de direito deixa de praticar uma 
série de contratos diariamente para satisfação e proteção de seus 
interesses, desde os mais singelos e supérfluos até os fundamentais à sua 
sobrevivência, como aqueles ligados à alimentação, saúde e moradia. 
(THEODORO NETO, 2007, p.1) !

 Ou seja, os contratos fazem parte de nossa vida diária. Podemos notá-los até nas 

mais simples relações do nosso dia a dia, por serem, elementarmente, um acordo entre 

pessoas a fim de regulamentar seus interesses e, garantir a execução do quanto 

combinado. 

 Além disso, sabe-se que desde a antiga Roma, os contratos são regidos por 

quatro princípios denominados clássicos, sendo eles: a autonomia da vontade, a 

obrigatoriedade (pacta sunt servanda), a relatividade dos efeitos dos contratos e o 

consensualismo (GOMES, 1983, p.25). 

 Com a evolução da sociedade, os contratos passaram a ser observados através de 

uma ótica mais social e não somente patrimonial [de cunho individualista]. Assim, 

outros princípios, denominados “modernos”, passaram a reger os contratos 

juntamente com os princípios clássicos. São eles: função social do contrato, boa-fé e 

deveres anexos, equilíbrio contratual e onerosidade excessiva. 

 Isto é, ao longo do tempo, os contratos se submeteram às transformações sociais 

e econômicas e foram adaptados à realidade pós-moderna para acompanhar as 
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modificações socioeconômicas ocorridas em nossa sociedade atual, sendo regidos, 

atualmente, por princípios clássicos e modernos (LISBOA, 2012, p.85). 

 Dentre os princípios contratuais clássicos, merece importante destaque o 

princípio da autonomia de vontade. Isso porque, como vimos, um contrato é um 

acordo entre pessoas decorrente das vontades e interesses das partes. Consiste, 

portanto, na faculdade dada pelo ordenamento jurídico “às vontades particulares de 

regularem, elas próprias, todas as condições e modalidades de seus 

vínculos” (THEODORO JUNIOR, 2001, p. 16). 

 Sobre o tema da autonomia da vontade, Wasinhgton Monteiro de Barros (1995, 

p. 9) leciona que: 

[...] têm os contratantes ampla liberdade para estipular o que lhes 
convenha, fazendo assim do contrato verdadeira norma jurídica, já que o 
mesmo faz lei entre as partes. Em virtude desse princípio que é a chave 
do sistema individualista e o elemento de mais colorido na conclusão 
dos contratos, são as partes livres para contratar, contraindo ou não o 
vínculo obrigacional. 

 No mesmo sentido, Orlando Gomes (2008, p. 26) tece as seguintes considerações 

acerca da “liberdade de contratar propriamente dita”, como aspecto do princípio da 

autonomia da vontade: 

A liberdade de contratar propriamente dita é o poder conferido às 
partes contratantes de suscitar os efeitos que pretendem, sem que a lei 
imponha seus preceitos indeclinavelmente. Em matéria contratual, as 
disposições legais têm, de regra, caráter supletivo ou subsidiário, 
somente se aplicando em caso de silêncio ou carência das vontades 
particulares. Prevalece, desse modo, a vontade dos contratantes. Permite-
se que regulem seus interesses por forma diversa e até oposta à prevista 
na lei. Não estão adstritas, em suma, a aceitar as disposições peculiares a 
da contrato, nem a obedecer às linhas de sua estrutura legal. São livres, 
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em conclusão, de determinar o conteúdo de contrato, nos limites legais 
imperativos. !

 Portanto, até o momento podemos concluir que o contrato é um negócio 

jurídico bilateral ou plurilateral e depende, fundamentalmente, do encontro de 

vontade das partes para sua formação. À vista de uma análise superficial e levando-se 

em consideração somente os princípios clássicos, forçoso concluir que, uma vez que os 

contratos são resultantes da autonomia da vontade das partes, este produzirá efeitos 

somente entre as partes que efetivamente participaram de sua celebração. 

 Ocorre que, ainda que um contrato seja formado pelo acordo de vontade das 

partes contratantes, ele poderá surtir efeitos para além dessas partes que efetivamente 

participaram da formação do contrato e declararam suas vontades. Isto é, um contrato 

pode, eventualmente, gerar consequências não só às partes, mas sim a terceiros 

externos ao contrato, o que, por vezes, pode limitar a autonomia da vontade 

anteriormente empregada para a formação do contrato. 

2.1 Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato 

 Como visto, um contrato é um negócio jurídico resultante da celebração do 

acordo de vontades das partes que o contrataram, sejam elas apenas duas ou mais 

pessoas. 

 Segundo o princípio clássico da relatividade dos efeitos do contrato, em regra, 

um contrato só ata aqueles que dele participaram e seus efeitos não podem, em 

princípio, nem prejudicar, nem aproveitar a terceiros (VENOSA, 2005, p. 407). 
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 Isto é, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato é um dos princípios 

clássicos presente em nosso ordenamento jurídico, segundo o qual um contrato 

somente produzirá efeitos àqueles que participarem de sua formação.  

 Esse princípio tem origem no direito romano e no brocardo Res inter alios acta 

aliis neque nocere neque prodesse potest, que significa que os atos concluídos por uns 

não podem beneficiar ou prejudicar a outrem. 

O princípio da relatividade dos contratos diz respeito à sua eficácia. Sua 
formulação fez-se em termos claros e concisos ao dizer-se que o contrato 
é res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest, o que significa 
que seus efeitos se produzem exclusivamente entre as partes, não 
aproveitando nem prejudicando terceiros (GOMES, 1983, p.43) !

 Nesse sentido, aliás, o Código Civil Italiano  dispõe expressamente sobre o tema 1

em seu artigo 1.372, ao estabelecer que um contrato somente produz efeitos entre os 

contratantes e gera efeitos a terceiros tão-somente nos casos previstos em lei. Veja-se: 

Art. 1372 Efficacia del contratto 
Il contratto ha forza di legge tra le parti. 
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse 
dalla legge (1671, 2227). 
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti 
dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737). !

 Nesse mesmo seguimento, Arnoldo Wald (2000, p.242) ensina que: 

Os contratos alcançam as partes interessadas que são os sujeitos ativos e 
passivos da relação jurídica, assim como seus sucessores (herdeiros, 
cessionários, não podendo todavia prejudicar ou beneficiar terceiros sem 
declaração de vontade por parte destes de que aceitam os efeitos 
contratuais sobre seu patrimônio”. Ainda, Wald complementa que “o 
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contrato é res inter alios acta, relação jurídica entre as partes 
contratantes, sem nenhum efeito sobre o patrimônio do terceiro. !

 Assim, de acordo com esse princípio, um contrato não gera efeitos à terceiros. 

Sua força vinculante e seus efeitos restringem-se às partes contratantes, isto é, as 

pessoas que, em virtude de sua declaração de vontade e liberdade contratual, o 

estipularam direta ou indiretamente (DINIZ, 2008, p. 106). Nesse sentido, Maria Helena 

Diniz explica que: 

O princípio geral é o de que o contrato não beneficia e não prejudica a 
terceiros, atingindo unicamente as partes que nele intervieram. Trata-se 
do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, segundo o qual este 
não pode produzir efeito jurídico além dos contraentes que nele 
consentiram. (DINIZ, 2008, p.108) !

 Em termos mais simples, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato tem 

como premissa que o contrato somente produzirá efeitos em relação às partes 

contratantes, isto é, àqueles que manifestaram sua vontade vinculando-os ao seu 

conteúdo, não afetando a terceiros nem ao seu patrimônio. 

 Pode-se associar tal princípio à concepção geométrica da eficácia com a qual, 

segundo Pontes de Miranda, “os efeitos tinham de ser entre A e B, figurantes, ou A --> 

B, ou B --> A. As linhas retas iam da atividade à passividade, sem qualquer 

quebra” (PONTES DE MIRANDA, 1971, p. 209). 

 Portanto, de acordo com o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, não 

se podia exigir de um terceiro estranho ao contrato o conhecimento de sua existência 

ou conteúdo, nem podia se exigir que uma atuação desse terceiro diante desse 
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contrato, devendo-se somente respeitar a produção de seus efeitos (RODRIGUES, 

2004. p. 85). 

2.2 Pincípio da Função Social do contrato 

 Conforme visto, como consequência da evolução da sociedade, consolidou-se o 

entendimento de que os contratos são um instrumento para efetivar as operações e 

interesses econômicos das partes, o que constitui um importante meio de política 

econômica e social. 

 No entendimento dos doutrinadores do Código de 1916, a função social do 

contrato era a capacidade de um contrato de ser um conciliador de interesse 

divergentes da sociedade. Nas palavras de Clóvis Beviláqua (1896, p. 166)  

Pode-se, portanto, considerar o contracto como um conciliador dos 
interesses collidentes, como um pacificador dos egoismos em lucta. E’ 
certamente esta a primeira e mais elevada funcção social do contracto. !

 Ocorre que, com a evolução histórica, houve significante mudança de contexto 

histórico e jurídico, em que se modificou de um período em que prevalecia o 

individualismo, para um período em que a socialidade é a principal diretriz do Direito. 

 Conforme já mencionado, tal princípio foi introduzido em nosso ordenamento 

através da Constituição Federal de 1988 ao dispor sobre o direito de propriedade para, 

após, ser introduzido no Código Civil de 2002 em seu artigo 421.  2

 Nesse sentido, José Manoel de Arruda Alvim Netto (2011, p. 627) afirma que: 

Essa essência do direito de propriedade, objeto de proteção 
constitucional, sugere, em relação aos contratos, conquanto hoje 
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permeado o sistema pela função social que devem desempenhar, que 
não nos devemos esquecer que os contratos existem para vincular as 
pessoas e que devem, fundamentalmente, ser cumpridos.  !

 Desta maneira, pode-se afirmar que o princípio da função social do contrato 

tem fundamento constitucional e somente pode ser entendida tamanha limitação à 

autonomia privada, princípio básico dos contratos, à luz do texto constitucional 

(LOPES, 2007, p.60). 

 Trata-se, pois, de um princípio moderno do direito contratual, de origem 

constitucional, e que afasta as concepções individualistas do Código Civil de 1916 e 

segue orientação compatível com a socialização do direito contemporâneo, refletindo 

assim, a prevalência dos valores coletivos sobre os individuais. 

 Isto é, o racional jurídico aplicado sobre o tema da função social em relação ao 

direito de propriedade também deve ser utilizado em relação aos contratos. 

Especificamente sobre o tema da função social dos contratos e suas influências diretas 

na sociedade, Caio Mário da Silva Pereira (2006, p.11), leciona que: 

Com o passar do tempo, entretanto, e com o desenvolvimento das 
atividades sociais, a função social do contrato ampliou-se. Generalizou-
se. Qualquer indivíduo – sem distinção de classe, de padrão econômico, 
de grau de instrução – contrata. O mundo moderno é o mundo do 
contrato. E a vida moderna o é também, e em tão alta escala que, se se 
fizesse abstração por um momento do fenômeno contratual na 
civilização de nosso tempo, a consequência seria a estagnação da vida 
social. O homo economicus estancaria as suas atividades. É o contrato 
que proporciona a subsistência de toda a gente. Sem ele, a vida 
individual regrediria, a atividade do homem limitar-se-ia aos momentos 
primários. 
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 Portanto, um contrato deve, precipuamente, ter consigo o espírito da socialidade 

e possuir alguma utilidade social, de modo que os interesses das partes contratantes 

venham ao encontro do interesse coletivo e do bem comum. 

 Importante ressaltar que o princípio da função social do contrato não impõe ou 

obriga que os contratos sejam celebrados exclusivamente em atenção ao interesse 

social, mas determina que os contratos, uma vez que estão inseridos na sociedade, 

estejam em consonância com os valores de socialidade impostos pelo ordenamento.  

 Afinal, como destaca Emile Durkheim (1999, p. 89): 

[...] se o contrato tem o poder de ligar, é a sociedade que lhe confere esse 
poder (...) Portanto, todo o contrato pressupõe que, por trás das partes 
que o estabelecem, há a sociedade pronta para intervir a fim de fazer 
respeitar os compromissos assumidos; por isso ela só presta essa força 
obrigatória aos contratos que, por si mesmos, têm um valor social, isto é, 
que são conforme as regras de direito”. !

 Isto é, segundo o artigo 421 do Código Civil de 2002, os contratantes, ao 

celebrarem um contrato, devem observar e atender os interesses e anseios da 

coletividade, bem como à moralidade e costumes sociais antes de celebrarem um 

contrato. 

 Contudo, tal fato pode, em certas circunstâncias, impor uma contradição em 

relação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato, tema que discutiremos a 

seguir. 

 Nesse sentido, de um lado têm-se o princípio da relatividade dos efeitos do 

contrato, que afirma que um contrato só possui efeitos entre as partes contratantes. E, 

por outro lado, temos o princípio da função social, que afirma que um contrato pode 
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gerar efeitos para terceiros, devendo ser verificado os efeitos daquele determinado 

contrato sobre a coletividade para se auferir sua legitimidade, o que pode, por sua vez, 

restringir a autonomia da vontade das partes na celebração dos contratos. 

3. Os Princípios da Função Social e sua Incompatibilidade com o 
Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato 

 O artigo 421 do Código Civil de 2002, ao incorporar o princípio da função 

social, estabeleceu que a liberdade de contratar seria exercida nos limites da função 

social do contrato. Isso porque, conforme já vimos, com o tempo, a noção 

individualista foi substituída por uma visão mais social do direito, predominantemente 

coletiva e voltada ao bem estar social. 

 Ocorre que, ao dizermos que um contrato deve considerar sua função social, ou 

seja, os interesses coletivos, estamos, a bem da verdade, por dizer que um contrato 

pode gerar efeitos e causar influências sociais.  

 Antes de adentrarmos mais profundamente o tema, cumpre fixarmos a noção de 

terceiro externo ao contrato. De acordo com Orlando Gomes (1983, p. 44), terceiro é 

aquele “totalmente estranho ao contrato ou à relação sobra a qual ele estende seus 

efeitos”. 

 Desta maneira, se um contrato pode gerar efeitos para partes que não 

participaram efetivamente da celebração daquele contrato, estamos a contrariar um 

outro princípio norteador da teoria contratual: o princípio da relatividade dos efeitos 

do contrato. 
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 Mas como dois princípios que regulam o mesmo instituto jurídico podem se 

contradizer? Em quais circunstâncias um contrato poderá gerar efeitos a terceiros que 

não participaram de sua celebração? Em qual medida a função social prevalecerá 

sobre o princípio da relatividade dos efeitos do contrato? 

 Segundo Caio Mário da Silva Pereira (2006, p.14): 

A função social do contrato, portanto, na acepção mais moderna, desafia 
a concepção clássica de que os contratantes tudo podem fazer, porque 
estão no exercício da autonomia da vontade. O reconhecimento da 
inserção do contrato no meio social e da sua influência na vida das 
pessoas, possibilita um maior controle da atividade das partes. Em nome 
do princípio da função social do contrato, se pode, v.g., evitar a inserção 
de cláusulas que venham injustificadamente a prejudicar terceiros ou 
mesmo proibir a contratação tendo por objeto determinado bem, em 
razão do interesse maior da coletividade. !

 Isto é, na medida em que um contrato existe somente na sociedade, pode gerar 

efeitos a terceiros estranhos à sua formação e pode até mesmo ser proibida a sua 

contratação se seu conteúdo for lesivo aos interesses coletivos, que são 

preponderantes aos interesses individuais. 

 Segundo Caio Mário (2006, p. 14), o princípio da função social “Como princípio 

novo ele não se limita a se justapor aos demais, antes pelo contrário vem desafiá-los e 

em certas situações impedir que prevaleçam, diante do interesse social maior”. 

 No mesmo sentido, Maria Helena Diniz (2008, p.25) diz que a função social do 

contrato constitui limites e que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar 

interesses da coletividade ou preceitos de ordem pública. Confira-se: 
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A função social da propriedade e a dos contratos constituem limites (...) 
a liberdade contratual, que deve estar voltada à solidariedade (CF, art. 3º, 
I), à justiça social (CF, art. 170, caput), à livre iniciativa, ao progresso 
social, à livre circulação de bens e serviços, à produção de riquezas, ao 
equilíbrio das prestações, evitando o abuso do poder econômico, a 
desigualdade entre os contratantes e a desproporcionalidade, aos valores 
jurídicos, sociais, econômicos e morais, ao respeito à dignidade da 
pessoa humana (CF. art. 1º, III). !

 Portanto, resta claro e inconteste que um contrato pode [e deve] ser limitado 

pelo princípio da função social. Isso porque, em que pese os contratos sejam fundados 

na autonomia da vontade, o interesse social, invariavelmente, deve prevalecer. 

 Corroborando esse pensamento, Maria Helena Diniz (2003, p.21) ainda afirma 

que: 

[...] a liberdade de contratar não é absoluta, pois está limitada não só 
pela supremacia da ordem pública, que veda a convenção que lhe seja 
contrária e aos bons costumes, de forma que a vontade dos contratantes 
está subordinada ao interesse coletivo, mas também pela função social 
do contrato que o condiciona ao atendimento do bem comum e dos fins 
sociais. !

 Isto é, por força do princípio da função social, o contrato não é mais 

vislumbrado como uma relação jurídica existente apenas para satisfazer os interesses 

relativos às partes envolvidas, mas sim como um mecanismo de consecução do bem 

comum, de busca do interesse social (AGUIRRE, BARROS, 2009, p. 108). 

 Este mesmo tema, aliás, já foi motivo de debate nas Jornadas de Direito Civil 

promovidas pelo Conselho de Justiça Federal em que restou aprovado o seguinte 

enunciado: 
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Enunciado 221/CJF – Art. 421: a função social do contrato, prevista no 
art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, a impor a revisão 
do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a 
terceiros, implicando a tutela externa do crédito.  !

 Segundo este enunciado, a função social do contrato constitui uma cláusula 

geral e impõe uma limitação, isto é, prepondera e triunfa ao princípio da relatividade 

dos efeitos do contrato. 

 No mesmo sentido, há julgados do Superior Tribunal de Justiça, em que se 

reconhece os efeitos externos do contrato. Em tais julgados, a C. Corte admite que a 

parte lesada por um contrato firmado entre outras partes, pode interferir na relação 

contratual e pode, inclusive, propor ação contra uma das partes.  3

 Ou seja, diante do Enunciado aprovado pelo CJF e a jurisprudência do STJ, 

notório que o entendimento atual é no sentido de que o princípio da relatividade dos 

efeitos do contrato não impera em detrimento do princípio da função social, na 

medida em que os interesse coletivos prevalecem sobre os individuais, ainda mais se 

houver lesão a um direito do terceiro externo ao vínculo contratual. 

 À vista disso, se faz necessário uma revisão do princípio da relatividade dos 

efeitos do contrato, sendo imprescindível que uma flexibilização seja feita a fim de que 

haja uma conciliação entre sua aplicação [e relevância] e o princípio da função social. 

!400

  Ações envolvendo acidentes de trânsito em que o STJ reconheceu que a vítima poderia propor ação 3

de indenização diretamente contra a seguradora, sendo irrelevante o fato de que o contrato envolva 
apenas a seguradora e o causador do acidente.  
Recurso especial nº 444.716/BA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.9.2002. 
Recurso especial nº 228.840/RS, Relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 26.6.2000. 
Recurso especial nº 294.057/DF, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 
28.6.2001.



Rodrigo de Campos Tonizza

4. Flexibilização do Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato 

 Em razão da manifesta incompatibilidade entre os princípios, se faz necessária 

uma revisão acerca da abrangência do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, 

delimitando quais de seus efeitos atingem as partes contratantes e quais de seus 

efeitos podem, eventualmente, atingir terceiro em atendimento à sua função social. 

 Segundo Orlando Gomes (1893, p. 44) o princípio da relatividade dos contratos 

não é absoluto e pode sofrer “importantes exceções”. Isso porque “Há contratos que, 

fugindo à regra geral, estendem efeitos a outras pessoas, quer criando, para estas, 

direitos, quer impondo obrigações.” 

 Acrescentando, Maria Helena Diniz (2008, p.107) diz que o princípio da 

relatividade dos efeitos não pode ser absoluto e indiscutível. Caso fosse, causaria 

enormes prejuízos à realidade jurídica e social. Confira-se: 

O princípio geral é o de que o contrato não beneficia e não prejudica a 
terceiros, atingindo unicamente as partes que nele intervieram. Trata-se 
do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, segundo o qual este 
não pode produzir efeito jurídico além dos contraentes que nele 
consentiram. Entretanto, como já afirmamos em páginas anteriores, esse 
princípio não é absoluto, pois se o fosse acarretaria graves 
consequências à realidade jurídica e social. Realmente, se, de um lado, 
nenhum terceiro pode ser vinculado a um ato negocial no qual não 
anuiu, por outro lado, a existência de um contrato produz efeitos no 
meio social, repercutindo em face de terceiros, que deles não podem 
escapar por força de lei ou da vontade das partes.serve  !

 Assim, na medida em que terceiros são influenciados pelo vínculo contratual 

firmado por outrem, indiscutível que seus efeitos não são apenas inter partes. 
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 Delineando sobre os efeitos do contrato, entende-se por efeitos obrigatórios 

aqueles internos ao contrato, que só afetam aqueles que participaram da celebração do 

contrato e estão vinculados a este. Daí se diz que o efeito obrigatório é o efeito 

principal e intuitivo do princípio da relatividade dos efeitos contrato 

 Conforme leciona Humberto Theodoro Neto (2007, p.85) tais efeitos referem-se 

aos direitos e obrigações resultantes do vínculo contratual, o que só pode ser exigido 

da parte contratante. 

O efeito obrigatório é aquele interno à relação contratual, isto é, vincula 
só as partes. Somente diz respeito aos contratantes. Refere-se à 
obrigação e ao direito ligados à execução da prestação pactuada 
propriamente dita. É a obrigação de executar determinado serviço, de 
entregar coisa certa ou incerta, de pagar alguma quantia prevista no 
contrato. Essa obrigação só pode ser exigida da parte contratante ou de 
quem venha a assumir sua posição. !

 Assim, em se tratando de efeitos obrigatórios, ou seja aqueles que dizem 

respeito à obrigação e direitos gerados de plano, imediatamente após o vínculo 

contratual, pode-se dizer que somente diz respeito às partes contratantes, estando 

portanto, em consonância com o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 

 Há ainda, o efeito da oponibilidade, efeito este decorrente da relação contratual, 

mas que já interessa e afeta terceiros. A ideia de oponibilidade é algo “direcionado a 

todas as pessoas, partes ou terceiros, indistintamente” (THEODORO NETO, 2007, p.

89) 

Quanto ao reflexo do contrato, para os interesses do terceiro, observa-se, 
primeiramente, que a oponibilidade é uma consequência natural –e, 
portanto, necessária – da simples existência do contrato. É algo legítimo. 
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A oponibilidade, por isso, não gera propriamente lesão aos interesses de 
terceiro. 
[...] 
[...] reconhecendo-se a possibilidade de o terceiro invocar a existência de 
um contrato, contra as partes ou contra outro terceiro, por diversas 
formas, como meio de prova, como meio de limitar obrigações, na 
medida em que ela seja decorrente da de uma das partes do contrato 
invocado, como meio de se livrar de certa exigência, retirando do 
demandante a qualidade de credor. !

 Em outras palavras a oponibilidade é presunção de existência e validade de que 

goza a convenção perante todos, ficando impedido o sujeito não-contratante a negar-

lhe observância. Embora afete terceiros, trata-se de um efeito indireto, que não causa 

lesão aos interesses de outrem. É apenas consequência da existência do contrato. 

 Nada obstante, segundo Theodoro Neto, pode-se afirmar que se uma pessoa se 

mantiver na posição de terceira ao vínculo contratual, e ainda assim tenha direitos ou 

deveres oriundos daquela relação contratual (a qual não faz parte), podemos 

efetivamente falar em incompatibilidade com o princípio da relatividade 

(THEODORO NETO, 2007, p. 123) 

 Isso porque, como vimos, um contrato pode também gerar efeitos externos ao 

vínculo inter partes, porquanto possa causar lesão, criar direitos ou deveres à terceiros. 

 Desta maneira, no contexto do direito brasileiro, podemos afirmar que o 

princípio da relatividade pode e deve ser flexibilizado e aplicado juntamente ao 

princípio da função social do contrato, sobretudo nos casos em que o contrato (i) 

resultar em violação de interesses metaindividuais, coletivos ou difusos; (ii) dispor 

sobre a tutela externa do crédito, ou seja, quando as relações creditícias atingirem um 

terceiro estranho ao contrato; bem como (iii) quando um terceiro interferir e/ou violar 
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uma relação contratual em andamento, ou seja, em caso de terceiro ofensor ao 

contrato. 

 Em outras palavras, um contrato pode resultar em violação/lesão a direitos de 

terceiros ou, eventualmente, de toda à coletividade [interesses metaindividuais]. Assim, 

têm-se que um contrato deve ser firmado em extrema observância às consequências e 

influências que causará em terceiros, o que influirá em sua legitimidade, devendo a 

liberdade contratual das partes ser exercida “em razão e nos limites da função social 

do contrato”. 

 Assim, resta claro que o princípio da relatividade deve ser flexibilizado sempre 

que os interesses individuais forem mais relevantes que os interesses individuais das 

partes do contrato, devendo ser aplicado o princípio da função social do contrato a fim 

de se preservarem os interesses da coletividade, conforme preceitua a Constituição 

Federal de 1988 e o Código Civil de 2002. 

 Isto é, em caso de conflito entre os princípios, os interesses sociais hão de 

prevalecer. Percebe-se, assim, que, sempre que determinadas partes celebrarem um 

contrato, o princípio da função social imporá uma ação ativa das partes contratantes, 

consistente em comportamentos positivos de modo a impor aos figurantes daquele 

negócio jurídico um dever de atuação solidária em benefício da sociedade e de não 

causarem prejuízos a outrem, zelando, ainda, pelo princípio da boa-fé e da lealdade 

contratual. 

 Aliás, válido destacar que o mesmo ocorre no âmbito do direito público, haja 

vista que, em uma relação em que o Estado se encontre em um dos polos contratuais, 

!404



Rodrigo de Campos Tonizza

será aplicável as normas de direito público e o regime jurídico administrativo. Nesse 

caso, portanto, prevalecerá o princípio magno da supremacia do interesse público, em 

que a primazia do interesse público é predominante sobre o interesse privado, na 

medida em que a existência do Estado se justifica pela busca do interesse social. 

(MEIRELLES, 2007, p.103) 

 Isto é, em ambas as relações jurídicas, sejam elas reguladas pelas normas de 

direito privado ou direito público, o interesse social sempre há de prevalecer, dado que 

a vivência social e o bem estar coletivo imperam sobre as ambições particulares, 

podendo limitar, inclusive, o princípio da autonomia da vontade.  4

 Assim, tal fato apenas reforça a ideia de que se não houver uma 

compatibilização e harmonização entre os interesses individuais [representados pela 

autonomia da vontade e liberdade contratual] e os interesse sociais e coletivos 

[representados pela função social do contrato] haverá sérios gravames para a 

coletividade e para a vivência social, tendo em vista que os efeitos contratuais 

pertencem e concernem à sociedade. 

Conclusão 

 Diante do exposto, podemos concluir que o princípio da função social do 

contrato foi positivado em nosso ordenamento jurídico com a entrega em vigor da 

Constituição de 1988 e, posteriormente, com o Código Civil de 2002, suprimindo a 

visão essencialmente individualista promovida, até então, pelo Código Civil de 1916. 

!405

  A função social do contrato serve para limitar a autonomia da vontade quando tal autonomia esteja 4

em confronto com o interesse social e este deva prevalecer, ainda que essa limitação possa atingir a 
própria liberdade de não contratar...” (PEREIRA, 2006, p.13)



Rodrigo de Campos Tonizza

 Tal positivação foi resultado direto das Constituições sociais e do incessante 

anseio da sociedade que lutava por direitos e buscava o bem estar coletivo, impondo 

ao Estado que agisse somente em nome dos interesses sociais. 

 Deste modo, o artigo 421 do Código Civil de 2002 estabeleceu que a liberdade 

de contratar seria exercida nos limites da função social do contrato. Ocorre que, ao 

afirmarmos que a sociedade é influenciada pelas relações particulares, estamos, a bem 

da verdade, por dizer que um contrato pode gerar efeitos em terceiros externos ao 

vínculo contratual, contrariando o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 

 Assim, diante dessa incompatibilidade e levando-se em consideração que os 

interesses sociais sempre hão de prevalecer sobre os interesse individuais, uma revisão 

acerca da abrangência do princípio da relatividade dos efeitos do contrato se tornou 

imprescindível a fim de delimitar em quais hipóteses um contrato poderia gerar efeitos 

a terceiros que não participaram de sua formação e, de modo geral, à sociedade. 

 Ao delinearmos sobre o tema, concluímos que, além de seus efeitos 

obrigatórios, um contrato pode gerar efeitos externos ao vínculo inter partes, na 

medida em que se torne oponível, cause lesão, crie direitos ou deveres à terceiros. 

 Assim, o princípio da relatividade deve ser flexibilizado nos casos em que o 

contrato firmado entre particulares violar interesses coletivos ou quando as relações 

creditícias atingirem um terceiro ou quando um terceiro interferir em um contrato o 

qual não lhe diz respeito. 

 Válido destacar ainda que o princípio da função social do contrato, por ter 

natureza de cláusula geral, pode provocar incertezas quanto ao seu limite. Sua 
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credibilidade e efetividade, portanto, dependem da consolidação da jurisprudência, 

isto é, da atuação do juiz na aplicação do princípio. Isso porque, cabe ao próprio juiz 

aplicar a cláusula geral, extraindo seu conteúdo conforme seu “livre convencimento”, 

fazendo com que sua aplicação saia da esfera abstrata e seja efetivamente concretizada.  

 Deste modo, a aplicação do princípio da função social do contrato deve ser 

analisada no caso concreto. Mas se, porventura, um contrato atingir terceiros, o 

princípio da relatividade dos efeitos do contrato será limitado a fim de que haja uma 

harmonização com o princípio da função social, tendo em vista que, conforme dito 

anteriormente, os interesses difusos preponderam sobre os interesses individuais das 

partes que firmaram o contrato que está incidindo em interesses alheios. 

 Por fim, saliente-se que o princípio da função social do contrato não possui, 

como finalidade, o intento de restringir a autonomia da vontade de quem está 

contratando, mas sim, possui o intuito de equilibrar a relação existente entre os 

contratantes e a própria sociedade, haja vista que um contrato deve possuir 

[intrinsecamente] uma correlação entre o valor do indivíduo e o valor da coletividade, 

uma vez que é na sociedade que o contrato existirá e será executado e é também nessa 

sociedade que nós, sujeitos de direitos, existimos e firmamos nossas relações. Afinal, 

como observou Aristóteles em seu livro “A política”, o homem é um ser social e, 

portanto, somente pode ser compreendido a partir das relações sociais! 

“O discernimento e o respeito ao direito 
formam a base da vida social.” 

(Aristóteles) 

!
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A Crise Do Sistema Econômico 
Uma abordagem sistêmica 

por Bruno Cedano 

Universidade de São Paulo 

!
“Printing counterfeit banknotes is illegal, but 

creating private money is not”. 
― Martin Wolf !

“The world has enough for everyone's need, but 
not enough for everyone's greed”. 

― Mahatma Gandhi 

!
Resumo: O Presente artigo propõe como diagnostico para a crise do sistema 
económico uma compulsão especulativa baseada no multiplicador bancário de moeda. 
Conforme os bancos, através do mecanismo de crédito, possuem a capacidade de 
multiplicar a circulação monetária; é criado um sistema disfuncional e patológico que 
aponta para seu próprio colapso. Como solução para esse paradigma, propõe-se a 
revisão da proposta conhecida como “100 Percent Reserve”, a qual será analisada a 
partir de uma perspectiva sistêmica.   

Palavras-chave.  Crise. Banco. Multiplicação. “100 Percent Reserve”. Sistema 

Econômico. 
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1. Multiplicação Bancária 

 Na dinâmica do sistema econômico mundial, subsiste a noção que o único 

responsável pela emissão de moeda é a autoridade pública. Essa tradição desconsidera 

que o mecanismo de empréstimos e depósito de dinheiro possui um efeito 

multiplicador, cujo efeito, na prática, propicia a criação de moeda pelo banco. Uma 

noção básica da doutrina econômica é que apenas os Bancos Centrais seriam os 

responsáveis pela emissão de moeda. Essa prercepção não condiz com a realidade.  

Leia um livro de graduação da economia, ou trabalhos acadêmicos 
avançados sobre intermediação financeira, eles geralmente descrevem 
bancos como segue: "bancos tomam depósitos e emprestam dinheiro às 
empresas, alocando capital entre as possibilidades de investimento 
alternativas." Mas como uma descrição do que os bancos modernos 
fazem, ela é em grande parte ficcional, e não consegue captar seu papel 
essencial e suas implicações. (TEUBNER, 2016, tradução nossa). !

 Essa concepção, apesar de ser intuitiva de acordo com o senso comum, não é 

realidade. Existem outras fontes capazes de produzir moeda legalmente na economia 

de mercado. Esses meios são legais e representam a lógica de produção na qual o 

sistema é estabelecido, uma lógica operada por um multiplicador bancário de moeda.  

 A criação de dinheiro não para com o Primeiro Banco. Suponha que o 
mutuário use os US $ 90 para comprar algo de alguém que, em seguida, 
realiza um depósito em moeda no Segundo Banco. Aqui está a conta-T 
para a ele. 
Após o depósito, Este banco tem passivos de US $ 90. Se em segundo 
nacional também tem uma reserva de 10 por cento, ele mantém  ativos 
de US $ 9 em reserva e faz $ 81 em empréstimos. Desta forma, Segundo 
Banco cria um adicional de US $ 81 de dinheiro. Se Este $ 81 é 
depositado em terceiro lugar, que também tem uma de reserva de 10 por 
cento. 
Acontece ainda que esse processo de criação de dinheiro pode 
continuar para sempre, ele não cria uma quantidade infinita de dinheiro. 
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Se você laboriosamente adicionar a sequência infinita de números no 
exemplo anterior, você encontra os US $ 100 do livro gera US $ 1.000 de 
dinheiro. A quantidade de dinheiro no sistema bancário Com cada dólar 
Gera das reservas é chamado de multiplicador de dinheiro. Nesta 
economia imaginária, US $ 100 gera US $ 1.000 de dinheiro, o 
multiplicador monetário é 10. (MANKIW, 2012, p. 630, tradução nossa). !

 No momento que o Banco recebe um depósito, ele é legalmente obrigado a 

manter um lastro mínimo de dinheiro em caixa para pagar suas eventuais retiradas, 

esse valor aqui é assumido, por exemplo, como 20% do valo inicial do depósito 

(MANKIW, 2012. p. 628). O restante do dinheiro, montante de 80%, pode ser 

emprestado pelo Banco para um terceiro e posteriormente, depositado por esse novo 

correntista em sua conta. Esse novo depósito também estará sujeito a um eventual 

empréstimo condicionado à manutenção de um lastro no caixa do Banco. A 

continuidade desse processo, no qual o Banco sempre realiza empréstimos do valor 

depositado, apenas restrito a manter um lastro mínimo é o que gera a multiplicação 

bancária.  

 Conforme ocorrem os sucessivos empréstimos, cria-se uma disparidade entre o 

valor efetivamente depositado no caixa do Banco, ou seja, aquele mantido como lastro; 

e o valor efetivamente circulado em economia, que pode ser exigido e gastado pelos 

correntistas, ou seja, o valor depositado em suas contas corrente. Tendo emprestado o 

dinheiro para circulação, o Banco não possui o lastro completo para todos os valores 

depositados.  

 O dinheiro circulando na economia, e passível de gastos e compras, sempre é 

maior que o lastro mantido pelo Banco. Essa discrepância é tida pela economia como 

o processo pelo qual os Bancos criam moeda. O Banco cria, portanto, uma disparidade 
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entre o valor efetivamente depositado e aquele em circulação; não menos evidente que 

esse processo seja a criação de moeda. Demonstra esse processo o gráfico a baixo:  

 A princípio, pela lógica o sistema, não é problemático manter a discrepância 

entre os valores exigíveis pelos credores depositários e o valor efetivamente depositado 

no banco. Só existiria um problema se, eventualmente, todos os correntistas exigissem 

seu crédito concomitantemente. Nessa situação a instituição depositária não possuiria 

todos os recursos para pagar seus credores.  1
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 O que garante a funcionalidade desse sistema, e garante que isso não ocorra, é a 

confiança. O sistema parte do pressuposto da confiabilidade na solvência dos Bancos 

em pagar seus credores. A partir dessa confiabilidade, as instituições financeiras 

garantem o pagamento de seus depositários com o lastro depositado e eventuais 

empréstimos de outros bancos para pagar seus correntistas, desse modo, mantendo 

sua solvência. Em ultima análise, quem garante a confiabilidade do sistema é o Banco 

Central, essa é a instituição ultima que, em caso de insolvência, garante o pagamento 

dos credores. Portanto, em instância final, o Banco Central garante a confiabilidade do 

sistema.  

 A lógica desse sistema possui duas vertentes. Esse mecanismo de multiplicação 

de moeda pelos Bancos propicia o aumento da rápida circulação de capitais e 

consequentemente o incentivo ao aumento do ritmo de produção. Não é incomum o 

argumento que essa lógica possibilita o largo desenvolvimento econômico através da 

circulação de capitais. A final é evidente que o mecanismo de crédito garante grande 

parte da produção e do desenvolvimento da atividade econômica. 

 Por outro lado, uma possível crítica a esse sistema se relaciona com a 

distribuição de capitais e a alocação de recursos. Uma vez que os bancos criam os 

recursos através da multiplicação da moeda, há por consequência mais dinheiro em 

circulação. Esse processo gera inflação, pois ao existir maior oferta de dinheiro 

disponível no mercado, os preços irão subir. O problema desse mecanismo é que, 

sendo os Bancos os emissores dessa forma de capital moeda, eles serão os responsáveis 

por inserir esses capitais no mercado e consequentemente realizar a alocação dos tais 

recursos. Os Bancos, sendo os geradores dessa moeda e alocadores de recurso, 
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decidem quais produtos e ativos querem comprar, antes que o preço suba através da 

inflação. Quando esse dinheiro passa a se espalhar pelo sistema, não possuirá o mesmo 

poder aquisitivo.  

No início, esta criação de dinheiro bancário de reservas fracionárias 
pode parecer demasiado bom para ser verdade: parece que o banco 
criou o dinheiro fora do ar. Para fazer esta criação de dinheiro parecer 
menos milagrosa, observe que, quando o Banco realiza empréstimos de 
algumas das suas reservas e cria dinheiro, ele não cria qualquer riqueza. 
O empréstimo dá aos mutuários alguma moeda e a capacidade de 
comprar bens e serviços. Os mutuários devem ainda também assumir 
dívidas, de modo que os empréstimos não os tornam mais ricos. Em 
outras palavras, quando um banco cria o ativo de dinheiro, também cria 
um passivo correspondente para aquele que emprestou o dinheiro 
criado. No final do processo esta da criação de dinheiro, a economia é 
mais líquido no sentido de que não é mais do meio de troca, mas a 
economia não é mais rica do que antes. (MANKIW, 2012, p. 629, tradução 
nossa). !

 O dinheiro emitido só se torna disponível para os demais após o Banco ter 

realizado seus investimentos e tirado produtos de circulação. Ou seja, com maior 

emissão de moeda e com menos produtos disponíveis, os preços sobem. O resultado 

desse processo de investimento é que os aqueles responsáveis pela alocação de 

capitais cada vez concentram mais recursos enquanto o patrimônio daqueles que 

recebem os recursos posteriormente desvaloriza. O resultado pode ser o aumento da 

desigualdade. 

Mas os bancos podem criar dinheiro através de empréstimos. Ao longo 
dos últimos 40 anos, desde que o sistema Fiat se tornou a norma geral, a 
oferta de dinheiro tem crescido exponencialmente. Na verdade nós 
vimos o maior crescimento de dinheiro na história. Mas quem se 
beneficiou? 
É claro que aqueles que têm o poder de emitir o dinheiro. Então, como 
essas empresas e indivíduos que recebem esse dinheiro cedo, pode 
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gastá-lo antes que os preços das coisas que eles compram subam para 
refletir o novo dinheiro em circulação. Em outras palavras, eles 
adquirem produto e serviços, mas os preços sobem em breve. Assim, os 
detentores de ativos ou ações podem ver ganhos, sem necessariamente 
levar a  quaisquer melhorias para a empresa. Isso muitas vezes pode 
levar a bolhas especulativas. 
Mas e aqueles na base da pirâmide? Aqueles com rendimentos fixos ou 
salários, aqueles que vivem em áreas remotas ou com poupança? Até o 
momento em que este dinheiro recém-criado escoa para baixo, o preço 
das coisas que eles querem comprar já aumentou. Suas economias não 
são suficientes e seus salários permanecem inalterados. Muitas vezes têm 
que assumir uma dívida, só para pagar as coisas. Isso significa um novo 
empréstimo. Esta realidade da criação de dinheiro apenas a redistribui a 
riqueza da base para o topo da pirâmide. O fosso entre ricos e pobres se 
torna cada vez maior. (Four Horsemen, 2012, tradução nossa) !

 Essa crítica conclui que o sistema de multiplicação do capital sempre funcional 

em favor dos Bancos. Trata-se de uma crítica profunda que encontra nessa função uma 

causa intrínseca da desigualdade e de um sistema estruturalmente falho. Outro ângulo 

dessa crítica está relacionado às crises do sistema. Ambas encontram sua causa na 

acelerada multiplicação do Capital.  

!
2. Multiplicação e Crise  

 Esse segundo aspecto propicia uma crítica estrutural à lógica de multiplicação 

do sistema econômico. Defenderemos aqui o pressuposto que ausência de lastro 

decorrente do multiplicador bancário é o fundamento para a crise de 2008, bem como 

para demais crises e distorções na alocação de recursos. 

 Esse mecanismo de reprodução acelerada da circulação de capital, na qual os 

bancos têm o potencial para criar dinheiro do nada, é a grande patologia que assola o 

!418



Bruno Cedano

sistema econômico. A produção de dinheiro pelos Bancos leva a um sistema falho 

fadado crises e distorções. Hoje, isso leva a importantes teóricos a criticarem o 

multiplicador bancário. Eles proporem o “full-reserve banking” ou “100% reserve 

banking”. Essa proposta é a ideia de que os Bancos sejam legalmente obrigados a 

manter a quantidade total dos recursos depositados por seus correntistas, prontos para 

saque imediato.  

Nosso sistema financeiro é tão instável porque o estado permitiu que 
quase todo o dinheiro na economia fosse criado por bancos. Este é um 
buraco gigante no coração de nossas economias de mercado. Ele pode 
ser fechado ao se separar o fornecimento de dinheiro da oferta de 
financiamento, em função do setor privado. (WOLF, 2014, tradução 
nossa). !

 Entre os que defendem essa proposta temos alguns nomes de renome. 

Destacamos aqui os argumentos de Martin Wolf, editor chefe da revista Financial 

Times; Gunther Teubner; Irving Fisher; Jaromir Benes e Michael Kumhof. 

 A ausência de lastro decorrente do multiplicador bancário é o fundamento para 

a crise, porém a especulação no mercado de imóveis e investimos em títulos podres 

serviu como estopim para essa reação em 2008. De maneira bastante simplificada 

podemos descrever esse evento e entender como a circulação elevada de capitais e a 

dinâmica de crédito, ao longo dos anos, criaram uma bolha que, em determinado 

momento, não se sustentou. 

 Com o objetivo de comprar uma casa um indivíduo, contrai um empréstimo 

com o banco. A única condição seria o Pagamento de juros variáveis, que totalizariam 

um montante maior na quitação. O dinheiro emprestado por ele e é empregado na 
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compra de sua nova casa. Esse dinheiro muitas vezes é depositado novamente em um 

banco e empregado em novos empréstimos. O Banco, desinteressado em receber o 

valor do empréstimo somente no futuro, decide vender seu crédito por um valor 

inferior àquele que seria pago no prazo da quitação. 

 Os diversos empréstimos realizados são reunidos em carteiras de investimos, 

que circularão livremente pelo sistema econômico. O ponto central é que a garantia de 

todos esses títulos negociados é, fundamentalmente, a confiança no adimplemento dos 

empréstimos realizados.  Por esse motivo, muitas vezes esses títulos são chamados de 2

títulos podres, uma vez que não há plena confiabilidade em seu pagamento.  

 Podemos, ainda, pensar em um cenário no qual um desses indivíduos, buscando 

um investimento que lhe possibilite, futuramente, pagar seu débito, adquira no Banco 

uma carteira de investimentos. Esse título, muitas vezes, é financiado por outro 

empréstimo ligado ao mercado imobiliário.  

 Isso evidencia o modo como esses títulos percorrem toda a economia, se 

impregnando e difundindo pelo sistema. Pensar esse mecanismo em uma grandeza 

individual é bastante simples, porém esse mecanismo ganha outra dimensão quando 

sua proporção é aumentada para diversos Bancos, realizando diversos empréstimos no 

mercado imobiliário.  

 No momento da quitação da dívida o mercado imobiliário se encontrava 

sucessivamente saturado com empréstimos e imóveis. Na hora do pagamento dos 
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diversos empréstimos esse sistema colapsa. Não existe capital disponível para os 

devedores quitarem suas dívidas, bem como não existe capital para o pagamento dos 

investimentos, assim como a recíproca. Como os devedores dos títulos, comprados por 

ele, também não possuem esse dinheiro, não tem como paga-lo. Há, portanto, uma 

crise de confiabilidade no pagamento dos títulos.  

 Pensando nisso de forma global e abrangente, podemos claramente visualizar 

um mercado especulativo de multiplicação patológica.  

 Esse cenário gera uma reação em cadeia na qual os investidores desses títulos 

podres não recebem aquilo no que investiram; e os devedores não possuem dinheiro 

para pagar seus empréstimos. Ademais, uma vez que o lastro é apenas de uma 

proporção dos depósitos, os Bancos não possuem capital em caixa para garantir suas 

dívidas ou as reservas dos correntistas. Em síntese, a circulação de títulos e 

empréstimos tomou tal proporção, que o dinheiro foi esvaziado dos fluxos de 

circulação de capital. Os títulos perderam sua fundamentação, tornando-se portando, 

podres.  

 O processo de circulação de títulos e empréstimos perde qualquer tipo de 

fundamentação real. Com a rápida circulação dos títulos o dinheiro se esvazia do 

sistema. Trata-se de um sistema puramente especulativo que, como vimos, em prol de 

rápidos lucros e retornos, acelera seu ritmo, cada vez amis sobrecarregando o sistema e 

inflando a bolha. No momento em que a bolha estoura, inicia-se a reação em cadeia.  
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 Todo esse processo encontra seu fundamento nos empréstimos realizados pelos 

Bancos que, se baseando na multiplicação de moeda, possibilitam a circulação do 

capital emprestado e da especulação com base em títulos em um lastro real.  

Entre 2008 e 2009, muitos bancos viram-se com muito pouco capital 
após incorrerem perdas de alguns de seus ativos - especificamente, 
empréstimos hipotecários e títulos lastreados por empréstimos 
hipotecários. A falta de equidade induziu os bancos a reduzir seus 
empréstimos, um fenômeno às vezes chamado de uma crise de crédito, 
que por sua vez contribuiu para uma desaceleração grave da atividade 
económica. (Este evento é discutido mais amplamente no capítulo.) Para 
resolver esse problema, o Tesouro Americano, trabalhando em conjunto 
com a Reserva Federal, colocou milhares de milhões de dólares de 
fundos públicos no sistema bancário para aumentar a quantidade de 
capital do banco. Como resultado, ele fez temporariamente os EUA 
proprietário de parte de muitos bancos. O objetivo dessa política 
incomum era para recapitalizar o sistema bancário para que os 
empréstimos bancários que poderia retornar a um nível mais habitual, o 
que de fato ocorreu no final de 2009. (MANKIW, 2012, p. 632, tradução 
nossa). !

 Portanto temos, em um momento imediato, a especulação imobiliária como o 

estopim que causou a ruptura do sistema. Mas não se pode esquecer que a causa 

mediata da crise é o multiplicador bancário, a própria lógica fundamentante do 

sistema que cria dinheiro.  

 Temos como explicação, causa imediata para a crise, a desmonetarização do 

sistema. Uma vez que se cria a discrepância entre o capital em circulação e o capital 

depositado através da rápida circulação, o sistema se esvazia de moeda. Tendo os 

Bancos pouco dinheiro para pagar seus credores, cria-se uma reação em cadeia que 

deflagra a crise econômica. 
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 Notavelmente essa crítica á apontada por Gunther Teubner. O autor aponta o 

mecanismo de crédito e a atividade especulativa do mercado como uma compulsão 

patológica pelo crescimento que, ao chegar a seu ponto crítico, colapsa sobre si 

mesmo. Com base nesse processo, o autor desenvolve sua hipótese.  

Minha intenção é traçar um arco desde a compulsão crescimento 
autoprovocadas dos sistemas sociais, passando pelo momento de 
catástrofe (fundo do poço), até as novas orientações do sistema, que não 
podem ser efetuadas a partir do exterior, mas, em vez disso, somente 
através da transformação  sua 'constituição interna'. Podemos falar da 
'constituição de discursos', pelo qual a transformação deve se dirigir; vez 
que são eles que regulam a vida interior do corpo social. Estas são as 
minhas hipóteses: 
(1) A fim de compreender a recente crise financeira global, não 
deveríamos contar em análise um fator sozinho. Em vez disso, nós 
olhamos para as compulsões autodestrutivas de crescimento dos fluxos 
de informação - em outras palavras, para os fenómenos de dependência 
coletiva. 
(2) O 'fundo do poço' se refere ao momento constitucional quando uma 
catástrofe começa, ou forças sociais de mudança são mobilizadas de tal 
intensidade que a 'constituição interna' da economia transforma se 
transforma sob sua pressão. 
(3) A reforma da criação de dinheiro é um dos vários exemplos para 
ilustrar a constitucionalização capilar da economia global, cujos efeitos 
não poderiam ser alcançados através de intervenções nacionais ou 
transnacionais ou no mundo dos estados. 
(4) A dicotomia constitucional / inconstitucional desenvolve em uma 
meta-código binário dentro do acoplamento estrutural entre economia e 
direito, e esse código legal se absorve ao código da economia. 
(TEUBNER, 2010, tradução nossa). !

 Teubner identifica como o principal fundamento da crise a possibilidade de os 

bancos privados criarem dinheiro através do multiplicador bancário. Em seu juízo esse 

é o fundamento da patologia do sistema que se desenvolve através de uma compulsão 

pelo crescimento. Isso ocorre uma vez que, a partir da possibilidade de se multiplicar o 
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dinheiro em circulação, por consequência do aumento do lucro dos bancos, cresce a 

discrepância entre o dinheiro circulando e o dinheiro depositado nos bancos.  3

É esta criação maciça de dinheiro pelos bancos privados que é 
responsável pelos excessos atuais da compulsão para o crescimento 
global no setor financeiro. Ela serve, por meio do financiamento, para 
obrigar a economia real a crescer de uma forma que é socialmente 
prejudicial. Ao mesmo tempo, esta criação de dinheiro privado é 
explorada para um aumento imprevisto na especulação financeira auto-
referencial. Citando Huber: 

"Os bancos agem como qualquer outro agente económico, em 
seu próprio interesse e sem qualquer responsabilidade social ou 
política. Como consequência, a criação de dinheiro pelos bancos 
procede ciclicamente, ultrapassando a marca. Desta forma, a 
criação de dinheiro é forçada compulsoriamente de maneira 
especulativa (...). 

O ponto da teoria, no entanto, é como se segue: a alternativa não pode se 
o crescimento zero, mas sim evitar os excessos da compulsão. 
'Estabilidade e crescimento zero são impossíveis no sistema monetário 
de hoje'. Através da criação de valor, a criação de dinheiro com um 
aumento nos lucros e, por sua vez, o aumento dos lucros criação mais 
dinheiro resultam como um crescimento em espiral. (TEUBNER, 2010, 
tradução nossa) .                                                                                       !

 O auge de sua crítica é atingido no momento crucial da crise. No momento em 

que o sistema, depois de esgotar seu compulsivo crescimento patológico, chega ao 

ponto ápice de crise e colapso, ele atinge aquilo que Teubner chama de “constitucional 

momenent”. “When the excessive growth processes of a social subsystem spin out of 

control, the following alternative exists: state intervention or inner 
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mecanismo vício: as operações de pagamento concatenam tal compulsão excessiva, que é liberado para 
o crescimento real a economia. As expectativas crescentes de lucro inerente à criação de dinheiro 
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na economia real, o que aumenta as expectativas de lucro maior. Isso libera uma dinâmica, que pode 
deixar de ser considerado como um ciclo de economia estática, mas como uma espiral de crescimento 
acelerado.” (TEUBNER, 2010, tradução nossa).
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constitutionalisation” (TEUBNER, 2010). Nessa situação o sistema estará aberto para 

uma alteração estrutural, de modo a criar novas regras, limitações e estabelecer uma 

nova dinâmica funcional para o sistema.  4

O momento constitucional é a experiência direta da crise; a experiência 
de uma energia social liberada, produzindo efeitos destrutivos, ou 
mesmo auto-destrutivo, que só pode ser detido pela decisão de auto-
limitação. (TEUBNER, 2010, tradução nossa). !

 Para ele, esse é o momento próprio no qual o sistema, internamente, pode 

apresentar uma resposta para sanar sua patologia. Nessa perspectiva, Teubner irá 

propor a “100 Percent Reserve” como solução adequada para eliminar a patológica 

compulsão por crescimento que corrói o sistema. 

 O argumento de Teubner parte de um pressuposto sistêmico correto. O sistema 

econômico, tal como sistema autopoiético e autoreferrêncial, deve ser 

procedimentalmente fechado, sendo capaz de produzir suas próprias operações 

respostas para suas próprias desfuncionalidades (LUHMANN, 1995). O fechamento 

operativo do sistema garante que ele deverá funcionar independentemente de seu 

ambiente. No momento de uma grande desfuncionalidades e de uma crise que atinge o 
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  “A maior conquista de Luhmann está situada ao lado da fenomenologia de Husserl como consciência 4

de uma fenomenologia independente da comunicação. Isso levou a uma duplicação dos fenômenos 
típicos, até então, que tinha sido entendida apenas psicologicamente. A memória, por exemplo, não é 
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nossa).
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sistema estruturalmente, o sistema atingirá o que Teubner chamou de “momento 

constitucional”. Nesse momento o sistema se encontrará disposto à reorganização 

(LUHMANN, 1995). 

!
3. Encontrando a Solução 

 Gunther Teubner não é o primeiro bastião dessa proposta, a ideia de uma “100 

Percent Reserve” já foi discutida em outros momentos e até hoje se apresenta como 

uma solução.  Com o objetivo de tomar ação contra a crise econômica de 1929, o 

presidente Franklin Delano Roosevelt buscou diversos projetos de gestão econômica.  

A Grande Depressão foi apenas o último episódio que sugere que a 
criação de moeda privada tem consequências muito mais problemáticas 
do que de criação de dinheiro do governo. (KUMHOF; BENES, 2012. p. 
17, tradução nossa). !

 O Plano Chicago, elaborado por notáveis economistas da Universidade de 

Chicago, foi uma dessas radicais propostas. O plano era um conjunto de reformas 

bancárias que geraram muito interesse e discussão, tendo sido suportada de diversos 

notáveis economistas como Irving Fisher, Frank H. Knight, Lloyd W. Mints, Henry 

Schultz, Henry C. Simons, Garfield V. Cox, Aaron Director, Paul H. Douglas, e Albert 

G. Hart. Dentre as principais propostas do memorando incluiam a imposição da 

reserva de 100 % dos depósitos, a “100 Percent Reserve Proposal”.  5
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dívida privada reeditado para um sistema de dinheiro livre de dívidas, emitido pelo governo”. 
(KUMHOF; BENES, 2012. p. 17, tradução nossa).
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 Essa proposta ganhou notoriedade devido a Irving Fisher, que defendeu e 

advogou por sua aprovação publicamentente. Apesar de inicialmente se mostrar 

relutante à proposta (ALLEN, 1993, p. 703-717). Ele passou a entender que “A causa 

principal direta da depressão foi a redução de um terço do estoque de dinheiro entre 

1929 e 1933, e o único a recuperação segura e rápida é através de meios 

monetários” (ALLEN, 1993, p. 703-717). 

O efeito essencial da imposição de 100 por cento de reservas seria 
separar a função de concessão de empréstimos das Instituições 
Financeiras, das funções de detenção do dinheiro, do controle de criação 
de dinheiro e do tamanho do estoque de dinheiro, que passariam a ser 
de função exclusivamente a governamental. Os sistemas de reservas 
fracionárias seriam substituídos por reservas necessárias iguais aos 
passivos dos bancos para eliminar a capacidade dos bancos para criar (e 
destruir) o dinheiro e fazê-lo em múltiplos de variações nas reservas. Os 
depósitos seriam totalmente líquidos e convertíveis em moeda, com o 
tamanho agregado de oferta de dinheiro determinado pela política 
governamental. (ALLEN, 1993, p. 703-717, tradução nossa). !

 Irving Fisher passou a entender que essa proposta seria a melhor saída para a 

crise a partir de uma perspectiva estrutural. Isso ocorreria uma vez que a reforma 

impediria com que a economia atingisse altos índices de descapitalização, resultando 

na quebra e em grande depressão econômica. A proposta ajudaria a conservar a 

funcionalidade do sistema capitalista e impediria que os bancos se tornassem 

demasiado grandes (ALLEN, 1993, p. 703-717). 

Sob o sistema de reserva de 100%, por outro lado, nenhuma ação dos 
bancos poderia alterar o meio circulante no mínimo. O sistema poderia 
ser introduzido, ou, como Fisher colocou, reintroduziu-com pouca 
perturbação, permitindo que governo inicialmente emita títulos para 
serem contados como reservas. Além de tratar tais títulos como reservas, 
os bancos poderiam emprestar "dinheiro papel" do governo, a fim de 
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aumentar as reservas a 100 por cento. Com os depósitos à vista sujeitos a 
reservas completos, posteriormente, seriam garantidos, ou segurado, sem 
limite. E não haveria pânico executado em bancos. O estoque de 
dinheiro seria alterado ao longo do tempo, e não pela atividade bancária 
comercial, mas pela autoridade monetária. (ALLEN, 1993, p. 703-717, 
tradução nossa). !

 Em 2012, Jaromir Benes e Michael Kumhof publicaram o relatório “The 

Chicago Plan Revisited” em conjunto com o FMI. O estudo buscou analisar e 

revitalizar o Plano Chicago, para que seja aplicável no cenário econômico atual. Esse 

relatório segue a ideia básica de que os Bancos devam ser obrigados a manter 

cobertura total do dinheiro de seus empréstimos, a reserva de 100%. Por esse requisito, 

bancos não mais poderiam criar dinheiro. Com base nessa proposta os autores são 

capazes de concluir que a medida teria algumas vantagens para economia, 

notavelmente: (i) maior controle sobre as fontes das flutuações negociais, isso ocorre 

uma vez que, se criando a independência entre a quantidade de dinheiro disponível e 

o crédito, não há um incentivo constante para explosões de negócios;  (ii) eliminação 6

de corridas bancárias, gerando maior estabilidade financeira, na medida em que eles 
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  “A primeira vantagem do Plano de Chicago é que ela permite muito melhor monitoramento do que 6

Fisher e muitos de seus contemporâneos perseguiam na principal fonte de flutuações do ciclo de 
negócios, aumentos repentinos e contrações de crédito bancário que não são dirigidos necessariamente 
pelos fundamentos da economia real. Em um sistema financeiro com pouco ou nenhum apoio de 
reserva para depósitos e dinheiro com um papel muito pequeno em relação aos depósitos bancários, a 
criação de agregados monetários largos de uma nação depende quase inteiramente da vontade dos 
bancos para abastecer depósitos. Depósitos bancários adicionais só podem ser criados através de 
empréstimos bancários adicionais, mudanças bruscas na disposição dos bancos para conceder crédito 
devem, portanto, não só levar a explosões de crédito, mas também a um excesso instantâneo ou falta de 
dinheiro e, portanto, ao valor nominal agregado de demanda. Por outro lado, o Plano Chicago permitiria 
planejar a quantidade de dinheiro e a quantidade de crédito seria completamente independente. Isso 
permitiria que a política controlasse estes dois agregados de forma independente e, portanto, mais 
eficaz. O crescimento dinheiro poderia ser controlado diretamente por meio de uma regra de 
crescimento monetário”. (KUMHOF; BENES, 2012. p. 5, tradução nossa).



Bruno Cedano

não possuiriam mais o potencial para reprodução de moeda;  (iii) redução da dívida 7

pública;  e (iv) redução dos débitos privados.  8 9

 A análise da “100 Percent Reserve Proposal” conclui que essa medida traria, 

além de vantagens ao sistema financeiro, a estabilidade e a diminuição de riscos para a 

economia. Ao reduzir a volatilidade dos ciclos bancários em multiplicar moeda, cria-se 

um cenário mais estável para o desenvolvimento econômico.  

O Plano de Chicago poderia significativamente reduzir a volatilidade do 
ciclo de negócios causada por rápidas mudanças nas atitudes dos bancos 
em relação ao risco de crédito, levaria a uma redução instantânea e 
grande nos níveis de governo e da dívida privada. (KUMHOF; BENES, 
2012. p. 6, tradução nossa). !

 Essa conclusão leva àqueles que propõem a “100 Percent Reserve” a sugerir 

uma reforma legislativa, de modo que os Bancos sejam obrigados a manter a reserva 

total dos depósitos realizados, impedindo assim a incidência do multiplicador 

bancário.  Gunther Teubner assim formula sua proposta:  
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  “A segunda vantagem do Plano de Chicago é que ter depósitos bancários totalmente lastreados em 7

reserva seria remover completamente como corridas aos bancos, aumentando assim a estabilidade 
financeira, e permitindo que os bancos se concentrar em sua função de empréstimo núcleo sem se 
preocupar com instabilidades originários do lado do passivo do seu balanço . A eliminação de corridas 
aos bancos será realizado se duas condições segure. Primeiro, passivos monetários do sistema bancário 
deve ser plenamente apoiado pelas reservas de dinheiro emitido pelo governo, que é obviamente 
verdadeiro âmbito do Plano de Chicago. Em segundo lugar, ativos de crédito do sistema bancário deve 
ser financiado pelo passivos não monetários não estão sujeitos ao que é executado”. (KUMHOF; BENES, 
2012. p. 5, tradução nossa).

  “A terceira vantagem do Plano de Chicago é uma redução drástica da dívida pública. As dívidas 8

pendentes globais do sistema financeiro”. (KUMHOF; BENES, 2012. p. 6, tradução nossa).

  “A quarta vantagem do Plano de Chicago é o potencial para uma redução drástica das dívidas 9

privadas. Como mencionado acima, reservar apoio total por si só geraria uma posição altamente negativa 
na dívida pública líquida”. (KUMHOF; BENES, 2012. p. 6, tradução nossa).
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Dinheiro liso: Uma reforma para o dinheiro liso iria penetrar no arcano 
da constituição financeira global, como é proposto para combater o 
crescimento excessos: 
A medida mais importante, a longo prazo, para a prevenção de excessos 
especulativos nos mercados financeiros prejudiciais é colocar fim a 
criação múltipla de dinheiro pelos bancos comerciais. Isso impediria a 
expansão pró-cíclica e contração da oferta monetária excessiva e 
substituir o com uma política sustentável de oferta de dinheiro, 
orientada para a economia real.  
Em outras palavras, a droga viciante, a criação de dinheiro não-caixa, 
deve ser retido dos bancos comerciais. Esta promete ser uma terapia de 
desintoxicação eficaz. Os bancos comerciais devem ser proibidos de criar 
dinheiro novo através de crédito em conta corrente. Em vez disso, a 
oferta de empréstimos deve ser baseada no existente no livro de crédito. 
A criação de dinheiro não-caixa deve ser a única prerrogativa de bancos 
nacionais e internacionais centrais.  
1. Permitir-se apenas aos bancos centrais criar todo o dinheiro, dinheiro 
em espécie e incluindo ativos de dinheiro não-caixa. 
2. Tendo em este dinheiro trazido em circulação através de emissão 
pública, ele será livre de dívidas (sem juros e resgate). 
3. Proibir a criação de dinheiro pelos bancos por meio de créditos em 
conta corrente. 
Tal reforma exigiria uma alteração fundamental, mas simples da lei dos 
bancos centrais a nível nacional, europeu e internacional. (TEUBNER, 
2016, tradução nossa). !

 Também Martin Wolf, de maneira muito semelhante, apresenta a “100 Percent 

Reserve”, de modo objetivo: 

Em primeiro lugar, o Estado, e não os bancos, criaria todas as transações 
de dinheiro, assim como ele cria dinheiro hoje. Os clientes que possuem 
o dinheiro em contas iriam pagar aos bancos uma taxa para gerenciá-los. 
Em segundo lugar, os bancos de investimento, o que proporcionariam 
empréstimos. Mas eles só poderiam emprestar o dinheiro investido pelos 
clientes. Eles seriam impedidos de criação de contas e assim se tornaria  
intermediários que muitos acreditam erroneamente que eles são.  
Em terceiro lugar, o Banco Central iria criar dinheiro novo como 
necessário para promover um crescimento não inflacionário. As decisões 
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sobre a criação de dinheiro iria, como agora, ser tomada por um comitê 
independente do governo. 
Finalmente, o novo dinheiro seria injetado na economia de quatro 
maneiras possíveis: para financiar os gastos do governo, no lugar de 
impostos ou empréstimos; para fazer pagamentos diretos aos cidadãos; 
para resgatar dívidas, públicas ou privadas; ou para fazer novos 
empréstimos ou outros bancos através de intermediários. Todos esses 
mecanismos poderiam ser feitos de modo transparente. (WOLF, 2014, 
tradução nossa). !

 Como do exposto, em um cenário pós-crise, no qual suas principais causas 

foram à acelerada multiplicação monetária e especulação em títulos sem base real, 

identificamos como responsável e falho no sistema a possibilidade de os Bancos 

criarem moeda através do mecanismo de empréstimos. Isso gera uma discrepância 

entre o capital circulando livremente em economia e aquele efetivamente depositado. 

Trata-se da desmonetarização do sistema.  

 A existência dessa própria discrepância aponta para o afastamento entre a 

economia financeira e a produtiva. A circulação de capitais deixa de efetivamente 

refletir a atividade produtiva. Isso ocorre uma vez que na dinâmica financeira os 

Bancos, buscando otimizar seu lucro, recorrem para mecanismos de multiplicação 

acelerada e patológica do capital.  

 Como resposta a esse ciclo disfuncional, aqui se propõe a proibição de 

multiplicação de moedas pelos bancos, de modo que esses seriam legalmente 

obrigados a manter a “100 Percent Reserve” dos depósitos realizados. Dessa proposta 

emerge um cenário no qual voltaríamos a ter a economia financeira refletida e conexa 

à economia produtiva real. Como consequência da proposta teríamos um sistema mais 

estável e menos sujeito a crises.  
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O ICMS no Simples Nacional  
O caso das operações sujeitas ao regime de substituição 
tributária 
!

por Beatriz Sábio Cantieri 

Universidade de São Paulo 

!
Resumo: O presente trabalho pretende analisar se as disposições da Lei 
Complementar nº 123 de 2006 sobre a substituição tributária do ICMS, recentemente 
alteradas pela Lei Complementar nº 147 de 2014, são compatíveis com os princípios 
constitucionais da capacidade contributiva e do tratamento mais favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte. Serão estudados o instituto da 
substituição tributária e sua previsão na legislação do ICMS aplicável às pessoas 
jurídicas em geral, bem como as regras aplicáveis às empresas optantes pelo Simples 
Nacional, para que se possa concluir se o recolhimento do ICMS devido nas operações 
sujeitas ao regime de substituição tributária de maneira destacada do sistema especial 
unificado de arrecadação se coaduna com os preceitos constitucionais. 

!
Palavras-chave: Simples Nacional. Substituição tributária. ICMS. 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Introdução: A simplificação da tributação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece, entre os princípios da ordem 

econômica, o tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte (art. 170, IX). A essas empresas, os entes federativos deverão dispensar 

tratamento jurídico diferenciado visando a incentivá-las pela simplificação de suas 

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação 

ou redução destas por meio de lei, conforme prevê a regra programática contida no 

art. 179 da Constituição. 

 No campo do direito tributário, a Emenda Constitucional nº 42 de 2003 incluiu 

a alínea “d” no inciso III do art. 146, estabelecendo que cabe a lei complementar a 

definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte. Conforme o parágrafo único do referido artigo, também 

incluído pela emenda, a lei complementar poderá instituir um regime único de 

arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

 Segundo Roque Antonio Carrazza (2009), esses dispositivos não tratam de uma 

mera faculdade das pessoas políticas, mas sim de um verdadeiro dever inarredável de 

dispensar tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de 

pequeno porte, exigindo-se delas um montante menor de tributos e menor número de 

deveres instrumentais do que o suportado pelas empresas de médio e grande porte. 

Conforme explica o referido autor, a Constituição reconhece que as microempresas e 

empresas de pequeno porte somente têm condições de sobreviver em um mercado 
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dominado pelas grandes empresas se receberem um tratamento tributário mais 

benéfico que o dispensado às últimas (CARRAZZA, 2009). 

 A Lei Complementar nº 123 de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte) buscou concretizar a previsão constitucional, criando um 

tratamento mais favorável para as micro e pequenas empresas que abrange vários 

campos do direito, como trabalhista, previdenciário, administrativo, tributário, entre 

outros. No campo tributário, a lei instituiu o Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - Simples Nacional. 

 A adesão ao Simples Nacional é voluntária e implica o recolhimento mensal, 

por intermédio de documento único de arrecadação, de até seis tributos federais (IRPJ, 

IPI, CSLL, PIS, COFINS e CPP), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS). 

Conforme o art. 18 da lei, o valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa 

de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante 

aplicação de uma alíquota (determinada nas tabelas dos anexos da lei) sobre a receita 

bruta auferida, no mês, pela empresa. 

 Além da nítida simplificação do cálculo, a lei trouxe uma série de outros 

benefícios para as micro e pequenas empresas no campo tributário. Tiago Carneiro da 

Silva (2014, p. 364) enumera os principais: 

No âmbito tributário são muitas as inovações: tributação com alíquotas 
mais favorecidas e progressivas, de acordo com a receita bruta auferida; 
recolhimento unificado e centralizado de impostos e contribuições 
federais, com a utilização de um único Darf (Darf-Simples), podendo, 
inclusive, incluir impostos estaduais e municipais, quando existirem 
convênios firmados com essa finalidade; cálculo simplificado do valor a 
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ser recolhido, apurado com base na aplicação de alíquotas simplificadas 
e progressivas, fixadas em lei, incidentes sobre uma única base, a receita 
bruta mensal; dispensa da obrigatoriedade de escrituração comercial 
para fins fiscais, desde que mantenha em boa ordem e guarda, enquanto 
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações, os 
Livros Caixa e Registro de Inventário, e todos os documentos que 
serviram de base para a escrituração; dispensa à pessoa jurídica do 
pagamento das contribuições instituídas pela União destinadas ao Sesc, 
ao Sesi, ao Senai, ao Senac, ao Sebrae e seus congêneres, bem assim as 
relativas ao salário-educação e à Contribuição Sindical Patronal; 
dispensa à pessoa jurídica da sujeição à retenção na fonte de tributos e 
contribuições, por parte dos órgãos da administração federal direta, das 
autarquias e das fundações federais; isenção dos rendimentos 
distribuídos aos sócios e ao titular, na fonte e na declaração de ajuste do 
beneficiário, exceto os que corresponderem a pro labore, aluguéis e 
serviços prestados, limitado ao saldo do livro caixa, desde que não 
ultrapasse a Receita Bruta, etc. !

 Todavia, cabe ressaltar que a opção pelo regime unificado de arrecadação não 

exclui por completo o regime geral, pois o § 1º do art. 13 da lei prevê uma série de 

situações em que o recolhimento de determinados tributos pelas micro e pequenas 

empresas se dará na forma da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Entre 

esses casos, está o do ICMS devido em operações sujeitas ao regime de substituição 

tributária (art. 13, § 1º, XIII, “a”). 

 Essa previsão é criticada pela doutrina, que questiona a sua compatibilidade 

com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e do tratamento mais 

favorecido às micro e pequenas empresas. 

 Diante disso, no presente trabalho, pretende-se analisar se as disposições da Lei 

Complementar nº 123 de 2006 sobre a substituição tributária do ICMS, recentemente 

alteradas pela Lei Complementar nº 147 de 2014, são compatíveis com os princípios 

!437



Beatriz Sábio Cantieri

constitucionais da capacidade contributiva e do tratamento mais favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 Para tanto, será estudado o instituto da substituição tributária e sua previsão na 

legislação do ICMS aplicável às pessoas jurídicas em geral. Em seguida, serão 

analisadas as regras aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional, 

recentemente alteradas pela lei Complementar 147 de 2014, para que se possa concluir 

se o recolhimento do ICMS devido nas operações sujeitas ao regime de substituição 

tributária de maneira destacada do Simples Nacional se coaduna com os princípios 

constitucionais. 

1. Substituição Tributária 
1.1 Conceito e modalidades 

Maria Rita Ferragut (2009, p. 59-60) assim conceitua o instituto da substituição 

tributária: 

Substituição é proposição prescritiva (norma jurídica lato sensu) que 
prevê, em seu antecedente, uma relação direta ou indireta firmada entre 
o substituto e o substituído, ou direta entre o substituto e o fato jurídico 
tributário [...] e prescreve, em seu consequente, a obrigação de o 
substituto cumprir com a obrigação tributária gerada em virtude de fato 
juridicamente relevante praticado pelo substituído, ao mesmo tempo em 
que exonera este último de cumprir com a obrigação. !

 Trata-se de uma espécie de responsabilidade tributária, na qual a pessoa 

designada na lei como realizadora da hipótese de incidência (fato gerador) é diversa da 

que, na consequência da norma, aparece designada como sujeito passivo da obrigação 

(COÊLHO, 2009). Conforme explica Silva (2014), o instituto tem fundamento no 

princípio da praticabilidade ou praticidade tributária, e visa facilitar a arrecadação, que 
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seria “difícil ou até mesmo impossível de se realizar, considerando a imensurável 

quantidade de contribuintes que constituiriam um liame tributário com o Fisco, caso 

não houvesse a sua substituição por terceiro” (SILVA, 2014, p. 370). 

 A doutrina costuma subdividir o instituto em duas modalidades, que são a 

substituição tributária “para trás” (ou regressiva) e “para frente” (ou progressiva).  A 1

primeira ocorre nas situações em que “o substituto, sujeito passivo, responsabiliza-se 

pelo recolhimento do tributo devido pelo substituído, referente ao fato jurídico 

tributário por este praticado” (SCHOUERI, 2013, p. 533). Na substituição tributária 

“para frente”, por sua vez, “o substituto recolhe o tributo referente a fato jurídico a ser 

realizado, no futuro, pelo substituído” (SCHOUERI, 2013, p. 534). 

 A substituição “para trás” tem amparo legal no art. 128 do CTN, enquanto a 

substituição “para frente” é permitida expressamente no § 7º do art. 150 da 

Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 3 de 1993. 

 Esta última, no entanto, é bastante criticada pela doutrina. Carrazza (2009), por 

exemplo, afirma que a substituição tributária “para frente” é inconstitucional, por 

entender que a possibilidade de a lei criar presunções de acontecimentos futuros e, a 

partir delas, fazer nascer obrigações tributárias, fere o princípio da segurança jurídica 

em sua dupla manifestação (certeza do direito e proibição do arbítrio). Ferragut (2009) 

adota entendimento semelhante, acrescentando que, além do princípio da segurança 

jurídica, a substituição tributária “para frente” viola também o princípio da capacidade 

contributiva. O STF, no entanto, tem entendido que não há qualquer óbice a essa 
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modalidade de substituição, desde que, não ocorrendo o fato gerador, seja assegurada a 

imediata e preferencial restituição do tributo devido (SCHOUERI, 2013). 

1.2 A substituição tributária na legislação do ICMS 

 O ICMS, conforme o art. 155, II da Constituição Federal, é de competência dos 

Estados e do Distrito Federal e incide sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior. No caso específico desse imposto, o art. 155, § 2º, XII, “b” da Constituição 

prevê que cabe a lei complementar dispor sobre a substituição tributária. 

 A matéria foi disciplinada nos arts. 6º a 10 da Lei Complementar nº 87 de 1996, 

que dispõe sobre as regras gerais do ICMS. O art. 6º autoriza a atribuição de 

responsabilidade por substituição, desde que prevista em lei estadual. 

 As regras gerais para a fixação da base de cálculo nas operações sujeitas ao 

regime de substituição estão previstas no art. 8º e seus parágrafos. No caso da 

substituição “para trás”, o valor será o da operação ou prestação praticada pelo 

substituído (art. 8º, I). Para a substituição “para frente”, por sua vez, o art. 8º, inciso II e 

parágrafos preveem uma série de regras que, segundo Roberto Biava Jr. (2012, p. 192), 

“têm por objetivo prever o preço final da mercadoria ao consumidor final”. 

 Parte da doutrina entende que a Lei Complementar nº 87 de 1996, ao permitir 

que leis ordinárias estaduais disciplinem, em diversos pontos, a substituição tributária 

do ICMS, fere a Constituição, que exige que a matéria seja disciplinada por lei 

complementar (CARRAZZA, 2009). A possibilidade de o Estado estimar a margem de 
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lucro do contribuinte substituído (art. 8º, § 4º) também é criticada, por violar o 

princípio da segurança jurídica (CARRAZZA, 2009). 

 As leis estaduais trazem várias hipóteses de substituição tributária do ICMS. 

Sérgio Sydionir Saad (2013) aponta, como exemplo de substituição “para trás”, os 

casos em que muitos pequenos produtores rurais ou pequenos comerciantes vendem 

seus produtos para um grande industrial ou para um grande distribuidor, e a lei 

estadual, em nome da praticidade, atribui a esse último a responsabilidade pelo 

recolhimento do ICMS. A substituição “para frente” também é amplamente utilizada, o 

que é bastante criticado pela doutrina. A esse respeito, explica Saad (2013, p. 194): 

O Estado de São Paulo e muitos outros Estados, percebendo que a 
substituição tributária é uma ferramenta muito valiosa ao permitir 
antecipar o recolhimento do imposto no começo da cadeia produtiva, ao 
invés de só recebê-lo na venda de varejo e facilitar a fiscalização contra a 
evasão, transferindo a obrigação tributária para o contribuinte que 
oferece melhores condições para o seu cumprimento, rapidamente 
alargaram sua abrangência praticamente a quase todos os tipos de 
produtos e não somente àqueles com o preço de revenda fixado pelo 
fabricante ou por órgão público. !

 São muitas, assim, as operações em que o ICMS é recolhido por substituição 

tributária. Isso posto, resta analisar o regramento dessas operações nos casos que 

envolvem empresas optantes pelo Simples Nacional. 

2. O regime da substituição do ICMS para as optantes do simples 
nacional 

 Conforme já mencionado, o ICMS é um dos tributos incluídos no Simples 

Nacional. Assim, as empresas optantes pelo Simples deverão recolhê-lo mensalmente, 

por meio do documento único de arrecadação, juntamente com os demais tributos 
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previstos no art. 13 da Lei Complementar nº 123 de 2006. A base de cálculo será a 

receita bruta auferida no mês (art. 18, § 3º), e a alíquota será determinada com base nas 

tabelas constantes dos anexos da lei, que trazem percentuais que variam conforme a 

receita bruta acumulada nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. 

 O art. 13, § 1º, XIII, da Lei Complementar nº 123, no entanto, prevê situações 

em que o ICMS deverá ser recolhido separadamente. Entre elas, está uma série de 

operações que se sujeitam ao regime de substituição tributária, previstas na alínea “a”. 

A redação original desse dispositivo, que era bastante criticada, foi alterada 

recentemente pela Lei Complementar nº 147 de 2014, sendo que o novo texto entrará 

em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. Cabe, portanto, apontar as diferenças entre 

a regra atualmente em vigor e a instituída pela nova lei. 

2.1 Regramento atual 

 A redação atualmente em vigor do art. 13, § 1º, XIII, alínea “a” da Lei 

Complementar nº 123 de 2006 prevê que o recolhimento na forma do Simples 

Nacional não exclui a incidência do ICMS devido, na qualidade de contribuinte ou 

responsável, “nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 

tributária”, em relação às quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas 

jurídicas. 

 O ente que tem competência para disciplinar a forma e as condições em que 

será atribuída à microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 

Nacional a qualidade de substituta tributária, nos termos do art. 13, § 6º, I, é o Comitê 

Gestor do Simples Nacional (CGSN). Conforme ensina Biava Jr. (2012), a Resolução nº 

61, expedida pelo órgão em 2009, concedeu um tratamento diferenciado às empresas 
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optantes pelo Simples Nacional que figurarem como substitutas tributárias. A esse 

respeito, explica o referido autor: 

Neste caso, o legislador ofereceu um tratamento fiscal diferenciado (mais 
benéfico) à empresa substituta (indústria ou importador) do Simples 
Nacional. Assim, a legislação passou a conceder créditos fictamente no 
momento do cálculo da substituição tributária como se a indústria 
enquadrada no Simples Nacional estivesse na tributação normal: em 
geral, 18% na operação interna e 7% ou 12% na operação interestadual, 
calculados sobre as operações das pequenas indústrias, com base na Lei 
Complementar 128/2008, que inseriu o § 6º do artigo 13 da Lei 
Complementar 123/2006 (“o Comitê Gestor do Simples Nacional (...) 
disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional a qualidade de substituta tributária”). Esta possibilidade foi 
disciplinada na Resolução CGSN n° 51, de 22 de dezembro de 2008 em 
seu artigo 3º, § 9º, com as alterações da Resolução CGSN nº 61, de 13 de 
julho de 2009 (a qual passou a permitir a dedução na base da 
substituição tributária do “valor resultante da aplicação da alíquota 
interna ou interestadual sobre o valor da operação ou prestação própria 
do substituto tributário”), ainda que a alíquota efetiva do contribuinte 
enquadrado no Simples Nacional seja na prática muito inferior à 
alíquota interna e interestadual (BIAVA Jr., 2012, p. 202). !

 Essa previsão, segundo o referido autor, redunda numa carga tributária menor e 

mais competitiva às micro e pequenas empresas que figurarem na qualidade de 

substitutas tributárias (BIAVA Jr., 2012). 

 O mesmo não ocorre, no entanto, nos casos em que a optante pelo Simples 

Nacional figurar como substituída tributária. Neste último caso, a empresa substituta, 

que não é optante pelo Simples, recolherá o tributo pela alíquota normal que incide 

sobre aquela mercadoria ou serviço. Essa regra é muito criticada pela doutrina, pois 

alguns autores entendem que ela é incompatível com o princípio constitucional do 
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tratamento mais favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Para 

demonstrar essa incompatibilidade, Saad (2013, p. 201) traz, como exemplo, a seguinte 

situação: 

Para visualizarmos o problema, vamos inicialmente imaginar uma 
empresa que comercializa um produto que não esteja na modalidade de 
substituição tributária. Se o valor agregado na venda deste produto for, 
por hipótese, R$ 100,00, o valor de ICMS que este contribuinte iria 
pagar nesta venda poderá oscilar entre os valores de R$ 1,25 e R$ 3,95, 
dependendo de sua receita bruta anual. Agora, se este produto estiver na 
modalidade de substituição tributária, aqui no Estado de São Paulo, por 
força do art. 268 do RICMS, o valor de ICMS a ser pago será de R$18,00! !

 O mesmo autor aponta que essa regra neutraliza os efeitos do Simples, pois 

praticamente a totalidade dos segmentos da economia paulista está instituída na 

modalidade de substituição tributária (SAAD, 2013). 

 Ao analisar esse problema, deve-se levar em consideração o fato de que, embora 

o dever de recolher o ICMS seja do substituto tributário, o ônus econômico do tributo 

tem reflexos em toda a cadeia. Consequentemente, a aplicação da alíquota maior onera 

as optantes do Simples que se encontram na condição de substituídas, tornando o 

preço final dos produtos e serviços mais elevado. 

 Segundo Silva (2014), essa regra viola o princípio da capacidade contributiva, 

pois faz com que as microempresas e empresas de pequeno porte arquem com 

encargo equivalente ao do regime geral de tributação, do mesmo modo que as 

empresas médias e grandes, o que fere a isonomia material. Para o autor, a previsão do 

regime de substituição tributária para as micro e pequenas empresas é incoerente com 

o sistema jurídico, pois reduz a potencialidade de eficácia dos princípios 
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constitucionais da isonomia material, capacidade contributiva e tratamento favorecido, 

além de prejudicar as regras de simplificação da arrecadação que visam a concretizar 

esses princípios (SILVA, 2014). 

 Saad (2013) adota posicionamento bastante semelhante. Segundo o autor, as 

medidas simplificadoras não devem romper com a ideia de igualdade material e com a 

determinação constitucional de prover tratamento mais favorecido às micro e 

pequenas empresas (SAAD, 2013). 

 Biava Jr. (2012), além de apontar a violação do princípio do tratamento mais 

favorecido, entende que a regra atual é prejudicial à concorrência. Para o autor, 

embora o instituto da substituição tributária contribua para a preservação do princípio 

da livre concorrência por meio do combate à sonegação generalizada, o ônus 

decorrente de sua utilização indiscriminada em relação às empresas do Simples acaba 

por prejudicar a própria concorrência, visto que essas empresas não têm condições de 

concorrer no mercado se forem submetidas ao mesmo tratamento das grandes 

empresas (BIAVA Jr., 2012). 

 Os prejuízos à concorrência também são apontados por Rodrigo M. da Silveira 

(2011). Segundo o autor, a regra atual mitiga o tratamento tributário diferenciado 

conferido às micro e pequenas empresas, cuja razão de existir tem como um de seus 

fundamentos propiciar melhores condições de concorrência (SILVEIRA, 2011). 

2.2 Alterações trazidas pela Lei Complementar Nº 147 de 2014 

!
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 Por força da Lei Complementar nº 147 de 2014, o art. 13, § 1º, XIII, alínea “a” 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
[...] 
XIII - ICMS devido: 

a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de 
antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, 
envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros 
produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; 
farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; 
produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de cereais; 
chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos; sorvetes 
e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus 
extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos 
preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; 
veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; 
pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros 
produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; 
cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e plástico para 
construção; telhas e caixas d’água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; 
transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; 
isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; 
centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de pesagem de uso 
doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o 
cabelo ou de tosquiar; aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; 
aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros; ferramentas; 
álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; 
esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo 
sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos 
regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto 
com encerramento de tributação; 
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!
 Observa-se que a nova redação restringe o campo de aplicação do dispositivo, 

que antes previa a tributação conforme a legislação aplicável às demais pessoas 

jurídicas para toda e qualquer operação sujeita ao regime de substituição tributária. 

Agora, no entanto, o dispositivo passa a trazer um rol taxativo das operações sobre as 

quais as empresas deverão recolher o ICMS no regime de substituição tributária e, 

portanto, de maneira apartada do Simples Nacional. Nas demais operações, as 

empresas optantes pelo regime unificado de arrecadação recolherão apenas o ICMS 

próprio, juntamente com os demais tributos incluídos no Simples. 

 À primeira vista, seria possível afirmar que a Lei Complementar nº 147 de 2014 

deu um grande passo rumo à concretização do princípio do tratamento mais 

favorecido às micro e pequenas empresas ao restringir a um rol taxativo as hipóteses 

em que o pagamento do ICMS se dará conforme as leis estaduais. No entanto, 

conforme aponta Silva (2014), o avanço trazido pela nova lei é inócuo, tendo em vista 

que o rol de operações criado pelo legislador é excessivamente extenso. 

 Ainda assim, a nova regra não agradou aos fiscais estaduais. A redução do 

número de operações sujeitas ao regime da substituição tributária foi um dos 

principais motivos que levaram a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 

Tributos Estaduais (Febrafite) a protocolar, no STF, ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI nº 5.216) contra a Lei Complementar nº 147 de 2014, ainda 

pendente de julgamento (CARNEIRO, 2015). 

 Segundo os fiscais, a lei contribui para o aumento da sonegação ao destruir, 

segundo eles, o regime da substituição tributária (CARNEIRO, 2015). Além disso, eles 
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alegam que, com a nova lei, os Estados perderão o controle sobre o seu principal 

imposto (ICMS-Substituição), ficando, portanto, mais dependentes dos repasses do 

Fundo de Participação dos Estados, das transferências do Governo Central e dos 

empréstimos dos bancos oficiais controlados pelo Governo Federal (CARNEIRO, 

2015). 

Conclusão  

 O Simples Nacional foi instituído com o escopo de concretizar, no âmbito 

tributário, a previsão constitucional do tratamento mais favorecido às microempresas e 

empresas de pequeno porte, por meio da criação de um regime simplificado e menos 

oneroso, de modo que elas tenham condições de competir em um mercado dominado 

por grandes empresas. 

 Assim sendo, pode-se afirmar que a previsão legal que determina a tributação 

em apartado e submete as empresas optantes pelo Simples às mesmas regras 

aplicáveis às demais pessoas jurídicas nos casos de operações sujeitas ao regime de 

substituição tributária não se coaduna com a própria finalidade do regime unificado 

de arrecadação criado pela Lei Complementar nº 123 de 2006. Ademais, essa regra não 

leva em conta os princípios da capacidade contributiva e da igualdade material, por 

tratar igualmente os desiguais. 

 As alterações trazidas pela Lei Complementar nº 147 de 2014 em pouco 

contribuíram para melhorar essa realidade, visto que o rol de operações que ainda 

serão sujeitas ao regime da substituição tributária é demasiado extenso. 
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 Por outro lado, deve-se levar em conta que a substituição tributária é um 

instrumento bastante útil no combate à sonegação, contribuindo, desse modo, para a 

preservação da livre concorrência. Por esse motivo, talvez seja interessante a 

manutenção do instituto, porém com algumas possíveis adaptações que o tornassem 

mais compatível com o tratamento favorecido das micro e pequenas empresas. 
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Advocacy Feminista e Violência 
contra a Mulher no Brasil    
Avanços e desafios da Lei Maria da Penha 
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por Gabriella Beira 

Universidade de São Paulo 

Resumo: Os movimentos sociais têm conquistado cada vez mais relevância na arena 
política contemporânea, dentre eles o movimento feminista, com sua agenda ampla e 
diversa. Para incidir na elaboração de políticas públicas e na legislação brasileira, tais 
movimentos, voltados à proteção dos direitos humanos das mulheres, encontraram nas 
práticas de advocacy uma indispensável ferramenta para promover impacto e, assim, 
combater a desigualdade de gênero no país. O presente artigo pretende analisar o 
processo de advocacy que culminou na aprovação da Lei Maria da Penha, que 
completa 10 anos de vigência em 2016, os avanços conquistados, e também os desafios 
que se apresentam ao combate à violência contra a mulher no Brasil. 

Palavras-chave: advocacy; movimentos sociais; feminismo; violência contra a mulher; 
Lei Maria da Penha 
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Introdução e Metodologia 

Partindo da discussão teórica sobre o significado do conceito de advocacy, será 

analisada sua particularidade simbólica no contexto sócio-político brasileiro, além de 

se apresentar a discussão sobre o advocacy constituir-se como uma ferramenta de 

supressão de desigualdades e, consequentemente, promoção de direitos fundamentais, 

os chamados direitos humanos.  

Pretende-se realizar uma análise do processo e dos resultados obtidos a partir de um 

dos casos de advocacy feminista mais bem-sucedidos da história do feminismo 

brasileiro, a articulação que resultou na aprovação da Lei Maria da Penha, que 

completa dez anos de vigência em 2016. 

 Para tanto, será utilizado como fonte o artigo “Lei Maria da Penha: Uma experiência 

bem-sucedida de advocacy feminista”, entre outros materiais que retomam a trajetória 

da articulação dos diversos movimentos de mulheres que mais tarde culminaria na 

aprovação da lei e seus desdobramentos. Estes resultados serão analisados à luz de 

alguns, dentre inúmeros existentes, relatórios e pesquisas que trazem dados sobre a 

situação da violência contra as mulheres no Brasil antes e depois da aprovação da Lei 

Maria da Penha. 

A partir do estudo de caso e das estratégias de advocacy utilizadas nestes eventos, 

pretende-se investigar a eficácia e a importância da mobilização feminista por meio de 

redes —materiais e virtuais— para a transformação política e a redução da 

desigualdade de gênero no Brasil. 
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1. Definição do conceito de Advocacy 

Ainda em processo de popularização no Brasil, o conceito de advocacy tem se 

difundido no país em seu formato original em língua inglesa. Este aspecto contribui 

para a dificuldade de se definir seu significado, o qual é fonte de discussões até mesmo 

entre pesquisadores norte-americanos, mais habituados com seu uso —já que é nos 

Estados Unidos que está a maior parte das pesquisas sobre o tema, como aponta 

Brelàz (2007). Por esse motivo, cunhar um termo que traduzisse o conceito constituiu-

se em tarefa praticamente impossível, de forma que se preferiu adotar a palavra em 

inglês, ficando esta, por sua vez, aberta a disputas teóricas sobre sua definição e sua 

aplicação, tanto no Brasil quanto em outros países. 

A literatura que busca definir advocacy é relativamente bem mais vasta que sua vaga 

acepção gramatical, definida pelo tradicional dicionário de língua inglesa Macmillan 

como “strong public support for something”  (forte apoio público a algo, em tradução 1

livre), e tão mais plural tem sido sua utilização —se adequada ou não ao seu 

significado, veremos mais adiante. 

Segundo Sousa (2014), advocacy constitui-se em um instrumento de intervenção 

social, que:  

“permite o gerenciamento estratégico da informação e do conhecimento 
com o objetivo de mudar políticas e práticas de atitudes 
comportamentais e crenças que determinam as chamadas demandas 
sociais preteridas” (SOUSA, 2014, p.30). !
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 De acordo com a autora, advocacy seria o “conjunto de estratégias de 

intervenção e mobilização para as demandas sociais preteridas, encobertas ou que 

contrariam interesses econômicos” (SOUSA, 2014, p.12). Por sua vez, estas estratégias 

devem ser planejadas com o objetivo de obter resultados concretos, além de “fortalecer 

o processo de busca de mudanças e soluções para um problema público, para uma 

demanda ou para uma causa social” (SOUSA, 2014, p.8) 

 Para Cano (2014), o advocacy engloba desde estratégias e ações, a 

comportamentos que visam a promover uma mudança social, executado com o 

objetivo de impactar a sociedade, a opinião pública e, principalmente, o poder público. 

Em linha semelhante segue a definição de Libardoni (2000), para quem advocacy 

denota:  

“iniciativas de incidência ou pressão política, de promoção e defesa de 
uma causa e/ou interesse, e de articulações mobilizadas por organizações 
da sociedade civil com o objetivo de dar maior visibilidade a 
determinadas temáticas ou questões no debate público e influenciar 
políticas visando à transformação da sociedade” (LIBARDONI, 2000, p.
2).  !

 Conforme defende a autora, a prática de advocacy deve orientar-se por três 

eixos principais: 1) A questão ou tema que se está promovendo ou defendendo e o que 

se pretende apoiar; 2) Quem se deseja que apóie a causa ou a questão e a quem se está 

procurando influenciar a fim de que apóie a questão; e 3) Qual deve ser resultado da 

ação de advocacy e que resultado concreto se deseja alcançar. Neste sentido, Sousa 

(2014) também destaca alguns aspectos que caracterizam a prática de advocacy, quais 

sejam: 1) contrariar os poderes econômicos; 2) abordar demandas sociais encobertas e 

que requerem ação social; e 3) construir bases para intervenções.  
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 De acordo com o manual “The Human Right’s Education Handbook” (2000), os 

objetivos do advocacy incluem promover conhecimentos sobre uma causa, a mudança 

de atitudes, e o desenvolvimento de empatia e solidariedade em relação a determinada 

agenda social. Neste sentido, advocacy envolve as habilidades de construir coalizões e 

promover a conscientização sobre direitos individuais e sociais. O material ainda 

defende que estas estratégias devem levar em consideração os direitos humanos e 

formas de combate às desigualdades. 

 Os aspectos práticos do advocacy, como aponta Sousa (2014), geralmente —mas 

não necessariamente— envolvem:  

“fortalecer o relacionamento com órgãos governamentais (influência 
direta na criação ou mudança de políticas públicas), acompanhar as 
atividades do governo, mobilizar a sociedade civil, realizar participação 
em conselhos, audiências públicas, reuniões com lideranças 
parlamentares, reuniões de secretarias municipais, participar de redes de 
articulação, participar e/ou organizar eventos e manifestações, entre 
outras ações que possam influenciar a formulação e execução de 
políticas públicas equitativas e democráticas” (SOUSA, 2014, p. 30). !

 O conceito de advocacy, porém, não é unívoco; ao contrário disso, apresenta-se 

bastante dinâmico e plural, já que tende a variar em função do contexto em que se 

aplica, da visão acadêmica a que responde, do período histórico em que se situa, e, 

talvez, principalmente, como aponta Libardoni (2000), em função das próprias 

concepções relativas dos conceitos de política, poder e interesse público. 

 Frequentemente, a maioria das definições teóricas do conceito de advocacy, 

como as acima apresentadas, parece vaga, abrindo espaço para interpretações dúbias e, 

muitas vezes, conflitantes, do termo. De maneira geral, pode-se concluir, com base nas 
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visões congregadas neste artigo,  que advocacy significa um conjunto de práticas 

diversas que visam a impactar o cenário político de maneira a promover determinadas 

causas e/ou interesses, isto é, uma agenda específica, geralmente defendida por setores 

sociais marginalizados. É este sentido, portanto, que o conceito adquire deste tópico 

em diante, mas sem perder de vista a complexidade que o termo representa e as 

disputas pelo que a palavra pode ou não significar, como é o caso do lobby. 

 Com alguma frequência, advocacy tem sido utilizado como sinônimo de lobby, 

por sua vez definido pelo mesmo dicionário Macmillan como sendo “to try to influence 

politicians or people in authority on a particular subject”  (tentativa de influenciar 2

políticos ou autoridades em determinado assunto, em tradução livre).  

 A prática de lobbying está relacionada à pressão de grupos de interesse que não 

visam necessariamente assumir o poder de fato, mas procuram a aprovação de 

legislação favorável a assuntos frequentemente de ordem econômica. Segundo Brelàz 

(2007), o lobby faz parte do advocacy, com o foco exclusivo de influenciar o processo 

legislativo. Por sua vez, o advocacy, portanto, acaba sendo um fenômeno mais amplo 

que apenas o lobby. 

 Para Cano (2014), baseando-se na distinção conceitual proposta pelo Center for 

Lobbying in the Public Interest (CLPI), o processo de advocacy contempla um 

conjunto de ações mais amplo que o lobby, sendo que este último sempre está inserido 

no advocacy, mas não o contrário. 
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 Com o intuito de investigar mais a fundo a celeuma, Brelàz fez uma pesquisa 

baseada em entrevistas com estudiosos brasileiros sobre ambos os conceitos e obteve o 

seguinte resultado, bastante representativo da visão generalizada dos termos: 

“De acordo com as entrevistas feitas no Brasil podemos observar que 
não há o mesmo nível de assimilação e esclarecimento destas atividades, 
sendo possível encontrar dois tipos de resposta: 1) aqueles que vêm 
advocacy e lobbying de forma próxima à definição norte americana, 
como lobbying sendo uma atividade legítima, parte do advocacy, e 2) 
aqueles que vêm o lobbying como algo negativo, corporativista e que 
envolve interesses lucrativos. Estes grupos usam a palavra advocacy para 
definir as atividades de influenciar políticas públicas e em alguns casos 
fazem algumas adaptações, como por exemplo, referem-se ao lobbying 
das organizações da sociedade civil como lobbying do bem. Percebe-se 
uma maior incidência de respostas de acordo com o grupo dois, que 
possui rejeição ao “lobbying”, do total de 11 respostas sobre a definição 
de advocacy e lobbying, 7 se encontram neste grupo” (BRÈLAZ, 2007, p.
7).  !

 A autora atribui este fenômeno ao “estigma de marginalidade” que carrega o 

termo lobby, muito em virtude da falta de estudos acadêmicos sobre o processo, que o 

relegam a uma espécie de “limbo teórico”. Além disso, Brelàz ressalta que: 

“lobbying em muitos casos é utilizado como sinônimo de pressão, tráfico 
de influência ou corrupção, sendo visto, geralmente, como prática 
exclusiva de grandes corporações que utilizam seu poder econômico 
para atingir determinados objetivos” (BRÈLAZ, 2007, p.6). !

 Este contexto pode ser explicado pelo histórico do lobby que, segundo retoma 

Sousa (2014), assumiu caráter majoritariamente “incipiente e amadorístico” no Brasil 

em meados dos anos 1980. Isso se deve à falta de organização política da sociedade 

civil e consequente predomínio do lobbying de grupos de interesse econômico, o que, 
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tendo em vista o regime autoritário ainda em vigor no país, contribuiu para a formação 

do imaginário de ilegitimidade em torno da prática. 

 Isto posto, acredito que seja mais coerente, tendo em vista a interpretação 

negativa aparentemente majoritária que lobby adquire no Brasil, optar pela distinção 

entre este conceito e o de advocacy, inclusive como estratégia de disseminação deste 

último entre os meios acadêmico e político do país. 

2. Advocacy, mobilização social e direitos humanos 

 Tendo em vista o posicionamento teórico sobre o significado de advocacy aqui 

adotado, passa-se a analisar sua relação com mobilização social, uma vez que ambos 

fenômenos frequentemente caminham juntos. Dessa forma, advocacy constitui-se em 

um instrumento de atuação da sociedade civil em torno de determinadas pautas, 

notadamente aquelas com o objetivo de ampliar o acesso de setores marginalizados 

não só a políticas públicas específicas, mas também a direitos fundamentais 

historicamente negligenciados. 

 Durante este período de crescente transformação social e abertura política, 

houve um crescimento também nos mecanismos de interlocução com o governo, e os 

movimentos sociais encontraram cada vez mais —ressalvando-se os limites de uma 

democracia ainda em consolidação, é claro— meios de impactar a formulação de 

políticas públicas, legislações e outras medidas governamentais. 

 Segundo bem ilustra Barsted (2014): 

“A entrada em cena de novos atores sociais redefiniu as concepções de 
direitos para além da liberdade e da igualdade formais, apontando para 
direitos nos campos da saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, cultura 
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e meio ambiente, dentre outros, no marco da indivisibilidade dos 
direitos inerentes à pessoa humana” (BARSTED, 2014, p 13). !

 Considerando-se este aspecto no contexto brasileiro, podemos observar que, a 

partir do período de redemocratização, os movimentos sociais multiplicaram-se 

exponencialmente, chegando ao cenário atual de imensa pluralidade de coletivos e 

organizações, além de ativistas que não se organizam de forma sequer 

institucionalizada, como é o caso dos black blocs, entre outros movimentos que optam 

inclusive por plataformas digitais de atuação, contribuindo para a existência de 

agendas e estratégias de mobilização tão diversas quanto os desafios da democracia no 

país. 

 Sobre este aspecto, Sousa (2014) traça uma análise acerca do contexto de 

intensificação de contestações políticas, e, consequentemente, dos movimentos sociais, 

privilegiado pelo desenvolvimento das mídias sociais e outros meios menos 

burocratizados de comunicação e pressão: 

“O desenvolvimento das chamadas tecnologias da informação e da 
comunicação nas esferas pública, política e social –que configura o que 
Castells (1999) definiu como uma sociedade em rede–, com o apoio da 
mídia, que tem um papel singular no acompanhamento e denúncia de 
irregularidades, fortalece o surgimento de movimentos da sociedade por 
mais ética, transparência, participação, políticas de responsabilidade 
social, programas sociais efetivos, respeito aos direitos dos cidadãos. 
Tudo isso num quadro dinâmico e de mudança permanente, que se 
fundamenta na criação de suportes para enfrentar os desafios e a 
crescente demanda da sociedade pela capacidade imediata de resposta 
às suas reivindicações. Diariamente, instituições públicas e privadas são 
cobradas por suas ações e por seus impactos” (SOUSA, 2014, p 15). !
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 Contudo, se, por um lado, múltiplos direitos são assegurados pela Constituição 

Federal de 1988, dispositivo que inaugurou o Estado Democrático de Direito no Brasil, 

a realidade social, no entanto, é um tanto diferente daquela prevista pelo documento, 

em que o acesso a direitos, supostamente universal e irrestrito, encontra barreiras em 

função de distinções como gênero, raça, classe e orientação sexual, entre outros 

marcadores sociais da diferença que se configuram em mecanismos de exclusão. 

 Nesse sentido, portanto, a mobilização social adquire significado de busca —e 

luta— por direitos, e, fundamentalmente, direitos humanos, aqueles aos quais todos os 

cidadãos devem ter acesso, e que são reconhecidos pelo Estado brasileiro e por 

diversos outros mecanismos legais internacionais. É justamente este aspecto do 

advocacy que ressalta Libardoni (2000), ao afirmar que ele se constitui em uma 

ferramenta de promoção e defesa de causas de setores historicamente marginalizados, 

com o essencial objetivo de promover transformações sociais. 

 Para a autora: 

“Essas concepções envolvem ao mesmo tempo o uso e a transformação 
do poder visando a promover uma nova visão de sociedade e de mundo, 
onde as relações sejam mais igualitárias, os direitos humanos 
fundamentais respeitados, o meio-ambiente preservado, e os benefícios 
do desenvolvimento equitativamente distribuídos” (LIBARDONI, 2000, 
p.3).  !

 Esta visão, embora elaborada no começo dos anos 2000, ainda permanece 

extremamente atual, mesmo que quase duas décadas depois, já que são precisamente 

as demandas elencadas os principais eixos de atuação de grande parte dos movimentos 

sociais no Brasil. 
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 Por sua vez, o aspecto de promoção e defesa de direitos humanos que assume o 

advocacy neste contexto é destacado por Flowers (2000), para quem é essencial para a 

prática o conhecimento sobre as obrigações de determinado Estado com os direitos 

humanos, inclusive a partir de compromissos assumidos internacionalmente. Para a 

autora, à medida em que lideranças de movimentos sociais vão adquirindo esses 

conhecimentos, adquirem também experiência em intervir em situações de violações 

de direitos, e em encabeçar movimentos por sua defesa. 

 Assim, direitos fundamentais (e também aqueles específicos) das populações 

femininas devem ser entendidos como direitos humanos, cuja garantia e proteção 

devem ser tão urgentes quanto inflexíveis, o que, infelizmente, ainda está em processo 

de consolidação no Brasil, como demonstra Barsted: 

“A conquista por direitos formais foi, assim, o passo inicial do feminismo 
brasileiro. No entanto, essa luta não se esgota no reconhecimento formal 
de direitos, especialmente porque a declaração de direitos não traz de 
imediato o usufruto dos mesmos ou a ampliação do poder de decisão 
das mulheres sobre suas vidas.” (BARSTED, 2014, p.14). !

 Consequentemente, o movimento feminista constitui-se em importante faceta 

da luta por direitos humanos, sendo o advocacy uma estratégia para a disseminação de 

sua agenda, além de vetor de impacto em medidas governamentais e iniciativas 

legislativas cuja finalidade é ampliar o acesso da população feminina a serviços e 

direitos básicos, além de promover a erradicação da desigualdade de gênero. 

 Como aponta Libardoni (2000), neste sentido, o advocacy torna-se uma 

“estratégia-chave” para os movimentos que visam a garantir e, também, ampliar, os 

direitos humanos da população feminina e, consequentemente, sua cidadania. O 
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advocacy, pode, ainda, contribuir para aumentar o poder destes movimentos de 

influenciarem os processos de tomada de decisão, além da formulação e 

implementação de outras políticas públicas e de natureza legislativa, pressionando 

para o cumprimento de acordos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja signatário. 

 Aliás, sobre este último aspecto, pode-se retomar o argumento de Flowers 

(2007), segundo quem é essencial para a prática de advocacy saber o processo pelo 

qual leis sobre direitos humanos surgem e que tipo de obrigações os governos 

assumem quando ratificam uma convenção de direitos humanos. Para a autora, quanto 

mais ativistas aprendem sobre as estruturas legais de direitos humanos e aplicam este 

conhecimento a sua prática de advocacy, mais aptos estarão para ir além, trazendo 

pautas à luz de documentos e mecanismos internacionais que garantam esses direitos. 

 Tal ponto de vista também é defendido por Barsted, para quem: 

“O reconhecimento formal de direitos também não significa, no que se 
refere às mulheres, que essas passem a se sentir titulares e vivenciem os 
direitos expressos nas Constituições democráticas ou nos tratados e 
convenções internacionais. A titularidade significa não só ter direitos, 
mas, também, poder usufruir desses direitos” (BARSTED, 2014, p.14). !

 Por isso, o conhecimento técnico sobre direitos humanos e o acompanhamento 

de debates internacionais sobre o tema, além do monitoramento da posição do Brasil 

frente a estas questões, são importantes ferramentas para os movimentos sociais, 

inclusive os de mulheres, a partir das quais se pode pressionar as esferas de poder 

domésticas para que garantam tais direitos e adotem medidas com a finalidade de 

ampliar o acesso e a defesa destes preceitos fundamentais.  
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 Aliás, foi adotando essa abordagem “internacionalizada” que as articulações 

feministas pela Lei Maria da Penha obtiveram sucesso perante a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), e, 

posteriormente, frente ao Poder Legislativo nacional, como se verá mais adiante.  

3. Advocacy feminista e a violência contra a mulher no Brasil 

 O movimento feminista, assim como outros movimentos sociais, sobretudo 

aqueles centrados em causas identitárias, como o movimento LGBT, negro e indígena, 

além dos tradicionais movimentos de classe e sindicalistas, têm conquistado cada vez 

mais espaço na sociedade.  

 Cabe ressaltar, porém, que sua relevância em termos de ativismo não 

necessariamente tem se traduzido em políticas efetivas que visem a combater a 

desigualdade de gênero que se observa em diversos âmbitos da sociedade. Apesar 

disso, alguns avanços foram conquistados nos últimos anos, resultado de permanente 

mobilização social que tomou forma tanto nas ruas, quanto nas redes. É sobre este 

processo que esta seção se deterá, sobretudo analisando a importância do advocacy 

feminista e seu impacto sobre o combate à violência contra a mulher. 

 Para tanto, retoma-se o argumento de Libardoni, que aponta que:  

“Quando falamos de advocacy, falamos de política e processos de 
transformação, de valores e crenças, consciência e conhecimento. 
Falamos sobre influenciar o poder em questões e problemas que 
concernem aos cidadãos, sobretudo àqueles marginalizados e excluídos 
dos processos políticos. Falamos de construção de organizações fortes e 
democráticas, de fortalecer a sociedade civil em sua ação de controle 
social e responsabilização de agentes institucionais. Falamos sobre 
democratizar as relações de poder e ampliar a participação dos 
segmentos historicamente excluídos nos processos de tomada de 
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decisões, de maneira a promover uma nova visão de sociedade e um 
mundo onde as relações sejam mais equitativas” (LIBARDONI, 2000, p.
4).  !

 Semelhante análise traça Barsted, para quem: 

“A produção de conhecimento pelas organizações, pelos movimentos de 
mulheres e pela academia, a atuação das feministas, acompanhando e influindo 
em fóruns internacionais, especialmente junto à ONU e OEA, a presença 
constante das feministas no debate público e no processo de redemocratização 
foram alguns dos elementos que possibilitaram que as organizações e os 
movimentos de mulheres se tornassem atores importantes no espaço político e 
criassem um campo de poder que, mesmo limitado, não pode deixar de ser 
considerado e ouvido pelo Estado e pela sociedade civil” (BARSTED, 2014, p.
16).  !

 Assim, não só o advocacy assume crucial importância para ampliar a democracia 

por meio do exercício da cidadania ativa, como ele também contribui para a redução 

de desigualdades, entre elas a desigualdade de gênero, que ainda assume formatos tão 

múltiplos e profundos em nossa sociedade, expressando-se por meio da diferença 

salarial entre homens e mulheres, da violência sexual que recai com muito mais 

frequência sobre a população feminina, entre outras manifestações igualmente 

discriminatórias que atingem cidadãs em função somente de seu gênero —agravadas, 

ainda, por componentes como classe e etnia, por exemplo. 

 A violência contra as mulheres no Brasil é uma das mais graves formas de 

violação aos direitos humanos da população feminina no país, sendo a violência 

doméstica um dos principais reflexos deste fenômeno. Segundo dados da pesquisa 
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“Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil”,  conduzida pelo Ipea em 2013, 3

cerca de 40% dos feminicídios (homicídios de mulheres decorrentes de conflitos de 

gênero, segundo define a instituição) no mundo são cometidos por um parceiro íntimo 

da vítima. 

 O estudo ainda estima que ocorreram mais de 50 mil feminicídios no país no 

período entre 2001 e 2011 (note-se que a Lei Maria da Penha foi promulgada apenas 

em 2006), sendo cerca de um terço deles decorrentes de violência doméstica, 

ocorrendo no próprio domicílio da vítima. É neste contexto de flagrante violação de 

direitos que se coordenou uma das mais bem-sucedidas articulações de advocacy 

feminista: a campanha pela aprovação da Lei Maria da Penha, que completa 10 anos de 

vigência em 2016. 

 Como demonstra Barsted (2014), a articulação de diversos movimentos 

feministas em torno da pauta da violência doméstica, inclusive no âmbito 

internacional, foi o que garantiu o sucesso da pressão política destes grupos por 

medidas governamentais, tanto de cunho legislativo, quanto propriamente expressas 

em políticas públicas de combate e conscientização sobre a violência de gênero no 

país. 

 De acordo com a autora: 

“A elaboração da Lei Maria da Penha envolveu um amplo estudo e 
levantamento da legislação e dos instrumentos internacionais de direitos 
humanos, o conhecimento do ordenamento jurídico nacional, a busca de 
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articulações no campo jurídico e político, a interlocução com os poderes 
legislativo e executivo. Buscou-se, como norte dessa legislação, a 
Convenção de Belém do Pará e importantes documentos internacionais 
que consideram a violência contra as mulheres uma violação dos direitos 
humanos e expressam a responsabilidade do Estado para prevenir, punir 
e eliminar a violência de gênero.” (BARSTED, 2014, p.17).  !

 A autora ainda apresenta a trajetória histórica que a luta pelo combate à 

violência contra a mulher adquiriu no movimento feminista brasileiro. Segundo 

Barsted (2017), a pauta começou a ganhar corpo já em meados da década de 1970, 

quando organizações de mulheres mobilizaram-se contra a impunidade de homens 

que haviam praticado homicídio contra suas parceiras, e que eram inocentados em 

tribunais com julgamento de júri popular a partir da tese da “legítima defesa da 

honra”.  Tais organizações promoveram uma intensa mobilização frente ao Estado e à 4

sociedade para elaboração de uma legislação que, ao mesmo tempo, protegesse as 

vítimas de violência de gênero e punisse os agressores. 

 A partir da crescente mobilização de coletivos feministas e da pressão política 

sobre a formalização da igualdade de direitos e de cidadania entre homens e mulheres, 

a Constituição Federal de 1988 representou importante avanço nesse quesito. A Carta 

Magna, além de ter reconhecido a igualdade formal de direitos sem distinções de 

qualquer natureza, também a ampliou para além da vida pública, garantindo-a na vida 

privada a partir da incorporação de diversos direitos sociais e individuais de mulheres 

como forma de reduzir a desigualdade de gênero. 
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 Barsted (2014) atribui esse sucesso ao fato de os movimentos de mulheres terem 

compreendido que, para atingir a igualdade, pelo menos a formal, era imprescindível 

sua formalização legal, a partir da qual o Estado seria obrigado a garanti-la,  

implementando medidas diversas com tal finalidade. Daí decorre o aprofundamento 

do movimento feminista em conhecimentos técnicos sobre direitos humanos e 

processo legislativo, que, por sua vez, também contribuiu para o sucesso do advocacy 

pela Lei Maria da Penha. 

 Apesar da garantia formal, a Constituição de 1988 não foi capaz de promover a 

plena igualdade entre homens e mulheres, tendo restado ainda muito da 

discriminação com base em gênero a ser combatido no país. Assim, as demandas do 

movimento feminista encontraram novas barreiras a serem superadas. 

 Já na década de 1990, o movimento feminista brasileiro intensificou o debate 

sobre os direitos das mulheres com base em um contexto de discussões internacionais 

que ampliou o entendimento jurídico sobre os desafios da igualdade de gênero no 

mundo. Como retoma Barsted (2014), a Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

realizada pela ONU em 1993, reconheceu que os direitos específicos das populações 

femininas podiam ser entendidos como direitos humanos.  

 Como consequência deste entendimento, a violência contra as mulheres passou 

a representar uma grave violação de direitos humanos, e a comunidade internacional 

passou a preconizar que os Estados considerassem a desigualdade de gênero em suas 

políticas a fim de eliminar a discriminação contra as mulheres. Semelhante raciocínio 

deveria embasar medidas referentes a outras minorias, como crianças, LGBTs, entre 

outros grupos reconhecidamente marginalizados. 
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  É neste contexto que se insere a campanha pela Lei Maria da Penha, levada por 

organizações feministas ao âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), e resultado de mobilizações contínuas desde, pelo 

menos, final dos anos 1980. Em 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão 

por omissão e impunidade em relação a casos de violência contra a mulher, o que 

finalmente desencadeou o processo de criação da lei. 

 Já em 2002, o texto do anteprojeto foi elaborado por um conjunto de ONGs 

com agenda feminista (Advocacy, Agende, Cepia, Cfemea, Claden/IPÊ e Themis), com 

base em amplas discussões e articulações. Em seguida, ele foi submetido a um grupo 

de trabalho interministerial, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres (SPM) do Governo Federal, antes de ser enviado ao Congresso Nacional, 

onde foi aprovado por unanimidade. A Lei Maria da Penha foi sancionada em agosto 

de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 A lei é resultado direto das mobilizações feministas no país, e segue uma 

tendência internacional de urgentes e necessárias respostas institucionais à violência 

contra as mulheres. Além disso, a Lei Maria da Penha está em consonância com a  

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir, e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, a chamada Convenção de Belém do Pará, da OEA, e com a Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw), da ONU, 

ratificadas pelo Brasil já em 1995 e 2002, respectivamente. 

 Estes mecanismos legais são alguns dos principais exemplos de sucesso de 

campanhas de advocacy feminista, tendo não só impactado medidas governamentais 
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concretas, como também contribuído para a transformação social, reduzindo (mas não 

erradicando, infelizmente) a desigualdade de gênero no Brasil e no mundo. 

 Apesar do avanço que representou a Lei Maria da Penha para o combate à 

violência doméstica, e, consequentemente, à violência contra a mulher no Brasil, muito 

ainda resta a ser superado. Em dez anos de vigência, a lei deparou-se com inúmeros 

desafios e obstáculos, como a falta de conhecimento generalizada sobre os direitos que 

garante, além dos resquícios de uma mentalidade social extremamente machista, 

inclusive no âmbito institucional, que desencoraja as mulheres a levarem as denúncias 

adiante. 

 Dados da pesquisa “Violência doméstica e familiar contra a mulher”,  5

conduzida pelo Senado Federal em 2015, apontam que houve uma diminuição do 

número de mulheres que se sentem mais protegidas pela legislação. Em 2013, 66% das 

mulheres entrevistadas afirmava se sentir mais segura com a Lei Maria da Penha, 

número que caiu para 56% em 2015. A mesma pesquisa aponta que uma em cada 6

cinco mulheres relata já ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar. 

Dessas, 26%  seguem vivendo com o agressor. 
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 Também de 2015, o Mapa da Violência,  estudo mobilizado por entidades como 7

ONU Mulheres, OMS e Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência, além 

da Flacso, aponta que, entre o período de 2003 a 2013, o número de mulheres vítimas 

de homicídio cresceu mais de 21%. Um total de 50,3% das mortes violentas de 

mulheres no Brasil são cometidas por pessoas de seu convívio íntimo, sendo 33,2% 

deles parceiros ou ex-parceiros. 

 Para corroborar que a violência contra as mulheres ainda é agravada por 

componentes como raça, o homicídio de mulheres negras aumentou 54%, enquanto 

que o de mulheres brancas diminuiu 9,8%. Inúmeras outras pesquisas demonstram 

que a situação da violência contra a mulher no Brasil ainda segue sendo um grave 

problema de direitos humanos, demandando cada vez mais urgentes esforços para ser 

combatida. 

Conclusão 

 Como se objetivou demonstrar acima, o advocacy é uma importante ferramenta 

utilizada por diversos movimentos sociais e grupos de interesse para causar impacto 

político nas esferas governamentais, além de promover transformações sociais em 

relação a determinados temas. O movimento feminista, em especial, há pelo menos 

quatro décadas, empoderou-se das técnicas intrínsecas ao advocacy —articulação 

ampla, mobilização intensa e frequente, produção de conteúdo confiável, 

acompanhamento de mecanismos internacionais, entre outras— para fortalecer a 

agenda feminista e transformar não só o âmbito político, mas também o social, com a 

finalidade de se combater a desigualdade de gênero. 
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 Tendo em vista que uma das mais frequentes e nocivas formas em que se 

expressa tal desigualdade é a violência contra a mulher, buscou-se tornar esta questão 

uma pauta prioritária e urgente frente ao Estado e à sociedade. Neste sentido, o foco 

de considerável parte do movimento feminista tem sido a erradicação da violência 

doméstica, uma das facetas da violência contra a mulher, por meio de articulações 

praticamente constantes em torno deste eixo. 

 Talvez o exemplo mais bem-sucedido, até então, de advocacy feminista seja a 

articulação que culminou na aprovação da Lei Maria da Penha, que completa dez anos 

de vigência em 2016. Fruto de mobilizações que conjugaram pressão política, produção 

de material especializado, além de busca por embasamento internacional com foco em 

direitos humanos, a lei, voltada a combater a vulnerabilidade a que mulheres estão 

submetidas no âmbito doméstico patriarcal, representa um inegável avanço na 

promoção da igualdade de gênero. 

Como resume Barsted: 

“a ação de advocacy feminista para a elaboração da Lei Maria da Penha, 
na sua tramitação, promulgação e na mobilização para sua 
implementação, teve por base o contexto político democrático, o avanço 
da legislação internacional de proteção aos direitos humanos com a 
perspectiva de gênero e, especialmente, a existência de organizações 
feministas atuantes. Por isso a percepção sobre a importância do 
processo legislativo levou as organizações desse movimento a 
desenvolverem capacidade de propositura de leis que completassem a 
cidadania feminina tolhida (...)” (BARSTED, 2014, p.19). !

 Apesar de não ter sido suficiente para erradicar a violência doméstica, a Lei 

Maria da Penha foi responsável por diminuir em torno de 10% a taxa de homicídios de 

mulheres ocorridos em residências, como aponta o relatório “A institucionalização das 

!474



Gabriella Beira

políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil”, 

publicado pelo Ipea em março de 2015. Além disso, a lei é uma das iniciativas de 8

proteção às mulheres mais difundidas entre a população feminina: praticamente 100% 

diz conhecer ou já ter ouvido falar da Lei Maria da Penha.  9

 Por outro lado, se os avanços já puderam ser sentidos nestes últimos dez anos, 

os desafios com que se depara a Lei Maria da Penha são os próprios desafios que se 

impõem sobre o movimento feminista e suas estratégias de advocacy. Dentre eles, está 

a dificuldade de se implementar a lei de maneira ampla, tendo em vista o contexto 

ainda extremamente machista e violento em que grande parte da população feminina 

está inserida no Brasil.  

 Em geral, os segmentos mais afetado pela violência doméstica, como 

demonstrado anteriormente, são aqueles menos favorecidos socialmente, sobre os 

quais recaem outros tipos de exclusão e violência, como o racismo e a desigualdade 

econômica. Precisamente estes segmentos sociais encontram maiores dificuldades de 

acesso à justiça e a outras políticas públicas, ficando à margem dos direitos garantidos 

pelo Estado Democrático de Direito e seus dispositivos legais. 

 Outro entrave encontrado pela Lei Maria da Penha é a carência de planos 

nacionais mais amplos, que sejam capazes de articular as diversas esferas de governo, 
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além dos Três Poderes, o que contribui para a concentração de políticas de sucesso, 

como as casas-abrigo destinadas ao acolhimento de mulheres vítimas de violência 

doméstica que se encontrem sob risco de morte, em regiões com maiores recursos 

orçamentários. Tal contexto favorece a fragilidade dos mecanismos de proteção 

previstos pela lei, além da negligência na garantia de direitos fundamentais. 

 No entanto, estes desafios têm sido rebatidos com fôlego pelo movimento 

feminista. A violência contra as mulheres segue ocupando centralidade na agenda 

deste movimento, conjugando-se a outras estratégias e plataformas, como as redes 

sociais. Como exemplo, pode-se retomar as diversas campanhas e mobilizações 

feministas que despontaram em torno da pauta da violência sexual contra as mulheres, 

pelo menos mais intensamente nos últimos anos, desencadeadas por episódios de 

extrema comoção nacional e internacional, como as denúncias de assédio e violência 

sexual veiculadas a partir das hashtags #MeuPrimeiroAssédio, #NiUnaMenos, entre 

outras campanhas. 

 Além destas campanhas mais pontuais, diversas mobilizações com pautas 

feministas um pouco mais amplas têm colaborado para a continuidade das discussões 

e da pressão política em torno da questão da violência contra a mulher. Um modelo de 

sucesso tem sido a campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres”,  realizada anualmente entre 20 de novembro a 10 de dezembro desde o 10

começo dos anos 1990. 
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 Em continuidade ao sucesso do advocacy feminista em torno da questão da 

violência contra as mulheres, também pode ser considerado um resultado direto 

destas mobilizações a alteração do Código Penal para incluir o feminicídio como uma 

das modalidades de homicídio qualificado. A lei nº 13.104/15, sancionada  pela 11

presidenta Dilma Rousseff em março de 2015, classifica o homicídio contra a mulher 

por razões da condição de seu sexo feminino, decorrente de violência doméstica e 

familiar ou de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como crime 

hediondo, sendo, portanto, inafiançável e imprescritível. 

 Portanto, tendo em vista os argumentos e dados acima expostos, pode-se 

considerar que o movimento feminista conseguiu, seguramente desde os anos 1970, 

utilizar ferramentas do processo de advocacy como estratégia para promover a causa 

do combate à violência contra as mulheres por meio de diversas iniciativas, 

campanhas, materiais e articulações, conquistando, não sem altos custos, avanços em 

diversos âmbitos. Apesar dos entraves ainda encontrados para a consolidação de um 

projeto nacional (e também internacional) de erradicação da violência de gênero, o 

movimento feminista demonstra ainda dispor de imensa vontade política de seguir em 

luta pelo fim de todos os tipos de violência e discriminação contra as mulheres, 

logrando, cada vez mais, impacto sobre as políticas públicas e a transformação social. 
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A formação dos alicerces para o 
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O impacto das bases normativas da educação infantil na 
afirmação da igualdade de gênero no Estado de São 
Paulo 

!
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Universidade Presbiteriana Mackenzie 

!
Resumo: O presente artigo debate a imprescindibilidade da educação, direito social 
positivado na Constituição Federal de 1988, como a base da sociedade brasileira para o 
aparelhamento das estruturas sociais e estatais a fim de construir uma sociedade livre, 
justa e igualitária, nos termos do artigo 3º da Carta Magna. A discussão acerca da 
educação encontra fulcro no fato de essa constituir um importante meio pelo qual se 
introjeta e cultua valores, os quais, a partir da prática reiterada, incorporar-se-ão ao 
arcabouço axiomático do indivíduo e, portanto, se tornarão habituais. No que tange à 
construção de uma sociedade igualitária, incumbe à sociedade e ao Estado erradicar 
práticas que não condizem com os valores de igualdade de gênero, sendo por essa 
razão, incongruente legitimar condutas que discriminem as mulheres, as considerando 
inferiores aos homens. Portanto, a análise do Plano Nacional de Educação e do Plano 
Estadual de Educação se mostra necessária não apenas quanto à verificação da 
compatibilidade com o marco constitucional brasileiro, que chancela veementemente a 
igualdade, mas também do caráter transformador e reprodutor do saber inerente da 
instituição escolar, a qual possui papel inestimável na ruptura de valores oriundos de 
uma sociedade patriarcal, cabendo a ela ensinar aos educandos princípios que devem 
ser o cerne de toda a conduta que venha a ser praticada, visando construir não apenas 
seres humanos, mas, principalmente, seres aptos a viver e conviver em sociedade. 

Palavras-chave: Igualdade de gênero. Plano Nacional de Educação. Plano Estadual de 
Educação. Constituição Federal. Patriarcado.   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1. Análise do Plano Estadual de Educação e suas implicações na 
aplicabilidade da igualdade de gênero 

 O atual Plano Nacional de Educação (PNE) encontra-se disposto na Lei nº 

13.005/2014, e os respectivos Planos de Educação do Estado de São Paulo e Município 

de São Paulo encontram-se nas Leis nº 16.279 /2016 e 16.271/2015. 

 Planos de Educação são documentos dotados de força normativa que 

estabelecem metas a serem cumpridas por um país, estado ou município, no prazo de 

10 anos, a fim de garantir o direito constitucional à educação de qualidade. 

 Trata-se, portanto, do principal instrumento da política pública educacional de 

um país, uma vez que envolvendo todas as esferas federativas almeja equiparar o nível 

da qualidade do ensino brasileiro desde a educação básica à superior. 

 Importante salientar que os Planos de Educação, estaduais e municipais, não 

devem ser elaborados apenas à luz do PNE, mas também deve haver um mútuo 

respeito à Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, representada pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Plano Diretor, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual. 

 Por conseguinte, os eventuais Planos de Educação devem ser primeiramente 

exequíveis, sob pena de serem meras cartas de intenção, e segundamente devem 

estabelecer metas incidentes no conteúdo normativamente disposto na legislação 

esparsa e constitucional, a fim de que acompanhem a disposição de uso dos recursos 

públicos e que se adequem ao desenvolvimento urbano.  

1.1 Análise do PEE à luz da Constituição federal de 1988 

!
!482



Gabriela R. S. Aguiar

 O Plano Estadual de Educação (PEE), sendo um instrumento de planejamento 

da política educacional brasileira deve eminentemente estar em consonância com todo 

o ordenamento jurídico brasileiro, compreendido desde a legislação 

infraconstitucional à Carta Magna. 

 Inicialmente, o PEE deve possuir respaldo imediato com as diretrizes do PNE, o 

qual, por sua vez, deve ser compatível normativamente com a Lei de Diretrizes e Bases 

para a Educação Nacional e a própria Constituição Federal. 

 A análise das diretrizes do PEE, bem como do PNE, permite concluir que é 

objetivo do Estado de São Paulo conferir eficácia material às normas constitucionais 

de igualdade de gênero. 

 Realizando um recorte temático no PEE, compreende-se presente a 

compatibilidade com os princípios fundamentais da Constituição Federal, uma vez que 

preza pela cidadania (art. 1º, II), respalda as políticas educacionais nos direitos 

humanos (art. 4º, II) e visa construir, através da educação, uma sociedade livre, justa e 

igualitária (art. 3º, I) através do fomento de valores essenciais, como o respeito (art. 3º, 

IV) e a igualdade (art. 5º, caput). 

 Como fruto de embates políticos e sociais, o PEE elencou em suas 21 metas, 

objetivos educacionais ditos condizentes com a situação em que a educação brasileira 

se encontra, e para isso traçou estratégias que viabilizassem tais fins. 

 Entretanto, verifica-se que as relações de gênero não foram consideradas 

relevantes o suficiente para serem incluídas como uma meta educativa, as quais apenas 

foram genericamente regulamentadas através de 04 estratégias. 
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 Nesse sentido, o PEE reduziu a questão de gênero no ambiente escolar a dois 

pontos: discriminação e violência. Tomando como base esses dois impasses escolares é 

que foram traçadas estratégias com vista a monitorar e combater as referidas situações 

com auxílio de órgãos públicos e da família dos educandos,  combater a evasão escolar 1

oriunda de preconceito e discriminação  e, por fim, capacitar educadores.  2 3
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  Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 1

(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 
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do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB no Estado: 7.1 Garantir políticas de combate à violência 
na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 
detecção dos sinais de suas causas, favorecendo a adoção das providências adequadas para viabilizar a 
construção da cultura de paz e ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.
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 Apesar disso, nota-se que o foco das atuais políticas educacionais encontra-se 

em resultados de curto prazo, uma vez que são criadas medidas paliativas sem 

qualquer respaldo axiológico no ambiente escolar. 

 O que significa dizer que a preocupação com a discriminação e violência de 

gênero não atinge um resultado efetivo por parte dos discentes, visto que não lhes foi 

ensinado a cultuar e praticar valores igualitários. 

 A igualdade, garantida constitucionalmente tanto como um objetivo da 

República como um direito individual fundamental, dificilmente é alcançada 

materialmente com estratégias que não se preocupam em introduzir mudanças 

substanciais na matriz curricular. 

 O exposto permite concluir que o PEE apenas reproduz formalmente as 

normas constitucionais formalmente, visto que não consagra um de seus principais 

princípios, qual seja o da igualdade, o qual não apenas é previsto em diplomas 

infraconstitucionais, como também é presente em compromissos assumidos 

internacionalmente pelo Brasil. 

 Peca, portanto, quando apresenta diretrizes mais amplas do que suas próprias 

metas, e traça objetivos inexequíveis quando não acompanhados de uma reeducação 

axiológica do ambiente escolar. 

1.2 Lei nº 16.279 ⁄ 2016: A exclusão da discussão da questão do gênero da redação do PEE e as 
consequentes violações normativas 

 A aprovação do PEE no dia 14 de junho de 2016 foi alvo de intensos protestos e 

reinvindicações por parte de alunos e professores, os quais, dentre outras pautas, 
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clamavam pela inclusão das metas acerca da questão de gênero no PEE, a qual foi 

excluída da redação final consistente na Lei 16.279 ⁄ 2016. 

 Afora os interesses políticos na aprovação do Plano, a comunidade escolar 

também deve participar na decisão do que será incluído ou não nas políticas 

educacionais do país, o que permite compor uma visão mais ampla dos problemas e 

possibilidades de solução de determinados impasses educacionais. 

 A insatisfação dos estudantes tornou-se uníssona na Assembleia Legislativa de 

São Paulo quando se confirmou a exclusão da discussão sobre gênero no PEE, o que 

foi alvo de manifestação de estudantes que propagavam: “Debate de gênero tem de 

acontecer, machismo e homofobia matam gente para valer”, como também de 

deputados, assim como Carlos Gianazzi do PSOL: “É uma pena, tendo em vista todo 

esse contexto que temos de violência contra a mulher e homossexuais, no Brasil e no 

mundo. Os interesses e as necessidades da escola pública ficaram de fora do plano”.  4

 A APEOESP – Sindicato dos Professores de São Paulo, representada pela 

presidenta Professora Maria Izabel Azevedo Noronha manifestou-se: 

“O ensino de gênero nas escolas é fundamental. A questão foi excluída 
dos Planos Nacional e Estadual de Educação e de diversos planos 
municipais, por pressão de parlamentares conservadores. Mas, o fato 
destas temáticas não terem sido previstas não significa que os 
professores vão deixar de debatê-las e ir às ruas em sua defesa. O 
Sindicato vai debater o tema na sua 6ª Conferência Estadual de 
Educação e no XXV Congresso Estadual, que ocorrerão em novembro 
em Serra Negra.” 
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 Inobstante o impacto que a referida exclusão causou para a comunidade escolar 

e para determinados representantes políticos, a afronta à Constituição Federal, 

legislação esparsa e compromissos internacionais tornou-se patente. 

 A normativa internacional é clara quanto a busca do fim da violência de gênero, 

discriminação bem como educação de qualidade às crianças, principalmente visando 

introjetar o respeito aos direitos humanos e às diferenças. 

 Sendo assim, vale ressaltar a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(principalmente art. 19), Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (principalmente art. 13), Declaração de Beijing e sua Plataforma de Ação 

(principalmente capítulo IV, item “B”, que trata especificamente das mulheres e 

meninas e a educação), Declaração Mundial Sobre Educação para Todos – Plano de 

Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem, Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, Convenção 

sobre Direitos das Crianças (principalmente art. 13), Convenção relativa à Luta contra 

a Discriminação no campo do Ensino. 

 A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Mulheres traz um importante artigo que dispõe expressamente sobre o 

compromisso do Estado em criar uma educação desprovida de estereótipos de gênero: 

“Artigo 10 - Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas 
para eliminar a discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a 
igualdade de direitos com o homem na esfera da educação e em 
particular para assegurar, em condições de igualdade entre homens e 
mulheres:  
c) a eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino e 
feminino em todos os níveis e em todas as formas de ensino, mediante 
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o estímulo à educação mista e a outros tipos de educação que 
contribuam para alcançar este objetivo e, em particular, mediante a 
modificação dos livros e programas escolares e adaptação dos métodos 
de ensino”(grifou-se) 

 No que tange aos compromissos assumidos no continente americanos, salutar 

citar Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica), 

Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em Matéria de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Protocolo de San Salvador (principalmente 

art. 13), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra 

a Mulher – Convenção de Belém do Pará.  

 A respeito da Convenção de Belém do Pará concomitantemente vale transcrever 

os artigos 6º e 8º: 

“Artigo 6º. O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, 
entre outros: a. o direito da mulher a ser livre de todas as formas de 
discriminação; b. o direito da mulher a ser valorizada e educada livre de 
padrões estereotipados de comportamento e costumes sociais e 
c u l t u r a i s b a s e a d o s e m c o n c e i t o s d e i n f e r i o r i d a d e o u 
subordinação.” (grifou-se) !
“Artigo 8º Os Estados Partes convêm em adotar, progressivamente, 
medidas específicas, inclusive programas destinados a:  a) promover o 
conhecimento e a observância do direito da mulher a uma vida livre de 
violência e o direito da mulher a que se respeitem e protejam seus 
direitos humanos;  b) modificar os padrões sociais e culturais de 
conduta de homens e mulheres, inclusive a formulação de programas 
formais e não formais adequados a todos os níveis do processo 
educacional, a fim de combater preconceitos e costumes e todas as 
outras práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade 
de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a 
mulher, que legitimem ou exacerbem a violência contra a 
mulher.” (grifou-se) 
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 Ainda a nível internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

analisando o caso 12.051, Maria de Penha Maia Fernandes x República Federativa do 

Brasil, estabeleceu a Recomendação nº 54 para que o Brasil inclua, em seus currículos 

escolares, a discussão sobre gênero: 

“61. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado 
Brasileiro as seguintes recomendações:  
4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância 
estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência 
doméstica contra mulheres no Brasil. A Comissão recomenda 
particularmente o seguinte: e) incluir em seus planos pedagógicos 
unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do 
respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de 
B e l é m d o Pa r á , b e m c o m o a o m a n e j o d o s c o n fl i t o s 
intrafamiliares.”(grifou-se) !

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(Unesco), no Brasil, divulgou comunicado em 09 de junho de 2016 propondo a 

incorporação da temática de gênero e sexualidade nos planos de educação e na 

própria legislação infraconstitucional: 

“Diante de recentes fatos ocorridos no País, no que se refere à violência 
sexual, a Unesco no Brasil reafirma seu compromisso com a garantia dos 
direitos das mulheres e da população LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros], sendo contrária a toda forma de 
discriminação e violação dos diretos humanos em qualquer 
circunstância e, em especial, em espaços educativos”. !

 Salienta também, o cumprimento das 17 metas do para o desenvolvimento 

sustentável previstas na “Agenda 2030”, dentre as quais presente a promoção da 

educação para a igualdade de gênero. 
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 Conforme o boletim informativo, edição nº7 da APEOESP sobre o comunicado 

da Unesco: 

“Para a Unesco, debater essas questões em sala de aula é fundamental 
para que todos tenham os mesmos direitos. A intenção é que as escolas 
ensinem aos estudantes que todas as pessoas são iguais, 
independentemente da identidade de gênero, e que existem diversas 
orientações sexuais, que devem ser respeitadas.” !

 A normatização internacional a respeito da promoção da igualdade gênero cria, 

portanto, um dever do Estado para criar políticas públicas, sancionar leis e promover 

ações de enfrentamento às discriminações, para que seja dada concretude a 

transformação social almejada pelos direitos humanos, compreendidos como direitos 

fundamentais reconhecidos a nível internacional. Sendo assim, os compromissos 

assumidos internacionalmente pelo Brasil vedam a omissão estatal quanto à questão 

de gênero, e ainda que não houvesse disciplina normativa nacional nesse sentido. 

 Entretanto, internamente o Brasil também tutela a inclusão da questão de 

gênero no ambiente escolar através de dispositivos constitucionais referentes à 

igualdade e educação.  5

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996), 

importante diploma normativo no âmbito da educação, ressalta a importância de 
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ministrar a educação com base no pluralismo de ideias,  a fim de que através da 6

difusão de valores fundamentais,  seja construído um cidadão tolerante, autônomo 7

intelectualmente e crítico.  8

 Ademais, também vale citar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), a qual 

dispõe de mecanismos para prevenir, punir e erradicar a violência de gênero praticada 

no ambiente doméstico, e que, por essa razão, ressalta expressamente sobre a 

essencialidade de combater a violência contra a mulher através de discussões sobre 

gênero nos espaços escolares: 

“Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações 
não-governamentais, tendo por diretrizes:  
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, 
para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e 
familiar contra a mulher”. (grifou-se) 
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 Por fim, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069/1990), 

destaca o direito à educação plural e ao próprio princípio da igualdade.  9

 Conclui-se que a inclusão da temática de gênero na matriz curricular da 

educação brasileira é um dever do Estado, visto que é direito da criança e do 

adolescente desenvolver plenamente suas personalidades (art. 3º, ECA) a fim de que, 

através da informação (ar. 5º, XIV, CF) sejam cidadãos e cidadãs de uma sociedade 

igualitária. 

 Para isso, conforme já dito acima e repisado pelos artigos 16, VI, ECA, 206, VI, 

CF e artigo 14 da LDB, é garantido aos educandos o direito a participar efetivamente 

na definição das diretrizes e rumos do ensino. Assim, suas opiniões e anseios devem 

ser considerados pelos legisladores ao decidirem sobre o futuro educacional brasileiro. 

 A escola é, por excelência, o ambiente em que o saber é transmitido para que 

não apenas seja garantido aos educandos o ingresso no mercado de trabalho, mas 

também, para a formação da cidadania e o desenvolvimento duradouro dos seres 

humanos, sendo imprescindível a divulgação e prática de deveres e direitos sociais, 

dentre os quais o próprio respeito e vedação ao tratamento discriminatório. 

 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no “Seminário Nacional sobre 

Gênero nas Políticas Educacionais: ameaças, desafios e ação política”, promovido pela 

Ação Educativa, Geledés – Instituto da Mulher Negra, Ecos – Comunicação em 
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Sexualidade e Cladem – Comitê Latino-americano e do Caribe dos Direitos da Mulher, 

com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e ONU Mulheres, nos dias 02 e 

03 de maio de 2016, manifestou-se através das Defensoras Públicas presentes: 

“Assim, não há que se aceitar o argumento de que a escola estaria 
invadindo a esfera privada de educação dos pais/familiares ao tratar 
sobre temas de gênero, discriminação, racismo e outros, pois é dever da 
escola preparar os alunos para lidar com os mais variados temas. Nem há 
que se falar que incluir a temática de gênero e diversidade nas escolas 
signifique intenção de se transmitir uma ideologia de gênero aos 
estudantes. Ideologia, em sentido amplo, significa o que seria ou é ideal. 
Implica em um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de 
mundo que tenham por finalidade orientar ações sociais e políticas. A 
inclusão da temática de gênero nas escolas não tem por objetivo 
construir uma ideologia de gênero, no sentido de que não pretende 
convencer ninguém a seguir ideias ou determinados comportamentos, 
mas apenas tem por finalidade informar e educar os estudantes sobre 
direitos e deveres, bem como levá-los a debater e refletir sobre esses 
importantes temas, com o intuito de permitir ao indivíduo conhecer e 
respeitar as igualdades e as diversidades entre os seres humanos. 
(grifos das autoras)”  

 A coordenadora do programa de Educação do Geledés, Suelaine Carneiro, 

acompanhou o posicionamento: 

“O seminário se apresenta como um compromisso de organizações, 
movimentos, profissionais da educação e pesquisadores em defender o 
direito humano à educação, comprometido em tratar as questões de 
gênero, raça e sexualidade. Elas implicam em garantir a igualdade, o 
respeito, a valorização das diferenças e, antes de mais nada, os preceitos 
constitucionais que estão assegurados nas legislações nacionais e 
internacionais dos quais o Brasil é signatário” !

 Dessa forma, garantir a formação igualitária almejada no texto constitucional é 

um objetivo que deve ser principalmente traçado para a educação dos brasileiros e 

brasileiras, uma vez que com a introjeção princípios éticos, múltiplas informações e 
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conhecimentos, e o fomento ao pensamento crítico, possibilita-se a reprodução dos 

valores essenciais para a paridade entre homens e mulheres. 

 Em suma, negar aos estudantes o acesso ao conteúdo de gênero na matriz 

curricular implica em direta violação dos direitos adquiridos ao longo do tempo, o que 

faz do Plano de Educação do Estado de São Paula não apenas inconstitucional, por 

ferir a materialidade das normas constitucionais, como também contraproducente, 

uma vez que viola os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil e à 

legislação infraconstitucional que prevê expressamente a inclusão da discussão sobre 

gênero nas escolas. 

2. O princípio da igualdade e a metodologia do ensino fundamental 
brasileiro 
2.1. Escola mista e a Coeducação 

 A escola primária mista oficializou-se no Brasil na década de 1920, e por meio 

dela constituiu-se um meio em que meninos e meninas puderam conviver e, 

teoricamente, receber a mesma educação. 

 A supracitada ressalva se dá pelo fato de a mentalidade da época pautar-se no 

argumento da diferença biológica entre os sexos para fundamentar a função social do 

homem e da mulher, sendo, por essa razão, alvos de diferentes ensinamentos. 

A educação de homens e mulheres no mesmo espaço perdura até os dias de hoje e, 

para muitos, equivale à igualdade educacional tão almejada pelas feministas do século 

XIX. 

 Todavia, educar homens e mulheres para uma sociedade igualitária e 

democrática não requer apenas a coexistência dos sexos no mesmo ambiente, mas é 
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preciso refletir coletiva, dinâmica e permanentemente para que esse fim seja atingido, 

pois, se ausente tal reflexão, fatalmente poderá ser redundado o aprofundamento das 

desigualdades. (AUAD, 2016) 

 A igualdade prevista pelo legislador constituinte deve ser presente desde a 

educação básica, sendo a escola mista insuficiente para o término das desigualdades. 

(AUAD, 2016) 

 Necessário ressaltar que a coexistência de meninos e meninas no mesmo 

ambiente significa um grande avanço para a luta feminina em busca da efetivação do 

princípio da igualdade, porém, enquanto a igualdade não for solidificada nas 

instituições sociais, sempre será necessário refletir a respeito de melhorias. 

 Nesse sentido, lecionam Bernardo Fonseca Machado, Beatriz Accioly Lins e 

Michele Escoura: 

Igualdade entre as pessoas não é anular as nuances e as diferenças 
existentes entre elas, mas garantir que tais variações não sejam usadas 
para estabelecer relações de poder, hierarquia, violências e injustiças. 
(LINS, MACHADO e ESCOURA, 2016, p.24) !

 As pesquisas acerca da identificação do sexismo na educação apenas ocorreram 

a partir de 1975, nas quais os professores passaram a se preocupar em identificar e 

criticar o sexismo nas práticas educativas. 

 O questionamento acerca da perpetuação das desigualdades no ambiente 

escolar é imprescindível, uma vez que as normas e estereótipos de gênero se 

reproduzem até mesmo nos currículos escolares, práticas pedagógicas e no próprio 

conteúdo da aula. 
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 Sendo assim, a escola também cria expectativas de gênero nas crianças, as quais 

são incentivadas a ter condutas compatíveis com o que a sociedade espera para o seu 

sexo, de modo que os estereótipos de gênero acabam possuindo a função de obstar as 

possibilidades de aprendizado da criança que não se comportar da forma esperada 

(LINS, MACHADO e ESCOURA, 2016). 

 Sendo incumbência princípua da escola problematizar mentalidades e verdades 

pré-constituídas, além de caber à mesma instituição social promover a igualdade, 

desempenhando a função de importante instância de emancipação e mudança, o que 

deve ser feito através da implementação de uma política de coeducação (LINS, 

MACHADO e ESCOURA, 2016). 

 Implementar uma política educacional de coeducação, equivale a propor modos 

de pensar e de transformar as relações de gênero na escola. Assim, apesar de ser uma 

“ideia prático-regulativa”, nos termos da filósofa húngara Agnes Heller, pois ainda não 

existe de fato, poderá facilmente existir, visto que a coeducação é o que se precisa para 

uma sociedade mais justa (AUAD apud HELLER, 2016). 

 A coeducação equivale a uma política educacional que “não diferencie 

conteúdos e práticas pedagógicas para homens e mulheres conforme ideais 

masculinos e femininos homogênicos (...)”, o que leva a concluir que “não há educação 

para a democracia sem coeducação”. (AUAD, 2016, p.56) 

 Para a existência da política de coeducação, é necessário que haja um conjunto 

de ações adequadas e sistematicamente voltadas para a sua prática e manutenção, 
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possuindo como fim maior a erradicação da desigualdade de gênero no ambiente 

escolar. 

 A pedagoga e feminista Daniela Auad, ao realizar uma pesquisa de campo 

voltada à identificação das relações de gênero no ambiente escolar, propõe a política 

da coeducação e pontua elementos cruciais para o seu alcance: 

Trata-se de uma política educacional, que prevê um conjunto de 
medidas e ações a serem implementadas nos sistemas de ensino, nas 
unidades escolares, nos afazeres das salas de aula e nos jogos e nas 
brincadeiras dos pátios. [...] Inicialmente para levar o projeto 
coeducativo seriam necessários “agentes de mudança”. Esses agentes da 
coeducação podem ser professores, pesquisadoras, secretárias da 
educação e seus auxiliares, supervisores de ensino, diretoras de escola e 
coordenadores pedagógicos. (AUAD, 2016, p.79 e 80) !

 A ocorrência de resistência à proposta pelos educadores não é incomum, pois 

muitos temem contestar valores e papéis tradicionalmente consagrados, todavia, a 

escola é uma instância de transformação constante e defender uma proposta 

pedagógica com vias de efetivar o princípio da igualdade assegura o direito à educação 

previsto e disciplinado na Constituição Federal e na legislação esparsa. (AUAD, 2016) 

 Por fim, traçando objetivos e metodologias igualitários e capacitando os 

docentes para proporcionar uma educação livre de preconceitos, a escola adquirirá um 

viés plural, sendo caracterizada por uma educação genuinamente inclusiva e 

transformadora (LINS, MACHADO e ESCOURA, 2016). 

2.2. A implantação da política educacional da coeducação  
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 Tão importante quanto teorizar uma política educacional de igualdade de 

gênero é necessário praticá-la através de mecanismos exequíveis para que a 

coeducação não se torne uma política utópica. 

 Sendo assim, como supracitado, necessária a cooperação entre os “agentes de 

mudança” para que a coeducação seja de fato implementada, e, de rigor, por tratar de 

um assunto que por muitos era visto como imutável, haja vista a perpetuação da 

mesma metodologia escolar por tanto tempo, se faz imprescindível o constante anseio 

pela execução do projeto, devendo os agentes verificar constantemente os métodos 

adotados e sua real eficácia no cotidiano escolar. 

 A inclusão da questão de gênero no projeto pedagógico requer a veiculação de 

diversas dimensões ditas fundamentais para o alcance da coeducação, as quais aos 

poucos alterarão substancialmente as bases do sistema educativo brasileiro. 

Inicialmente, a coeducação deve ser transmitida como um valor social, e, sendo um 

valor social deve reproduzir a carga axiológica que carrega intrinsecamente, o que 

significa dizer que os próprios educadores devem transmitir ideais igualitários. 

 Nesse mesmo sentido, incumbe aos educadores não reproduzir estereótipos de 

gênero, os quais requerem muita atenção, nos ditames de Daniela Auad: 

O rosa e o azul seriam percebidos como cores de todas as pessoas. 
Valores como coragem, afetividade, organização, força, racionalidade e 
emotividade seriam igualmente pertinentes tanto às meninas e mulheres 
quanto aos homens e meninos. Correr, lutar, gritar, assim como se sentar 
calmamente para conversar ou jogar, seriam movimentos igualmente 
aceitos e motivados em relação aos meninos e as meninas, moças e 
rapazes. (AUAD, p. 81, 2016) !
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 A análise das relações de gênero na escola não apenas se restringe à sala de 

aula, mas também, e quiçá, principalmente fora dela, como nos ambientes nos quais as 

crianças praticam jogos e brincadeiras. A gestão escolar deve estar atenta a esses 

momentos uma vez é neles em que constroem as relações de gênero entre as crianças, 

uma vez que em seu imaginário não estão sendo vigiadas, e, portanto, não seriam 

repreendidas (AUAD, 2016). 

 A despeito da reprodução de valores igualitários, o alcance da coeducação não 

ocorre apenas através da mudança da interação entre educador (a) e aluno (a), mas 

também no currículo escolar dos educandos. 

 A matriz curricular deve possibilitar a criança o conhecimento mais amplo e 

vasto, de modo que lhe sejam apresentadas todas as ideologias, posicionamentos e 

teorias a respeito do mundo no qual viverá. 

 Sendo assim, deverá ser ressaltada a presença de mulheres em todas as áreas do 

conhecimento, abordagem que revela que tanto homens quanto mulheres são sujeitos 

históricos de importância equivalente, o que desmistifica a crença de que apenas 

homens seriam considerados “heróis”. 

 A introdução de ideários feministas na educação não apenas possibilita um 

próspero futuro igualitário, mas também faz com que as meninas sintam-se 

representadas e encorajadas a assumir papeis sociais ditos masculinos (AUAD, 2016). 

 A exemplo disso, nos Estados Unidos e na Europa iniciou-se um movimento 

denominado “literatura infantil feminista”, o qual representa uma vertente que 
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questiona a cultura patriarcal perpetuada na sociedade e traça finais diferentes do que 

costuma-se ver em “contos de fada”. 

 A literatura infantil feminista do século XXI apresenta uma pauta na qual as 

princesas adquirem novas características comportamentais, podendo nem sempre 

estar contentes (“A princesa que bocejava a toda hora – GIL, Carmen e Odrioza, 

Elena”), satisfeitas com as atribuições femininas (“A princesa que queria ser rei – 

Monteiro, Sara”) ou até mesmo não desejarem ser salvas por um príncipe, 

questionando o matrimônio como fim homogênico para as mulheres (“Salvem a 

princesa – GIL, Renata”). 

 As referidas obras provém da escritora, investigadora de literatura infantil Ana 

Ramalhete, a qual pontua: 

As princesas do século XXI, retratadas na literatura infantil, são 
determinadas, divertidas e independentes. Não vivem à janela, enquanto 
aguardam pelo desejado príncipe, nem confinam os seus dias ao espaço 
do palácio (RAMALHETE, 2012). !

 Entretanto, considerando que o Brasil é um país que possui como fonte 

principal de seu Direito as leis, não há mudança substancial na educação que não seja 

formalmente regulamentada, o que implica direta e inicialmente em uma mudança 

legislativa. 

 Como se vêm demonstrando, a Constituição Federal de 1988, bem como a 

legislação infraconstitucional e os compromissos internacionalmente assumidos pelo 

Brasil pregam o princípio da igualdade. Sendo a igualdade de gênero um 
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desmembramento lógico, é dever do Estado desconstituir as barreiras sociais que 

legitimam diariamente o patriarcado. 

 Ineficazes as políticas públicas que visam findar com a violência, evasão escolar 

e mau comportamento dos educandos se não houver uma discussão a respeito de 

gênero na instituição que, por excelência, é incumbida de formar o ser humano e o 

cidadão. 

 Por essa razão, não é apenas retrógrado manter as bases sociais estagnadas em 

uma cultura machista, como também é inconstitucional e ilógico traçar metas a serem 

alcançadas no âmbito escolar sem qualquer correspondência com valores que prezem 

o respeito e a igualdade. 

 Torna-se patente a necessidade da inclusão da questão de gênero na escola, a 

qual deve ser implementada por uma política educacional coeducativa e com respaldo 

normativo, a fim de que o Direito, por meio de sua intrínseca “bilateralidade-

atributiva” institua a igualdade material na sociedade brasileira iniciando pela escola. 

3. Políticas Públicas de Gênero: A inclusão na agenda governamental 
Brasileira 

 Políticas públicas são compreendidas como o curso de ação de um Estado, 

traduzindo interesses políticos e visando atingir a coletividade. Nesse sentido, a 

dimensão “pública” das referidas políticas se dá eminentemente por seu caráter 

imperativo, visto que são decisões revestidas de autoridade e que se aplicam a todos os 

membros da sociedade, e não apenas pelo agregado social que atingem. 
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 A criação de uma política pública depende exclusivamente de uma demanda 

social, as quais podem ser novas ou recorrentes. As demandas novas são aquelas que 

são oriundas de novos atores e impasses sociais, por outro lado, as demandas 

recorrentes são aquelas que correntemente a população clama. 

 A questão de gênero, apesar de geradora de insatisfação social, devido as 

precárias políticas públicas, não chega a constituir expressamente um item na agenda 

governamental, não se encontrando dentre as prioridades dos legisladores. Sendo 

assim, ainda que de forma exígua e embrionária, as políticas públicas de gênero 

existem no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Analisar as políticas públicas e programas governamentais a partir de uma 

perspectiva de gênero implica analisar o grau de contribuição do Estado para que 

ocorra a transformação do padrão patriarcal profundamente enraigado na sociedade 

brasileira. 

 A incorporação do gênero às políticas públicas e à agenda governamental, 

consequentemente, ocorreu inicialmente com o processo de redemocratização do país 

na década de 1980, com, como por exemplo, a implantação do primeiro Conselho 

Estadual de Condição Feminina (1983), primeira Delegacia de Política de Defesa da 

Mulher (1985), Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1985), dentre outras. 

 A agenda atual é regida pela plataforma de ação definida na Conferência 

Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim no ano de 1995, a qual estabeleceu 

diretrizes para determinados temas, sendo esses: violência, saúde, meninas e 

adolescentes, geração de emprego e renda e combate à pobreza, educação, trabalho, 
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infraestrutura urbana e habitação, questão agrária, incorporação da perspectiva de 

gênero por toda política pública ou transversalidade e acesso ao poder político e 

empowerment. 

 No que tange à educação, é traçada a seguinte diretriz: “reformulação de livros 

didáticos e de programas para eliminar referências discriminatórias e aumentar a 

consciência a acerca dos direitos das mulheres”.  

 A partir das diretrizes traçadas na Conferência, as políticas públicas de gênero 

avançaram continuamente com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República (SEPMPR) em 2003, órgão incumbido de 

articular políticas igualitárias. 

 O Governo Federal ampliou os horizontes da igualdade entre homens e 

mulheres quando realizou, em julho de 2004, a I Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres, na qual compareceram cerca de 120 mil mulheres, que debateram 

diariamente e apresentaram propostas para a elaboração do Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres. 

 O Plano foi introduzido no ordenamento jurídico com 199 ações, distribuídas 

em 26 prioridades definidas na Convenção, as quais foram organizadas em 4 linhas de 

atuação: autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania, educação inclusiva e 

não sexista, saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos e 

enfrentamento à violência contra as mulheres. 
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 Conforme se verifica, a educação foi elencada como uma das linhas de atuação 

do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e, para que seja bem sucedida a 

intenção do Plano, foram traçados os seguintes objetivos: 

“1. incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia orientação sexual no 
processo educacional formal e informal; 2. garantir um sistema 
educacional não discriminatório, que não reproduza estereótipos de 
gênero, raça e etnia; 3. promover o acesso à educação básica de mulheres 
jovens e adultas; 4. promover a visibilidade da contribuição das 
mulheres na construção da história da humanidade; 5. combater os 
estereótipos de gênero, raça e etnia na cultura e comunicação.” !

 O Plano, estruturalmente, traça além dos objetivos, as prioridades da linha de 

atuação, dentre as quais, presente a “promoção de ações no processo educacional para 

a equidade de gênero, raça, etnia e orientação sexual”, o que, de pronto, já demonstra a 

preocupação com a instrução equitativa da sociedade a partir da primeira infância. 

 A gestão e o monitoramento do Plano são feitos a partir de um comitê, criado 

em 2005, formado por representantes de ministérios e secretarias especiais, os quais 

são incumbidos de verificar a realização das metas exaradas. 

 Ademais, continuamente são produzidos Relatórios Anuais de Avaliação do 

Plano, sendo o mais recente, 2012-2015, tomado como ano base 2013. A respeito da 

educação, nos termos da inicial linha de atuação, consta a meta: “Formular e articular 

mecanismos que visem à criação de Orientações ou Diretrizes Curriculares Nacionais 

específicas de gênero que contemplem as abordagens de classe social, raça-etnia, 

orientação sexual e geracional em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino”. 
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 Entretanto, a análise situacional da meta não traz um avanço significativo, uma 

vez que apenas indica que a SEPMRP iniciou o diálogo com o Ministério da Educação 

a respeito da elaboração de Orientação ou Diretrizes no momento em que o Plano foi 

pactuado, porém, até o momento o diálogo não surtiu qualquer efeito significativo.  

 Apesar da educação não sexista ser tratada como um dos eixos fundamentais 

para uma sociedade igualitária desde o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

em 2004, o atual Plano, para o período de 2013-2015, ainda foca nesse ponto visto que 

a educação brasileira ainda não incorporou totalmente o princípio da igualdade, 

motivo pelo qual foram traçadas as seguintes metas: 

“I. Formar até 140 mil profissionais da rede pública de educação nas 
temáticas de gênero, étnicas, raciais e de orientação sexual por meio do 
Programa Gênero e Diversidade na Escola. 
K. Formar até 40 mil gestoras e gestores em políticas públicas nas 
temáticas de gênero, étnicas e raciais através do Programa Gestão de 
Políticas Públicas em Gênero e Raça (GPP-GR)” 

 Nessa esteira, o atual Plano traça metas e linhas de ação, especificando o órgão 

responsável pela atuação, sendo principalmente o Ministério da Educação, bem como 

os parceiros.   

 Corroborando com o pensamento de Boaventura de Souza Santos: 

“Propor políticas públicas de gênero exige estabelecer o sentido das 
mudanças, se as pretendemos com um caráter emancipatório”.  10

!
 A SEPMRP, demonstrando veemente preocupação com a educação e o gênero, 

produziu um documento preparatório para a II Conferência Nacional de Educação 
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(CONAE, 2014), na intitulada Conferência Nacional Livre de Educação e Gênero, 

realizada em Brasília nos dias 11 e 12 de novembro de 2013. 

 No relatório fruto da Conferência, ressaltou-se a discriminação de gênero no 

ambiente escolar como fator preponderante da evasão de meninas da escola, a divisão 

sexual do trabalho, os diferentes estímulos educacionais a meninos e meninas, dentre 

outros tópicos.  

 Por intermédio da citação de programas da própria Secretaria, como o 

Programa Mulher e Ciência, Relações de Gênero, Mulheres e Feminismos, salientou-se 

a necessária inclusão da temática de gênero no ambiente escolar, e, para isso, foram 

propostas alterações para o texto base da CONAE, no específico intuito de alterar as 

bases normativas da educação brasileira. 

 Ante ao esforço da Secretaria e de todos e todas aqueles que participaram da 

Conferência, o documento final da CONAE acatou as reinvindicações feministas. 

 Conclui-se que apesar da existência de políticas públicas educacionais voltadas 

a uma educação não sexista e transformadora, a divulgação de tais avanços é precária, 

o que faz com que a própria produção de conhecimento sobre as políticas públicas de 

educação seja comprometida. 

 Sendo assim, a metodologia pedagógica é afetada por não haver divulgação de 

políticas públicas que visem a igualdade de gênero no ambiente escolar, como 

propriamente ressaltado pela Secretaria na Conferência Nacional Livre de Educação e 

Gênero: 
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“Como exemplo do que pode ser feito, o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil propõe que o gênero deve ser trabalhado como 
uma importante dimensão da sexualidade. As percepções do que é ser 
menino e ser menina são construídas nas interações sociais e os 
educadores e as educadoras devem se preocupar em não reproduzir e 
impor as crianças os estereótipos de gênero presentes na sociedade, 
além de poderem construir um espaço de reflexão e emancipação frente 
às imposições destes padrões. Na educação básica, a desconstrução 
destes estereótipos de gênero associada com o debate da sexualidade 
pode inclusive possibilitar que as/os adolescentes reflitam as suas 
experiências sexuais de forma a não reproduzirem o que predomina na 
sociedade como cultura e que se expressa em suas relações familiares, 
nos meios de comunicação e até nos discursos feitos em sala de aula por 
profissionais da educação.” !

 Por fim, cabe ao Estado reconhecer a necessidade de amparar a igualdade de 

gênero por meio das políticas públicas e ações governamentais, incluindo na agenda 

de governo, divulgando as novas políticas públicas a fim de que, através da vinculação 

do sistema educacional, seja garantido a todos um ambiente escolar, e, a partir dele, 

uma sociedade igualitária. 

Conclusão 

 A sociedade brasileira é fruto de constantes processos históricos, e, com isso, é 

constituída de determinados valores e princípios considerados imprescindíveis para o 

desenvolvimento social. 

 Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 prestigia a igualdade como um 

dos valores supremos da nação, fazendo com que não apenas constasse exarado em seu 

preâmbulo, mas também a tornou um objetivo da República, e mais, especificou a 

vedação a discriminação de gênero. 
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 O ambiente escolar, intensamente afetado pela moral social e os valores que são 

considerados essenciais para a formação dos futuros cidadãos e cidadãs, opera como a 

principal ferramenta de transformação ideológica. 

 A normativa nacional e internacional demonstrou através de inúmeros 

dispositivos a preocupação com a educação brasileira, principalmente a infantil, a qual 

inaugura o assentamento do saber, sendo, portanto, a qual deve ser prestada maior 

atenção para que não sejam transmitidos valores errôneos. 

 Apesar da patente indicação de inclusão da temática de gênero na matriz 

curricular dos educandos, os atuais Plano de Educação Nacional e Plano Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo, ditos principais instrumentos da política pública 

educacional do país, não consideraram substancial conferir materialidade ao princípio 

da igualdade no ambiente escolar, acatando o princípio residuária e reducionalmente, 

impondo medidas de gênero que não apresentam qualquer equivalência com os 

valores transmitidos pela sociedade e pela escola. 

 Sendo ausente a correspondência axiológica valorativa do conceito de gênero 

pelos educandos, visto que na primeira infância não lhes foi ensinado a importância 

da igualdade de gênero, temos metas inexequíveis e falhas, as quais não atingem a 

finalidade pretendida pelos Planos que as propõem. 

 Negar o acesso das crianças ao conteúdo de gênero que lhes é predeterminado 

nacional e internacionalmente equivale a violar diretamente os direitos que foram 

adquiridos durante o tempo.  

!508



Gabriela R. S. Aguiar

 Portanto, o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação de São 

Paulo apresentam-se inconstitucionais e contraproducentes, pois privam as futuras 

gerações de serem educadas sob a égide da coeducação, política que aplica fielmente o 

princípio da igualdade. 

 Aufere-se, por conseguinte, que a erradicação do patriarcado e de suas viscerais 

raízes depende intrinsecamente da produção de dispositivos que visem conferir 

materialidade à Constituição Federal, legislação infraconstitucional e todos os 

compromissos internacionais que o Brasil é signatário. 

 Conclui-se que a escola, ambiente incipiente da produção do conhecimento e 

da introjeção de valores substanciais para a constituição de um ser humano, é 

incumbida de abordar a temática de gênero, porém, sem que haja um respaldo 

normativo que acompanhe as demandas sociais e que assegure uma política 

coeducativa, a Constituição Federal de 1988 bem como toda a legislação infra e 

supraconstitucional continuarão sendo veementemente afrontadas e a sociedade 

permanecerá maculada pelo machismo. 

!
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Resumo: O presente paper traz questionamentos acerca da equidade no acesso às 
universidades públicas e a contribuição das políticas de discriminação positiva dentro 
do Estado meritocrático brasileiro, por meio de uma análise empírica e posteriormente 
feita de maneira mais conceitual e filosófica. Além da abordagem feita historicamente 
no que tange a meritocracia buscando a justiça social, distinções entre igualdade e 
equidade também serão tratadas. Nesse sentido, intenta-se promover uma abordagem 
renovadora das políticas de discriminação positiva em seu caráter axiológico. Outro 
questionamento trazido é no que se refere ao problema histórico entre desigualdade e 
marginalização da sociedade brasileira e suas implicações no acesso à educação. 

Palavras-chave: Políticas de discriminação positiva. Educação. Equidade. Igualdade. 
Meritocracia.   
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Introdução 

 As políticas de discriminação positiva, tanto raciais quanto sociais, fazem-se 

necessárias devida a clara desigualdade no acesso às universidades e têm como 

objetivo revertê-las ou ao menos amenizá-las perante a lei, tomando para si então, um 

desafio a ser cumprido. 

 Podendo ser observado, ainda, um conflito de valores, uma vez que tais políticas 

fundamentam-se na justiça e no princípio da igualdade e do mérito,, como forma de 

compensar ou até mesmo reparar injustiças do passado (SANTOS, 2003). 

 A questão da meritocracia é posta em pauta para o esclarecimento de que sim, 

ela existe, porém sua mera existência não é suficiente para que haja eficácia, visto que 

não há equidade de oportunidades entre os indivíduos. O sociólogo François Dubet 

(2005), por exemplo, traz em seu artigo que quanto mais elevada a origem e a posição 

social, maiores são as chances do indivíduo cursar o ensino superior, evidenciando 

bem a questão social por trás do problema da desigualdade, tendo em vista que o 

indivíduo, que dispõe de uma gama de dispositivos capazes de aumentar seu 

desempenho e rendimento, obtém certa vantagem em relação àquele que não possui 

estrutura e recursos que possa se equiparar a sua. 

1. Sobre a ótica meritocrática e a discriminação positiva 

 Neste trabalho usar-se-á o termo discriminação positiva em vez de ação 

afirmativa, puramente em razão do apreço à nomenclatura na metodologia do trabalho, 

uma vez que pela própria definição do primeiro conceito, por dar mais ênfase no 

tratamento discriminatório aos que precisam, tem uma ligação mais forte com a noção 

de justiça social e, dessa maneira, equidade. O autor Boaventura de Souza Santos 
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(2003, p. 561) aponta para a necessidade "de uma igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades". 

 As ações de discriminação positiva foram criadas com o objetivo de diminuir as 

desigualdades sofridas por grupos desprivilegiados do país, que devido à situação de 

exclusão que se encontram, sofrem com a desigualdade no que tange à distribuição de 

oportunidades no Estado Meritocrático Brasileiro. 

 Para Brandão (2010) as ações de discriminação positiva têm a finalidade de 

efetivar a reparação das desigualdades sofridas por grupos excluídos histórica e 

socialmente, sendo que elas vêm amparadas por algumas características que lhes são 

próprias e que serão elucidadas posteriormente. Já para Joaquim Barbosa (2007), 

podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 

compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à 

discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como 

para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, 

tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens 

fundamentais como a educação e o emprego. 

 Bourdieu (1998), em estudo baseado no contexto educacional francês da década 

de 1960, trata da noção de meritocracia ao abordar que a diferença de capital cultural 

entre as famílias tinha relação direta com seu êxito nos estudos, e consequentemente 

com seu acesso ao ensino superior. À luz desse exposto, ele faz uma crítica ao conceito 

meritocrático que atribui naturalidade ao alcance do sucesso que é notadamente 

social. Isso se dá ao fato de que a meritocracia pressupõe igualdade de oportunidades 
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para ser confirmada, e diante da não promoção desse preceito, ela se torna ineficaz, 

criando e disseminando desigualdades. 

 Ainda segundo Bourdieu (1998), isso fortalece a própria democracia do Estado, 

porquanto uma sociedade é mais democrática na medida que aumenta as chances de 

acesso aos instrumentos institucionalizados de ascensão social, e estes são distribuídos 

de forma justa, em ordem de se promover a igualdade do acesso ao ensino. 

2. Da desigualdade à marginalizarão: uma problemática histórica 

 De acordo com Carvalho (2009), para que o cidadão seja pleno ele deve gozar 

dos três direitos básico: civis, políticos e sociais. Os Direitos civis se referem à 

liberdade e igualdade, os políticos ao direito de votar e os sociais, à justiça social. Para 

os negros foram negados todos esses direitos, e lhes dado o status de mera mercadoria, 

como animais ou objetos no decorrer do período colonial. Tratamento que fora 

enraizado na cultura do país, diferenciando e marginalizando esse grupo. De maneira 

que o Brasil tenha um histórico de segregação racial, causado pela inércia de um 

estado classicista após a abolição da escravidão no país. Os negros foram libertados 

pela Lei Áurea em 1888, mas não lhe foram dadas condições de se estruturar 

socialmente, e de se emancipar realmente do sistema escravagista.  1

A população negra deixou de ser escrava, mas não desfrutou de 
liberdade conseguida a duras penas, haja vista que restou desamparada 
pelo sistema sócio-político. Segundo, como forma de sobrevivência, a 
população negra teve que buscar ocupações precárias semi-remuneradas 
nas cidades e no campo, as quais pouco se distinguiam da mendicância. 
Terceiro, ela saiu das senzalas para morar nas perigosas encostas e áreas 
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de alagamento, na distante periferia das cidades ou em casebres 
insalubres e irregulares. Finalmente, essa população teve que preservar 
sua cultura sob o peso da religião oficial na forma do sincretismo 
(CARRERA, pg. 2). 
                                                                                                                  

 Diante da exposição, quando se fala em contexto histórico das desigualdades 

sociais, atrelar as condições de pobreza à negritude não é exclusão, mas sim uma 

melhor compreensão do quanto a escravidão influenciou na conjuntura econômica e 

social que se vive no país atualmente. Tal diferenciação se torna perceptível no gráfico 

1, que demonstra a diferença de escolarização interracial, sendo que entre jovens de 15 

a 17 anos que frequentam ou já completaram o ensino médio, o percentual de brancos 

era de pouco mais de 60%, enquanto que o de negros 40%.  

 Gráfico 1 – Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que frequentam ou já 

completaram o Ensino médio, no período de 1987 a 2007. 
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!
 Percebe-se que as duas linhas do gráfico permanecem em constante 

afastamento, ou seja, a diferença entre os brancos e os negros que terminaram a escola 

secundária permaneceu em notável ascensão desde a década de 1980, confirmando a 

problemática de desigualdade no acesso ao ensino, assim como na permanência 

escolar.  

Gráfico 2 – Média de escolaridade entre alunos branco e negros com 25 anos, durante 

o período compreendido nos anos de 1987 a 2007. 

 No intuito de reforçar as perspectivas já apresentadas, observa-se no gráfico 2 

que a diferença de anos de escolaridade entre brancos e negros é de pouco mais de 
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dois anos, sendo que, mesmo com a variação, ela não se reduz com o passar do tempo. 

A experiência histórica brasileira em relação ao negro, reforça o tratamento 

discriminatório, marginalizando essa população que além de integrar, no mais das 

vezes, as parcelas mais pobres da população, não tem acesso a um ensino de qualidade 

que possa lhes promover a ascensão social. 

Não se apaga de repente cicatrizes de séculos proferindo simplesmente: 
agora vocês estão livres para ir onde quiserem e escolher os líderes que 
lhea prouverem. [...] Não se pode pegar um homem que ficou 
acorrentado por anos, libertá-lo das cadeias, conduzi-lo, logo em seguida, 
à linha de largada de uma corrida, dizer “você é livre para competir com 
os outros”, e assim pensar que se age com justiça (BOWEN apud 
CARVALHO, 2012). !

 A discussão e institucionalização das políticas afirmativas iniciou-se na década 

de 1990 por meio de medidas do Governo Federal- o qual reconheceu oficialmente a 

existência do racismo no Brasil-, através de decreto presidencial, e do chamado Grupo 

de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. As competências 

desse grupo eram de “elaborar, propor e promover políticas governamentais 

antidiscriminatórias e de consolidação da cidadania da população negra” (BRASIL, 

1995). 

 Em 2001, o Governo Federal, ainda no mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, instituiu a criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do 

Plano Nacional de Ações Afirmativas. O Estado amplia ainda seu exercício sobre a 

questão racial no conjunto de medidas apresentadas pelo PNDH (Plano Nacional de 

Direitos Humanos) II, propondo: o reconhecimento das consequências históricas da 
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escravidão; promoção de políticas públicas de caráter compensatório, desenvolvidas na 

forma de ações afirmativas e baseadas no critério da discriminação positiva. 

 Para Janelle Garcelon (2015) as políticas de discriminação positiva visam dar 

oportunidades para indivíduo de grupos marginalizados que não poderiam ser 

oferecidos em certa conjuntura. Além de uma compensação histórica em relação à 

discriminação do passado, destacando ainda que podem ser usadas para compensar a 

falha no fornecimento de igualdade de oportunidade.  

3. Das políticas de discriminação positiva à criação de cotas nas 
universidades 

 Dentro desse contexto estatal de tentativa de promover a equidade e justiça 

social, adentrados no campo das ações de discriminação positiva, tem-se o surgimento 

das política de cotas nas universidades públicas, com o propósito de palear as 

desigualdades existentes, seja social ou/e racial, que são fortificadas com a ineficácia 

estatal em garantir a efetividade de seus pressupostos constitucionais, como o da 

escola pública de qualidade.  

 Esse tipo de política tem caráter emergencial e temporário, de forma a reduzir 

as desigualdades instituídas pelo processo histórico excludente do brasil, até que se 

deem as mesmas condições de oportunidade para todos. No mais, tais ações também 

contribuem para o crescimento econômico, na medida em que se incremente o acesso 

ao ensino superior de cidadãos antes excluídos, há, por conseguinte, uma maior 

formação e qualificação do capital humano. 

 Em vista do elucidado por Barbosa (2007), as ações afirmativas têm como meta o 

engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, na medida em que 
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permite à sociedade reconhecer a utilidade e a necessidade da observância dos 

princípios do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio 

humano. 

 O fato a ser tratado diz respeito à concreção da meritocracia quando os 

indivíduos que dela fazem parte se encontram no mesmo patamar de concorrência, 

principalmente em relação às condições socioeconômicas, porém, isso somente seria 

possível se houvesse um acesso igualitário à educação e qualificação. Assim, para 

corrigir a ineficiência meritocrática do estado brasileiro, o governo promove a 

equidade de acesso ao ensino superior por meio da política de cotas, que consiste em 

reservar um número de vagas para negros, índios e pessoas de baixa renda, visando 

contrapor a herança histórica que reproduz desigualdades. 

 A Universidade de Brasília (UnB) instituiu a política de cotas raciais em 2004, 

reservando 20% das vagas a afrodescendentes. O professor de antropologia da 

universidade, José Jorge de Carvalho,  que em 2003, juntou-se a outros professores 2

para implementar o programa, após se passado sete anos desde a implementação da 

política, avaliou como positivos os resultados observáveis na Universidade. Segundo 

ele, é uma oportunidade de inclusão para este grupo social, e permitirá uma melhora 

substancial no que diz respeito ao conhecimento. Tendo em vista o processo de 

mudança da reflexão dos conteúdos em meio acadêmico, que vão gradativamente se 

pautando a partir de um aspecto diferente, mais profundo, contribuindo e melhorando 
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a extensão de aprendizado e dos aspectos acadêmicos, para um desenvolvimento mais 

amplo dos diferentes campos da vida pública social. 

 A aprovação da Lei Federal 12.711 de 29 de agosto de 2012, também 

denominada como lei de cotas tornou obrigatória até o ano de 2016, a reserva de 50% 

das vagas para pretos, pardos, indígenas, alunos de escola pública e de baixa renda nas 

instituições federais de ensino superior e técnico. Ademais, fez com que as 

universidades públicas federais, estaduais e os institutos federais, muitos dos quais já 

adotavam essa política, começassem se adequar rapidamente à nova lei, uma vez que 

ela já teve que ser cumprida nos processos seletivos para ingressar em 2013. 

 De acordo com estudos realizados pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da 

Ação Afirmativa, da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) em 2014, 

observa-se no gráfico 3 que no ano de 2012, quando a lei ainda não estava em vigor, 

havia 30.226 vagas separadas para entrada desse grupo nas universidades federais. 

Hoje já são 77.374 vagas reservadas. E o salto de 2012 para 2013, no ano inaugural da 

Lei de Cotas, foi substancial, chegando a um aumento de 49%. 

!
!
!
!
!
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Gráfico 3 – Representação do número de vagas e distribuição entre ampla 

concorrência e cotas: comparativo 2012, 2013, 2014. 

!
 A pesquisa supramencionada, aponta ainda que 2014, o total de vagas para 

alunos de escola pública e de baixa renda saltou para 29.813, num crescimento de 78%. 

Avaliando-se o universo geral da reserva de vagas de escolas públicas e baixa renda 

somando-se ao segmento de negros e indígenas, o crescimento geral na oferta de vagas 

foi de 155%. Os resultados demonstrados afirmam a um recorte de inclusão tanto 

étnico-racial, quanto social. Assim, o brasil por meio da implantação de tais políticas, 

cria uma perspectiva de inclusão ampla, promovendo a justiça social no acesso à 

universidades públicas. 

4. Da meritocracia à justiça social 

 Neste momento, intenta-se construir uma análise fundamentada em perspectiva 

histórica da evolução dos conceitos de meritocracia até sua aplicação genuína aos 
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moldes contemporâneos em uma conjuntura moderna de transição. Mas ainda, busca-

se traçar a relação existente entre o regime meritocrático e promoção da justiça social, 

com especial enfoque ao caso Latino, sem ignorar, no entanto, as diversas faces de 

aplicação meritocrática em âmbito global, a fim de se culminar em uma perspectiva de 

justiça social e conquista de direitos. 

 Remota desde os tempos antigos, têm-se relatos de regimes meritocráticos 

subjacentes na Grécia Antiga, a exemplo disso faz-se válido apontar que, pela própria 

inconsistência conceitual desse regime naquele período, sua aplicação não foi de fato 

resoluta tal qual se tem conhecimento atualmente; em verdade, incorreria-se em 

anacronismo claro se valer de pressupostos contemporâneos em ordem de se entender 

acontecimentos passados. Não obstante, a formação das pólis gregas e o decorrente 

processo de complexificação social foram fundamentais para o surgimento de ideias 

consoantes a esse tipo de sistema de valoração do mérito, muito pela estratificação 

social e a necessidade de se ocupar cargos ou postos na sociedade a partir de critérios 

democraticamente discutidos.  

 Nesse sentido, precipuamente no contexto ateniense, não se fazia possível 

instituir critérios únicos e exclusivamente ditados pelo nascimento ou hereditariedade, 

isto é, mecanismos de seleção excludentes do esforço individual. Nessa senda, a 

meritocracia é trazida como uma forma de seleção a postos sociais baseados no esforço 

individual, mas que pressupõe em si mesma uma justiça social mínima por meio de 

uma igualdade de oportunidades (TENRET, 2008, p. 1). A outro giro, a Idade Antiga 

não se reduziu à visão ateniense, os grandes Impérios Orientais, em principal o persa, 

se ensejaram em critérios místicos – divinos-, estando extremamente ligados a regimes 
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monárquicos de aparelhamento estatal. Já mais ligado à peculiaridade histórica, o 

filósofo grego de tradição ateniense, Platão, propunha como sistema político uma 

monarquia dos sábios (PLATÃO, 2002), ou seja, apesar do sistema político ser de 

natureza monárquica, a meritocracia reside no avanço individual pela busca do 

conhecimento. 

 Já em mãos do período de transição histórica à Idade Contemporânea, 

notadamente caracterizada pela ampla derrocada dos regimes despóticos, o fim das 

grandes monarquias empoderadas politicamente  representou a queda dos critérios 3

puramente hereditários para fins de seleção. Somado a isso, a ampliação dos direitos 

civis, garantidos pela contínua independência do poder Judiciário (CARVALHO, 2012, 

p. 220), tem estreita relação com o incremento de uma justiça cada vez mais eficiente e 

acessível a todos, de maneira a consolidar a igualdade como preceito fundamental à 

cidadania plena. Esses dois eventos – queda dos absolutismos e busca pela igualdade – 

foram preciosos para a construção do atual sistema meritocrático baseado no mérito 

como critério de avanço pessoal, mas que pressupõe uma igualdade de oportunidades, 

em ordem de expandir a justiça social a todos os indivíduos de uma sociedade 

(BARBOSA, 1999, p. 22). 

5. Da Igualdade à equidade 

 Assim como a unidade funcional do Direito, enquanto subsistema social, se 

pauta funcionalmente através do código lícito-ilícito (LUHMANN, 1983), a igualdade e 

equidade também baseiam-se em códigos de conduta, não constituindo, no entanto, 
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sistema social. Ambas as terminologias vêm perdendo seu peso conceitual em virtude 

da corriqueira utilização na sociedade, porém apresentam distinções fundamentais 

para o pleno entendimento dos aspectos chaves da meritocracia. Para isso, a concepção 

de justiça é imprescindível, em ordem de se evitar a vaga interpretação, e por 

representar um dos objetivos do Estado pós-Revoluções liberais. 

 Em lançando mão desse exposto, igualdade é uma palavra historicamente 

construída, em verdade ela remete aos princípios da matemática e dizia respeito às 

quantidades numéricas distribuídas isonomicamente entre determinados indivíduos; 

hodiernamente, igualdade passou a ser, antes de tudo, uma conquista de direitos 

subjetivos, com a distribuição das liberdades e das oportunidades, além de pressupor a 

participação dos indivíduos nas riquezas da sociedade. No entanto, contra 

majoritariamente, igualdade não é sinônima de erradicação das diferenças e promoção 

de homogeneidade, mas sim, a constatação da existência dessas diferenças e a tentativa 

de minimizá-las, desse modo “a igualdade requer um ato de escolha, pelo qual algumas 

diferenças são minimizadas ou ignoradas enquanto que outras são maximizadas e 

postas a se desenvolver” (PALMER, 1973-74, p. 139). 

 Em face disso, o conceito social de igualdade permeia consideravelmente aquilo 

que se tem por cidadania, o que se faz possível inferir daí então é que igualdade, 

enquanto conceito ambientado na lógica social, representa o mesmo acesso a direitos 

e privilégios por todos os cidadãos integrantes de determinada sociedade. Nada 

obstante, ela se tornou princípio abstrato das democracias, mas sua eficácia concreta, 

no entanto, não se consolidou da mesma maneira em todos países do globo, em 

especial nos Estados Nacionais na modernidade periférica que passaram por uma 
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industrialização tardia e sofreram as amálgamas da supressão de liberdades e 

crescimento urbano desordenado – tal qual evidenciado na América Latina. Joaquim 

Barbosa, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, elucida que apenas por integrar o 

texto da Constituição e adentrar o ambiente jurídico, a população enxergou o fim das 

desigualdades e problemáticas sociais, sem compreender, porém, que a eficácia 

jurídica concreta não se dá tão somente com a previsão normativa (BARBOSA, 2001). 

 Rousseau apontava que a igualdade era inerente aos seres humanos em Estado 

de Natureza; em sua obra “Discurso sobre a desigualdade” ele explicita a situação 

natural do ser humano como recebedor comum dos comandos da natureza, mas que 

optaria ao indivíduo segui-los ou não (ROUSSEAU, apud MACFARLANE, 1970). 

Nesse sentido, a desigualdade surge como uma produção humana, e não como uma 

característica intrínseca à sociedade, de maneira a ser um dos objetivos do Estado 

mitigá-la, já que “é exatamente porque a força das circunstâncias sempre tende a 

destruir a igualdade que a força da legislação deve sempre tender a mantê-

la” (Rousseau apud Sartori,1994, p. 107), e esse é um dos princípios chaves para a 

análise das políticas públicas contemporâneas. 

 A outro giro, o conceito de equidade permeia um outro aspecto evidentemente 

distinto daquele relacionado à igualdade, tendo em vista o fato de corresponder muito 

fortemente com a conduta justa e, por conseguinte, com o conceito de justiça. E é ela 

que será aqui tratada com afinco não apenas por ser matéria de conquista dos grandes 

movimentos sociais, mas por representar a concreção da meritocracia enquanto regime 

ensejado na eunomia.   4
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Rawls é talvez o maior teórico da justiça do século XX, sua Magnus opus “Uma teoria 

da justiça” representou o início de um nova corrente de pensamento acerca do que 

viria a ser justo e foi mister na construção de determinadas politicas por parte do 

poder público nos últimos anos, em especial o surgimento da Nova Esquerda. Partindo 

de um pressuposto hipotético-contratual, Rawls demonstra que indivíduos em um 

estado de “véu da ignorância”  optariam quase em absoluto por uma sociedade 5

caracterizada pelas riquezas melhormente distribuídas entre todas as gentes. Nesse 

ínterim, a justiça aparece emanada do Estado, através da indistinção entre as pessoas 

no momento de atribuir-lhes direitos e deveres (RAWLS, 1997). Embora extremamente 

pertinente, o conceito de justiça incide sobre aspectos mais ligados ao estudo do 

Direito, isto é, como um sistema operativamente fechado, mas cognitivamente aberto à 

aprendizagem social (LUHMANN, 1983),  o sistema jurídico enfrenta um paradoxo 6

inerente a sua formação: a adequação social e sua consistência interna (NEVES, 2011), 

uma vez que, sendo aspectos invertidos proporcionalmente, uma alta adequação social 

prejudica a consistência interna do Direito,  e este, por conseguinte, se enfraquece na 7

estabilização das expectativas normativas da sociedade. À luz disso, um sistema 

jurídico que busca a harmonização desses dois critérios é excelentemente um sistema 
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  Segundo Rawls (1997, p. 5), "o pacto social é substituído por uma situação inicial que incorpora certas 5

restrições de conduta baseadas em razões destinadas a conduzir a um acordo inicial sobre os princípios 
da justiça".

  A teoria sistêmica, de autoria de Niklas Luhmann, é oriunda de uma análise sociológica desse autor. 6

No entanto, ela alcança sucesso na caracterização dos diversos sistemas integrantes da sociedade, além 
de estabelecer uma comunicação coesa entre eles, pelos processos de acoplamento. Nessa linha, ela 
abarca uma comunicação fundamental do Direito com mundo ôntico e sua busca pela justiça 
(LUHMANN, 1983). 

  Nota-se aqui que um Direito internamente consistente, porém inadequado socialmente, também recai 7

em uma problemática, caracterizada por uma ordem jurídica alheia às demandas da sociedade.
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justo. Logo, justiça é um dos objetivos sociológicos do Direito e representa a busca por 

uma solução consistente internamente e adequada socialmente (NEVES, 2011). 

  À guisa de explicação, a justiça passou a ser buscada em consonância com a 

inclusão social, mesmo que isso possa representar uma elevação da desigualdade na 

sociedade, isto é, a elevação da qualidade de vida dos mais pobres socialmente não 

precisa estar em concomitância com o recrudescimento dos setores mais abastados da 

sociedade, Mais ainda, a justiça e a equidade dialogam em códigos semelhantes, e 8

ambas estabelecem comunicação com o mundo do Direito, Mario de la Cueva, jurista 

mexicano, explica que a equidade funciona como fonte extra para o Direito, tendo em 

vista que proporciona uma interpretação mais justa dos dispositivos legais, em um 

“sentido humano “ (1994, p. 168).  

 Percebe-se então que o conceito de igualdade e equidade permeiam esferas 

distintas, mas se restringem, no mais, no ambiente social. Para fins de melhor 

compreensão daquilo que materializa na realidade, aqui será tratado com maior apreço 

fatores que contribuem socialmente para uma ineficácia do sistema meritocrático no 

contexto brasileiro, não sendo, porém, uma contradição interna desse próprio sistema, 

mas em verdade, uma ineficácia por parte do Poder Público em oferecer pressupostos 

básicos para uma meritocracia eficiente ensejada em uma igualdade de oportunidades. 

Professor –filósofo pela Universidade de Harvard, Roemer indica que a desigualdade 

de oportunidades, além das disparidades de renda, se desdobram em dois aspectos 

primordiais: circunstâncias e esforços (1996, 1998). 
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  A exemplo disso, tem-se o surgimento da Nova Esquerda, em principal a norte-americana, em busca 8

da inclusão social, sem se apegar, porém, nos ideias clássicos –em especial o Marxista- outrora cernes do 
pensamento da esquerda (SELL, 2006).
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 Circunstâncias é um conceito ligado aquilo que é alheio às vontades do sujeito, 

são as condições adversas exteriores ao elemento volitivo individual, são raça, gênero, 

posição social no momento do nascimento. A outro giro, esforço está ligado ao 

conceito maquiavéliano  de virtú, diz respeito à conduta individual, a fim de se lograr 9

êxito (ROEMER, 1996, 1998). O que se observa, pois, é que quando as circunstâncias 

não são fortuitas, tem-se aí uma desigualdade de oportunidades que prejudica, em 

monta, um sistema meritocrático e equitativo. 

6. Da crise inercial da educação à discriminação positiva 

 Nessa senda, uma desigualdade de oportunidades latente socialmente culmina 

em um descontrole inercial das gerações posteriores, no sentido em que, aqueles que 

integram setores com menor acesso a circunstâncias favoráveis, tais quais uma 

educação de qualidade, ou uma sociedade alheia a preconceitos raciais, não 

conseguem, em grande parte,  portanto alcançar postos financeiramente mais elevados 

da sociedade, por conseguinte seus filhos são submetidos às mesmas situações 

degradantes sofridas pelos pais, e em sua maioria também não alcançam os setores 

mais elevados. O que se tem não é uma análise fatalista da evolução social, mas uma 

constatação histórica de ocorridos. A exemplo desse fenômeno social, enxerga-se a 

abolição da escravatura no Brasil há pouco mais de 120 anos, porém a maioria da 

população autodeclarada negra brasileira são estatisticamente pobres, e a maioria da 

população pobre é autodeclarada negra (IBGE, IPEA).  
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  Por ele tratado como tudo aquilo que o indivíduo faz para se alcançar os objetivos almejados 9

(MAQUIAVEL,2011).
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 Estudo dirigido por Barros et al. (2009) levantou um índice que buscava 

quantificar como se dá a distribuição das oportunidades  na América Latina e Caribe, 10

através de dados com base em dois elementos fundamentais, retirados de estudos do 11

IBGE e PNAD no período de 1999 a 2009, esses dois elementos são: 

“Taxa de cobertura e índice de desigualdade. A taxa de cobertura 
quantifica a proporção da população que tem acesso ao bem ou serviço 
sob estudo, isto é, mostra a quantidade daquela oportunidade que está 
disponível na sociedade. O índice de desigualdade, por sua vez, revela a 
desigualdade de oportunidade existente” (DILL et GONÇALVES, 2012, 
pp.188-189). !

 Esses dados revelam características da evolução a determinados acessos da 

sociedade brasileira, e seus valores variam entre zero e cem, sendo que quanto mais 

próximo de cem, maiores são as disponibilidades e acesso a oportunidades. Faz-se 

válido reiterar que a pesquisa trata tão somente das circunstâncias e não dos esforços, 

já que estes são, precipuamente, subjetivos. 

 Tabela 1 
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  “Definidas como o acesso a bens e serviços básicos, estão disponíveis numa sociedade e são alocadas 10

com base no princípio da igualdade de oportunidade” (Vega et al, apud DILL et GONÇALVES, 2012, p.
188)

  À guisa metodológica, utilizou-se as demarcações das Nações Unidas quantas aos países integrantes 11

da América Latina, neste caso, exclui-se o Caribe.
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 Torna-se evidente um incremento no nível de acesso a oportunidades no 

contexto latino e caribenho, muito característico pelo processo de consolidação das 

democracias e conquista dos direitos sociais. O caso brasileiro não foge à curva, o país 

acompanhou o crescimento internacional de acesso, marcadamente no ambiente 

educacional; o que à primeira luz parece explicável apenas pela expansão do número 

de escolas da educação básica e universidades públicas, mas que possui estreita 

relação com a instituição de determinadas políticas públicas. 

 Nessa senda, as políticas de discriminação  positiva, em especial as 12

assistencialistas do governo, formas fundamentais não somente para a elevação de 

índices de desenvolvimento humanos do país, amas conferir e promover uma 

equidade de oportunidades para os mais diversos estratos da sociedade. O que se 

passa não é um processo de homogeneização social – que recairia erroneamente à 

igualdade entre todos os brasileiros-, mas sim uma discriminação de certos grupos, em 

ordem de se conquistar uma maior justiça social generalizada na conjuntura nacional. 

Neste momento, busca-se demonstrar como determinadas políticas discriminatórias 

agiram de maneira positiva na elevação do acesso à oportunidades, em principal no 

que diz respeito ao processo de ingresso ao ensino superior público e as ações de 

afirmação à sociedade, tais quais as cotas.  13
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  Não se trata do termo usualmente utilizado, tal qual segregação, mas sim em um sentido strictu de 12

diferenciação ou distinção.

  Os dados relativos ao IOH datam de 1999 a 2009, no entanto, as cotas de ingresso às universidades 13

tornaram-se diretrizes federais com a promulgação da lei federal 12.711 de 2012; não obstante, seu 
processo de aplicação remota de período anterior a esse, a exemplo da Universidade de Brasília e a 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
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 Estados Unidos foram pioneiros no processo de aplicação das ações afirmativas; 

tal qual o ocorrido no Brasil, os Estados Unidos implementaram primeiramente as de 

caráter racial, muito consequência do racismo impregnado socialmente por uma ex-

nação escravagista. No entanto, ao contrário do ocorrido nos Estados Unidos, onde as 

ações afirmativas sofreram sucessivas derrotas no cerne jurídico, materializadas no 

caso Bakke versus Regentes da Universidade da Califórnia  (UNITED STATES OF 14

AMERICA, 1978), o caso brasileiro não apenas persiste hodiernamente, mas também 

se constituiu em lei federal em 2012. 

 À luz desse exposto, as ações afirmativas que estabelecem cotas de acesso 

mínimo de grupos sociais brasileiros às universidades públicas, funcionaram como 

mecanismo paliativo, em ordem de se efetivar o programa de acesso meritocrático a 

essas instituições de ensino. Dessa maneira, além do empirismo constado pela 

promoção dessas políticas, elas determinaram a consolidação da equidade de 

oportunidades, em detrimento da desigualdade de oportunidades e foi fatalista no 

embate à má distribuição de circunstâncias fortuitas a todos.  

!
Conclusão 

 À guisa de conclusão, percebe-se então que é inconteste a presença de um 

regime meritocrático no contexto brasileiro, em especial nos programas de acesso às 

universidades públicas. O que se passa, em outra mão, é uma ineficiência em se prover 

um pressuposto inerente a esse sistema de seleção a curtos prazos, de maneira a 
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  Mundialmente famoso, esse caso julgado pela Suprema Corte norte-americana terminou por 14

invalidar as ações afirmativas na Universidade da Califórnia por declará-las inconstitucional ao ferir o 
princípio de igualdade assegurada na Constituição (UNITED STATES OF AMERICA, 1978).
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culminar em políticas nacionais de caráter paliativo, as quais intentam promover nada 

mais senão uma sociedade justa. 

 Neste momento, espera-se que tenha se tornado mais claro as propriedades 

conceituais de termos que se perdem muitas vezes no senso comum, mas que 

carregam em si um peso imprescindível para um estudo aprofundado de certas 

decisões de caráter jurídico, mas que incidem socialmente de maneira concreta. Mais 

ainda, é indubitável as disparidades sociais na conjuntura nacional; logo, aquilo que se 

diz igualitário, além de impossível de se materializar socialmente, não se enquadra 

enquanto objetivo das políticas de discriminação positiva. Estas almejam um princípio 

equitativo, no que concerne uma distribuição comum das oportunidades 

circunstanciais a todos os integrantes da sociedade brasileira. 

 Haja vista o elucidado, uma nação que foi ensejada no preconceito e 

incoerências sociais caminha com passos cada vez mais largos na busca de uma coesão 

social consolidada, em vista de uma sociedade mais justa e equitativa. Muito porém as 

ações afirmativas tenham representado um aparente sucesso no combate à crise 

inercial do sistema educacional brasileiro, elas devem ser entendidas não como uma 

declaração de ineficiência estatal, mas como o reconhecimento por parte do Poder 

Público de uma conjuntura por excelência discriminatória, e que, enquanto seres 

humanos regidos por princípios empáticos de convivência, a inclusão é a mais justa 

das discriminações.  

!
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Resumo: Este artigo discute as normativas do Estado voltadas à garantia do pleno 
acesso das mulheres aos serviços públicos de saúde, considerando a integralidade e a 
qualidade da assistência oferecida como questões centrais. O artigo norteia-se pela 
perspectiva das desigualdades de gênero e traça um histórico do acesso da população 
feminina aos serviços públicos de saúde. O trabalho toma como ponto de partida o 
surgimento, as reivindicações e conquistas do movimento feminista. Considera 
também o lançamento do Programa “Assistência Integral à Saúde da Mulher: Bases de 
Ação Programática” - PAISM na década de 1980, os direitos assegurados através da 
criação do Sistema Único de Saúde - SUS na década de 1990 e a relevância da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PNAISM, lançada em 2004.   
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Introdução 

 A história brasileira aponta para a participação das mulheres na vida política 

desde o período colonial. Entretanto, a inserção destas no cenário político e social 

brasileiro da maneira como vemos atualmente iniciou-se somente na década de 1960, 

tornando-se representativa a partir das décadas de 1970 e 1980.  Foi nesse período que 

a população feminina articulou-se na luta para obter uma participação cada vez maior 

no mercado de trabalho, dando origem a uma revolução no cenário social brasileiro.  

 A partir desse momento as mulheres passaram a se engajar cada vez mais em 

movimentos políticos, sociais e intelectuais, colocando no cerne de muitos debates 

temáticas relacionadas às especificidades da população feminina, seus direitos e sua 

condição de vida. A atuação do movimento feminista foi de suma importância durante 

esse processo (SARTI, 2004; TELES, 1990). Esse engajamento progressivo foi 

determinante para que as mulheres conquistassem o direito à assistência integral à 

saúde, concretizado em meados da década de 1980 através do Programa “Assistência 

Integral à Saúde da Mulher: Bases de Ação Programática” - PAISM.  

 O referido programa é considerado um marco em relação ao direito à saúde, 

pois propõe pela primeira vez uma assistência integral à população feminina (OSIS, 

1998, p. 26), ultrapassando as fronteiras de uma atenção voltada exclusivamente ao 

período gravídico puerperal e ao planejamento familiar (COSTA, 1986). Nesse sentido, 

dispõe que a assistência à saúde deve abarcar as várias fases da vida das mulheres, 

desde a adolescência até a terceira idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1985).  

 O PAISM prevê, ainda, os métodos através dos quais a assistência deve ser 

prestada, ressaltando a necessidade de desenvolverem-se ações voltadas para a 

!542



Ana Carolina D’Ascenção Botelho

educação, a prevenção, o tratamento e a recuperação. Tais ações devem ser aplicadas 

permanentemente, a fim de melhorar os níveis de saúde das mulheres, bem como da 

população em geral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1985). 

 O PAISM afasta da mulher a ideologia de simples reprodutora (COSTA, 1986) 

ao considerá-la para além de sua dimensão biológica, inserindo-a em uma dimensão 

mais ampla, na qual a figura feminina era vista como parte integrante de um contexto 

social, cultural e econômico que repercute em seu estado de saúde. Esse programa foi 

sucedido pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM, 

também publicada pelo Ministério da Saúde com o objetivo principal de 

complementar as ações propostas nas políticas públicas de saúde existentes até aquele 

momento. 

 A Constituição Federal brasileira de 1988 em seu artigo 5º, inciso I assegura a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, e em seu artigo 196 garante a todos os 

cidadãos o direito à saúde. A Lei nº 8.080 de 1990, que regulamenta a criação do 

Sistema Único de Saúde – SUS, veio reforçar essa garantia constitucional ao dispor 

em seu artigo 2º, caput que a saúde é um direito humano fundamental, sendo o Estado 

responsável por garantir condições para o pleno exercício deste.  

 Apesar do engajamento e das conquistas do movimento feminista, a realidade 

brasileira nos mostra que as mulheres ainda são marcadas por estereótipos, resultando 

em incontáveis dificuldades para que esse grupo obtenha acesso aos serviços públicos 

de saúde. Além disso, observa-se que quando as mulheres o fazem, com frequência não 

recebem atendimento pleno e de qualidade. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (2011, p. XII), as desigualdades de gênero quanto ao acesso à educação, à renda 
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e ao emprego limitam a capacidade das mulheres para cuidar e proteger a própria 

saúde. 

 A partir da constatação de que as relações de gênero são marcadas pela 

desigualdade, o presente artigo aborda as normativas do Estado brasileiro destinadas a 

garantir o pleno acesso das mulheres aos serviços públicos de saúde a partir da 

perspectiva de que o atendimento prestado deve ser integral e qualificado. Para tanto, 

será elaborado um histórico do acesso da população feminina aos serviços públicos de 

saúde desde a década de 1970, considerando inclusive a implementação do SUS na 

década de 1990, analisando se essa repercutiu na assistência prestada às mulheres. 

Além disso, este trabalho analisará duas políticas públicas de saúde específicas, quais 

sejam: o PAISM e a PNAISM. Essas políticas públicas foram escolhidas devido a sua 

relevância para a melhoria na qualidade e plenitude da assistência oferecida às 

mulheres.  

 Este trabalho foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica, que foi dividida em 

duas etapas. Primeiramente foram estudados documentos e artigos científicos a 

respeito da garantia do direito à saúde para as mulheres e das condições de vida em 

um sentido mais amplo. Nessa fase, incluiu-se também o estudo de material referente 

às desigualdades de gênero e ao surgimento do movimento feminista no Brasil. Em 

uma segunda etapa a pesquisadora concentrou-se em estudar a formação do SUS e a 

garantia do direito à saúde em um contexto mais amplo que abarca a população 

brasileira como um todo. 

 Finalmente, cabe mencionar que para efeitos de realização da pesquisa, 

“gênero” foi entendido como um conceito mutável e determinado por elementos 
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históricos, culturais e sociais, não associado a características biológicas (PISCITELLI, 

2009, pp. 123-125). 

 A segunda seção deste trabalho apresenta brevemente a história do feminismo 

no Brasil, destacando sua origem, seu significado e suas conquistas, principalmente no 

que tange à saúde da mulher. As seções seguintes destinam-se a discutir as 

modificações ocorridas no conceito de saúde e os impactos dessas mudanças sobre a 

assistência prestada às mulheres.  

!
1. Movimento feminista: origem, significado e conquistas 

 Para compreender as origens do movimento feminista brasileiro, vale um breve 

resgate histórico. A participação das mulheres na vida política pode ser verificada 

ainda no período colonial (TELES, 1990, pp. 22-25). Ao revisitar a história do 

feminismo no Brasil, também se identificam figuras emblemáticas desse movimento, a 

exemplo de Nísia Floresta, uma das primeiras feministas brasileiras, e Luísa Mahim 

(TELES, 1990,30-31). Em síntese, a história do Brasil possui acontecimentos que 

remetem ao engajamento de mulheres com questões políticas, inclusive no que tange 

aos seus direitos. Esse envolvimento pode ser entendido como o embrião do 

movimento feminista que conhecemos hoje. 

 O movimento feminista organizado, porém, teve início somente na década de 

1970 como uma forma de resistência ao regime militar que se instaurara no Brasil anos 

antes. Esse movimento foi marcado por ideais e posicionamentos fundamentados na 

noção de conflito e foi fortemente influenciado pelo feminismo europeu e norte-
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americano, pela psicanálise e pela ideologia marxista (SARTI, 2004, pp. 35-38). 

Segundo Cynthia Andersen Sarti (2004, pp. 39-40), o movimento feminista caracteriza-

se por ser um movimento interclasses que se aliou a associações de bairro e à Igreja 

Católica tanto na luta contra a ditadura, quanto na luta pelos direitos das mulheres, 

articulando-se em torno de questões do cotidiano. 

 Com apoio em Sarti (2004) e Maria Amélia de Almeida Teles (1990), é possível 

afirmar que o cenário sociopolítico brasileiro à época do nascimento do movimento 

feminista influenciou diretamente a formação e o desenvolvimento desse movimento. 

 Teles (1990, p. 57), em sua obra Breve história do feminismo no Brasil comenta 

que a instauração do regime militar provocou a inserção das mulheres no cenário 

social. De acordo com a autora, muitas mulheres iniciaram buscas por parentes 

desaparecidos, outras aliaram-se a organizações clandestinas com a finalidade de lutar 

ao lado dos homens pela libertação do País, mas a maior parcela ingressou no mercado 

de trabalho, pois por serem vistas como “submissas e delicadas” eram consideradas a 

mão de obra mais adequada para a execução de atividades monótonas e repetitivas 

desenvolvidas principalmente nas empresas. 

 No que diz respeito à participação das mulheres na luta armada, é relevante 

ressaltar que estas participaram não só da luta, como também de debates políticos 

desenvolvidos no âmbito das organizações. Apesar disso, as demandas específicas 

desse grupo foram pouco incorporadas às pautas dessas organizações (TELES, 1990, 

pp. 63-65). A participação das mulheres na luta armada revelou dois comportamentos 

antagônicos: se uma parcela desse grupo tentava adequar seus perfis aos padrões 

masculinos, fortalecendo ainda mais as relações de dominação dos homens sobre as 
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mulheres; outra optou por reafirmar as diferenças entre os gêneros, buscando novos 

caminhos de participação política (TELES, 1990, p. 71). Da mesma maneira, a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho, seja nas empresas, seja nas fábricas ou em 

outros ramos do setor produtivo, também resultou no surgimento de reivindicações 

específicas da população feminina. Tais demandas relacionavam-se especialmente à 

igualdade salarial entre os gêneros para o desempenho das mesmas funções, melhores 

condições de trabalho e construção de creches onde as mulheres pudessem deixar 

seus filhos durante o expediente (TELES, 1990).    

 Como é possível perceber, a inserção progressiva da figura feminina na esfera 

pública trouxe à tona discussões acerca dos direitos das mulheres. Assim, questões 

pouco conhecidas e debatidas pela sociedade, a exemplo da violência doméstica, do 

direito ao prazer sexual, à liberdade de escolha sobre o próprio corpo, questões 

relacionadas à homossexualidade feminina (assunto que foi recebido com dificuldade 

pelas próprias feministas), dentre outras, ganharam visibilidade (TELES, 1990).  

 Da leitura dos trabalhos de Sarti (2004) e Teles (1990), conclui-se que, dentre os 

inúmeros acontecimentos que impulsionaram a difusão das ideias feministas e abriram 

espaço para a difusão de questões relativas ao gênero feminino, quatro podem ser 

considerados emblemáticos, a saber: a participação das mulheres na imprensa; a 

declaração do Ano Internacional da Mulher pela Organização das Nações Unidas; as 

comemorações do Dia Internacional da Mulher e a realização dos Congressos da 

Mulher Paulista. 

 A participação das mulheres na imprensa foi marcada pelo lançamento da 

primeira edição do jornal Brasil Mulher em 1975. Esse jornal foi o primeiro no País a 
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abordar questões relacionadas ao gênero feminino (TELES, 1990, p. 88). No início do 

ano seguinte, foi publicado o primeiro número do jornal Nós Mulheres, que contribuiu 

de maneira decisiva para o avanço das ideias feministas no Brasil e para o combate à 

discriminação (TELES, 1990, p. 91). Em 1981, foi lançado o jornal Mulherio, cujo 

principal objetivo era discutir o feminismo e responder às questões que surgiam a 

todo instante e em várias regiões do País a respeito desse movimento (TELES, 1990, p. 

92).  

 A declaração do Ano Internacional da Mulher deu maior visibilidade ao 

movimento feminista e as ideias de exigir direitos e questionar a submissão da mulher 

ao homem começaram a ressoar junto à opinião pública (SARTI, 2004, pp. 38-39; 

TELES, 1990, p. 85). 

 O Dia Internacional da Mulher (08 de Março), que não havia sido comemorado 

desde o início do governo militar, voltou a sê-lo em 1976. Nessas comemorações, 

questões referentes aos direitos das mulheres e dos homossexuais eram debatidas 

paralelamente às reivindicações por anistia. A organização e realização dos eventos do 

Dia Internacional da Mulher resultaram em grandes aglomerações e articulações entre 

mulheres de vários segmentos sociais, desde intelectuais até donas de casa e operárias, 

todas com o objetivo de defender questões específicas da população feminina e 

reivindicações gerais da sociedade (TELES, 1990, pp. 97-98). 

 Teles (1990, p. 99) assim discorreu a respeito do significado dos eventos em 

comemoração ao dia oito de março: “sob os mais diversos temas e com um grande 

elenco de bandeiras, o 8 de Março passou a ser um momento de encontro de 
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mulheres, com diferentes propostas políticas, cujo denominador comum é o combate à 

discriminação milenar.”. 

 Em 1979 ocorreu o primeiro congresso de mulheres, intitulado I Congresso da 

Mulher Paulista. A realização desse evento marcou a primeira oportunidade que as 

mulheres tiveram para discutir publicamente questões específicas desse grupo. O 

congresso teve um resultado positivo e repercutiu não só no Brasil, mas também no 

exterior. A boa receptividade e a visibilidade que o movimento feminista adquiriu em 

decorrência da realização do evento encorajaram as mulheres a levarem suas 

especificidades para as discussões desenvolvidas nos partidos políticos, movimentos 

sociais e sindicais (TELES, 1990, pp. 117-118). Nos anos seguintes, mais duas edições 

do Congresso da Mulher Paulista foram realizadas, mas conforme aponta Teles (1990, p. 

118), nenhuma tão boa e com a mesma proporção da primeira. A terceira edição, 

inclusive, provocou atritos entre feministas militantes de partidos políticos e 

feministas autônomas, despertando questionamentos a respeito da compatibilidade 

entre o feminismo e a militância partidária (TELES, 1990, pp. 124-129). 

 A visibilidade e a força que o movimento feminista adquiriu durante o governo 

militar refletiram na Constituinte. Segundo Teles (1990, p. 143), as mulheres 

participaram ativamente do processo de elaboração da Constituição Federal de 1988. 

Esse engajamento foi facilitado pela criação de órgãos públicos específicos para as 

questões das mulheres, através dos quais esse grupo podia acompanhar o trabalho dos 

constituintes e debater à luz de seus direitos as novas leis que estavam sendo 

elaboradas (TELES, 1990, p. 143). 
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 O movimento feminista, conforme é possível perceber, representa mais do que 

o engajamento das mulheres na luta por seus direitos. Representa, acima de tudo, a 

luta pela liberdade, pelo fim do regime de opressão e pelo retorno à democracia. É 

nesse contexto que está inserida a luta das mulheres por uma assistência à saúde plena 

e de qualidade, uma das pautas do movimento feminista. 

2. Novas perspectivas do direito à saúde para as mulheres 

 A plenitude e a qualidade da assistência à saúde prestada à população feminina 

estão intimamente relacionadas à posição que a mulher ocupa na sociedade. O 

Ministério da Saúde, no texto introdutório à Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher, assim discorre acerca da relação entre o gênero feminino, as 

atribuições impostas pela sociedade e a condição de saúde das mulheres: 

No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação 
nas relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o 
trabalho doméstico. Outras variáveis como raça, etnia e situação de 
pobreza realçam ainda mais as desigualdades (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2004, p. 9). !

 Segundo Giselle Lima Freitas et al. (2009), apesar de a atenção à saúde da 

mulher integrar as políticas públicas desde o início do século XX, até meados da 

década de 1970 o atendimento oferecido a população feminina voltava-se 

exclusivamente ao período gravídico puerperal. Essa assistência restrita refletia a visão 

reducionista e estereotipada que imperava na sociedade brasileira, associando a figura 

feminina ao seu papel social, isto é, à criação dos filhos, às tarefas domésticas e ao 

cuidado com o marido. No entanto, a inserção gradual das mulheres no cenário social 

a partir da década de 1960 e a articulação destas em grupos que questionavam a 
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estrutura patriarcal que prevalecia na sociedade brasileira, discutiam e reivindicavam 

direitos iguais para ambos os gêneros, colocaram em xeque a concepção de “mulher” 

existente até então. 

 De acordo com Freitas et al. (2009), na década de 1960, o movimento feminista 

enfatizou a necessidade de ampliar a esfera de atendimento para além do controle da 

natalidade e incorporar a saúde sexual e reprodutiva ao rol de direitos da população 

feminina. Dessas reivindicações surgiria um novo conceito de saúde da mulher, o qual 

se afastava do modelo de saúde sexual e reprodutiva, entendendo que a assistência à 

saúde era um direito de toda a população feminina em todas as fases do ciclo de vida. 

Essa concepção seria o embrião para o desenvolvimento de programas e políticas 

públicas voltados à assistência integral à saúde da mulher a partir da década de 1980.     

 Apesar das articulações e mudanças ocorridas durante a década de 1960, foi 

somente por volta dos anos 1970 que as discussões ganharam corpo e questões como 

maternidade, parto, meios para prevenir a gravidez indesejada e oportunidades para 

que as mulheres criassem adequadamente os filhos quando desejassem tê-los foram 

realmente incorporadas ao debate. Paralelamente a essas conversas, as mulheres 

denunciavam os empecilhos para obter atendimento nos serviços públicos de saúde e 

as violações cometidas constantemente contra elas e seus filhos pequenos no tocante à 

assistência à saúde (TELES, 1990, p. 145). 

 A inserção dessas temáticas no debate público combinada às precárias 

condições de higiene, mobilidade e urbanização que se verificava nas regiões centrais e 

periféricas favoreceu a formação de um ambiente propício para que mulheres e 

profissionais da saúde se organizassem a fim de esboçar uma proposta de política de 
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saúde. A proposta delineada trazia diversas reivindicações, dentre elas a construção de 

postos de saúde nas periferias e redes de saneamento básico, direito ao prazer sexual 

sem a obrigação de engravidar e direito a ter acesso a métodos contraceptivos, bem 

como às informações sobre sua utilização e seus riscos (TELES, 1990, p. 146). 

 Também na década de 1970, na contra mão das reivindicações formuladas pelo 

movimento feminista, foi lançado o Programa de Atenção Materno-Infantil- PMI 

voltado aos cuidados durante a gestação, o parto e o puerpério. O objetivo deste 

programa, segundo Ana Maria Costa (1986, p. 1133), era promover a saúde e o bem-

estar do concepto, produto da gestação. Ainda segundo a autora, o lançamento desse 

programa reforçou a associação entre a figura feminina e seu papel como reprodutora 

(COSTA, 1986, p. 1134). 

 Somente a partir das décadas de 1980 e 1990 verificou-se a concretização de 

uma assistência à saúde plena para a população feminina. São dois os acontecimentos 

que estão associados a tal conquista, a saber: o lançamento do PAISM em 1984 e a 

criação do SUS na década de 1990. Invertendo a ordem cronológica dos fatos, a seguir 

será apresentado um breve histórico acerca da formação do SUS, ressaltando sua 

relevância para garantir o acesso da população brasileira aos serviços públicos de 

saúde. 

2.1 Breve histórico da formação do SUS e sua importância para a garantia do acesso aos 
serviços públicos de saúde 

 A criação e implantação do SUS podem ser consideradas uma das reformas 

sociais mais importantes realizadas no Brasil no final do século XX. Antes da criação 

do SUS o atendimento gratuito era prestado em hospitais estatais e universitários, 

instituições filantrópicas ou postos e hospitais de instituições previdenciárias, nesse 
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último caso, exclusivamente para seus associados. A atenção primária também não era 

generalizada (SERRA, 2011, p. 143). 

 A constituição do SUS, segundo Gilberto Natalini (2011, p. 162) foi 

consequência do movimento pela Reforma Sanitária,  da crise econômica que assolou 1

o Brasil na década de 1980 (resultando na necessidade de ampliar os serviços de saúde 

para toda a população) e dos movimentos pela redemocratização. Nesse último caso, 

pode-se afirmar que a elaboração de políticas públicas que reconhecessem os direitos 

sociais, nos quais se inclui o direito à saúde, era condição sem a qual não seria possível 

a democratização plena (PASCHE, HENNINGTON, 2006, p. 20). Em outras palavras, 

paralelamente à luta pelo retorno à democracia, a população reivindicava reformas no 

sistema de saúde, a fim de torná-lo igualmente acessível a todos os brasileiros. 

 Segundo Dário Frederico Pasche e Élida Azevedo Hennington (2006, p. 21), a 

reforma do sistema de saúde foi norteada por duas diretrizes básicas, quais sejam: 

repensar as bases doutrinárias do sistema de saúde, reconstruir saberes e práticas e 

reorganizar a rede de atenção e seus serviços. Com base nessas diretrizes, a nova 

proposta de sistema de saúde estabeleceu três pilares fundamentais: prevenção, 

promoção e cuidado (PASCHE, HENNINGTON, 2006, p. 27). A reforma do sistema de 

!553
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saúde modificou o conceito de “saúde” e começou a considerar a influência de fatores 

sociais, econômicos, políticos e culturais sobre o estado de saúde dos indivíduos. Essa 

modificação conceitual resultou na exigência de que se formulassem políticas públicas 

voltadas à promoção do bem-estar dos indivíduos (PASCHE, HENNINGTON, 2006, pp. 

28-29). 

 A criação do SUS atendeu não apenas a uma necessidade e uma demanda da 

população brasileira, mas também a uma garantia constitucional. A Constituição 

Federal brasileira de 1988 em seu artigo 196 assegura a todos os cidadãos o acesso aos 

serviços públicos de saúde ao estabelecer o direito à saúde como um direito de todo 

cidadão e um dever do Estado. Segundo Pasche e Hennington (2006, p. 22), o Estado 

tem o dever de “[...] promover políticas sociais e econômicas que gerem bem estar, e de 

garantir acesso universal e igualitário a uma atenção integral à saúde.”. Para atingir 

esse objetivo, era necessário articular ações preventivo-promocionais com ações de 

cura e reabilitação, favorecendo a produção de saúde nos diferentes níveis de 

assistência. Assim, a assistência integral à saúde pressupõe o equilíbrio entre a cura e a 

prevenção, superando o entendimento de que ambas constituíam campos opostos e 

colocando-as na condição de ações complementares destinadas à plena produção de 

saúde (PASCHE, HENNINGTON, 2006, p. 35). Segundo Pasche e Hennington (2006, p. 

20), contrariando as tendências das organizações internacionais, que priorizavam a 

atenção primária, o Brasil pretendia promover mudanças no sistema de saúde como 

um todo, em especial nos meios de produção de saúde. Por esse motivo, a reforma do 

sistema de saúde é inovadora. 
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 O SUS, regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90), 

fundamenta-se nos seguintes princípios: universalidade, integralidade, equidade, 

resolutividade, gratuidade, descentralização político-administrativa, hierarquização, 

regionalização e participação da comunidade, todos elencados no artigo 7º do referido 

diploma legal. 

 A principal mudança advinda da criação do SUS refere-se à formulação de um 

novo entendimento acerca do processo saúde-doença. Para além dos aspectos 

fisiológicos e psicológicos, o novo conceito de saúde considerava fatores externos 

como determinantes do estado de saúde dos indivíduos. Ademais, a formulação de um 

novo conceito de saúde trouxe consigo uma nova concepção a respeito do processo 

saúde-doença, segundo a qual estar saudável é mais do que não estar doente.  

 Em relação às repercussões da constituição do SUS sobre a saúde das 

mulheres, pode-se afirmar que o novo conceito de saúde vai ao encontro e reforça a 

ideologia do PAISM, que considerava as mulheres como indivíduos biopsicossociais. 

Além disso, os princípios da universalidade, integralidade e equidade foram de suma 

importância para ratificar os direitos assegurados através do PAISM. Em síntese, a 

criação do SUS repercutiu diretamente na qualidade do atendimento prestado às 

mulheres, bem como na plenitude do acesso das mesmas aos serviços públicos de 

saúde. A seguir apresenta-se o PAISM, ressaltando seu caráter pioneiro no que diz 

respeito à assistência à saúde da mulher.  

2.2 PAISM: a concretização de uma nova perspectiva de assistência à saúde para as mulheres  

 O PAISM, lançado em 1984 pelo Ministério da Saúde, foi o resultado das 

reivindicações da população feminina por uma assistência à saúde que abrangesse 
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todas as fases do ciclo de vida, desde a infância até a terceira idade, e da preocupação 

do Estado brasileiro em conter o crescimento populacional através de ações que 

visassem o planejamento familiar (COSTA, 1986, p. 1136; TELES, 1990, p. 154). A 

principal distinção entre esse programa e as políticas de saúde que o antecederam 

reside no fato de que o PAISM foi o primeiro programa a propor o atendimento 

integral à saúde da mulher no âmbito dos direitos reprodutivos, ao invés de utilizar 

ações isoladas destinadas exclusivamente ao planejamento familiar (OSIS, 1998, p. 26). 

 Essa abordagem diferenciada fica evidente já na introdução do documento, pois 

o próprio texto expõe que as ações propostas foram pensadas considerando a mulher 

inserida em um contexto social abrangente que englobava atividades no setor 

produtivo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1985, p. 5). Assim, o PAISM distancia-se de uma 

visão meramente biológica, a qual associava a mulher à função reprodutora, e 

aproxima-se de uma abordagem ampla que contextualiza a figura feminina em um 

cenário determinado por fatores socioeconômicos e culturais. Embora não haja 

menção explícita no texto do documento, percebe-se que o PAISM considera as 

relações de gênero como fator determinante do estado de saúde das mulheres. 

 O documento traz breve diagnóstico da situação da mulher à época de sua 

elaboração, apontando para a relevante influência de fatores não biológicos sobre a 

saúde desse grupo populacional, bem como para a saúde da população em geral. 

Conclui-se da leitura do documento que o estado de saúde das mulheres é 

influenciado diretamente por fatores como alterações na taxa de fecundidade e acesso 

e utilização de métodos contraceptivos. Por outro lado, são fatores que afetam direta e 

indiretamente as condições de saúde da população em geral: a gestão dos serviços 
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públicos de saúde; a qualidade do atendimento prestado, tanto na rede pública, 

quanto no setor privado; e as condições econômicas. Especificamente no período 

compreendido entre as décadas de 1970 e 1980, o que se observou foi uma redução na 

taxa de fecundidade, aliada ao maior acesso e utilização de métodos anticoncepcionais. 

A qualidade da assistência à saúde prestada à população, porém, estava aquém do 

desejado, visto que os serviços públicos não eram geridos adequadamente e o setor 

privado enfrentava um processo de mercantilização da saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1985, pp. 7-10). 

 Visando modificar essa situação e viabilizar uma assistência integral e de 

qualidade, o PAISM estabelece diretrizes gerais que o caracterizam como um programa 

de assistência global à saúde. Da leitura do documento depreende-se que o programa 

não só contém orientações referentes aos procedimentos a serem adotados nos 

serviços de assistência ofertados à população, mas também aponta medidas que devem 

ser adotadas pelos serviços de saúde para melhorar a qualidade do atendimento, tais 

como: melhorar a capacitação das equipes de saúde, adotar ações educativas e veicular 

informações para a população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1985, pp. 14-16). O 

programa caracteriza-se, ainda, por propor a descentralização, hierarquização e 

regionalização dos serviços de saúde (BISOGNIN et al., 2012, p. 3). 

 Apesar de estabelecer diretrizes gerais para uma atenção integral à população 

com o intuito de reorganizar e melhorar os serviços de saúde do País (COSTA, 1986, 

pp. 1136-1137), o documento enfoca particularmente a melhoria das condições de 

saúde das mulheres. Para tanto, estabelece os seguintes objetivos que abrangem tanto 

a saúde da mulher e de seu bebê durante o período gravídico puerperal, quanto a 
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saúde desta durante as demais fases do ciclo de vida: I) “aumentar a cobertura e pré-

natal, proporcionando iguais oportunidades de utilização desses serviços a toda a 

população”; II) “melhorar a qualidade da assistência ao parto, ampliando a cobertura 

do atendimento prestado por pessoal treinado tanto no sistema formal como no 

informal (parteiras tradicionais), e diminuindo os índices de cesáreas desnecessárias”; 

III) “aumentar os índices de aleitamento materno, fornecendo as condições para 

implantação do alojamento conjunto”; IV) ”implantar ou ampliar as atividades de 

identificação e controle do câncer cérvico-uterino e de mama”; V) “implantar ou 

ampliar as atividades de identificação e controle das doenças sexualmente 

transmissíveis”; VI) “implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle de 

outras patologias de maior prevalência no grupo”; VII) “desenvolver atividades de 

regulação da fertilidade humana, implementando métodos e técnicas de planejamento 

familiar, diagnosticando e corrigindo estados de infertilidade”; e VIII) “evitar o aborto 

provocado, mediante a prevenção da gravidez indesejada” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1985, pp. 16-17). 

 Da leitura e análise dos objetivos programáticos do PAISM, infere-se que o 

programa possui um viés preventivo e promocional, isto é, ao invés de estabelecer 

ações interventivas isoladas, o programa prima pela prevenção por meio da educação, 

transmissão de informações e realização de exames diagnósticos. Ademais, depreende-

se que, caso haja a necessidade de realizar intervenções, estas devem ocorrer de pronto 

e não devem ultrapassar os procedimentos exigíveis para a realização do tratamento. 

Nesse sentido: 

As atividades básicas de assistência integral à saúde da mulher 
constituem um conjunto de ações, educativas, preventivas, de 
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diagnóstico, tratamento e recuperação, aplicadas permanentemente e de 
maneira não repetitiva, tendo como objetivo final a melhoria dos níveis 
de saúde da população feminina. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1985, p. 
18). !

 No que se refere às atividades de assistência, o PAISM elenca três grandes áreas 

de atuação: assistência clínico-ginecológica; assistência pré-natal e assistência ao parto 

e ao puerpério imediato (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1985, p. 18). Cada uma dessas 

áreas contém procedimentos próprios, orientados pelas diretrizes do programa. A 

assistência clínico-ginecológica compreende “o conjunto de ações e procedimentos 

voltados para a identificação, diagnóstico e tratamento das patologias sistêmicas, das 

patologias do aparelho reprodutivo, inclusive a prevenção do câncer de colo uterino e 

de mama, e orientação sobre planejamento familiar.”. A assistência ao puerpério tardio 

também foi incluída nessa modalidade assistencial. A assistência pré-natal tem como 

objetivo promover a saúde e identificar precocemente os problemas que possam 

representar riscos para a saúde da gestante ou do concepto. Compreende também 

procedimentos clínicos e educativos. Finalmente, a assistência ao parto e ao puerpério 

imediato compreende a assistência durante o trabalho de parto e puerpério imediato, 

além da assistência neonatal. Essas ações assistenciais devem ser desenvolvidas de 

maneira harmônica e integrada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1985, pp. 18-20).  

 Relevante mencionar que à época de sua elaboração o PAISM despertou grande 

desconfiança entre diferentes setores da sociedade. As críticas em relação ao programa 

foram construídas em torno de seus objetivos e das verdadeiras intenções do governo 

ao elaborá-lo. Segundo Maria José Martins Duarte Osis (1998, p. 28) diferentes setores 

da sociedade afirmaram que havia uma aparente incoerência entre o nome do 
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programa e seus objetivos e que sua elaboração era um artifício do Estado para 

controlar o crescimento populacional no País, uma vez que não continha ações 

voltadas à população masculina e privilegiava a saúde das mulheres com vida sexual 

ativa. A respeito dessa questão, Teles (1990, p. 154), comenta que a princípio a proposta 

do Ministério da Saúde destinava-se aos cuidados com a saúde de mulheres entre 15 e 

49 anos, ou seja, mulheres em idade reprodutiva. Esse enfoque, no entanto, provocou 

forte reação das mulheres logo de imediato, fazendo com que o órgão acatasse a 

proposta das feministas e elaborasse um programa que abarcasse todas as fases do 

ciclo de vida. Realizadas as alterações, as mulheres consideraram que o programa 

atendia as suas reivindicações por uma assistência integral à saúde e começaram desde 

logo a lutar por sua implantação (OSIS, 1998, p. 28).  

 A análise do documento permite afirmar que o PAISM de fato privilegia ações 

voltadas para a atenção ginecológica, ainda que esta não se destine exclusivamente às 

mulheres em idade reprodutiva. Há, pois, uma lacuna no que diz respeito à saúde da 

mulher como um todo, uma vez que o programa não aborda outras áreas do cuidado 

como a saúde mental. Não se pode negar, todavia, a importância do PAISM enquanto 

marco para a saúde da mulher. De acordo com Osis (1998, p. 26), o programa 

representa a primeira conquista das mulheres em relação ao acesso à saúde, 

concretizando uma nova perspectiva de atenção à saúde para as mulheres. 

 A partir da constatação de que o PAISM, embora tenha sua relevância 

reconhecida, não abordou todas as questões relacionadas à saúde da população 

feminina, o Ministério da Saúde lançou em 2004 a PNAISM. A seguir discute-se a já 
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mencionada política pública de saúde, ressaltando suas características, seus objetivos e 

os aspectos que a distinguem das políticas públicas de saúde que a antecederam. 

3. PNAISM: expansão do direito à saúde para as mulheres 

 A PNAISM foi lançada em 2004 pelo Ministério da Saúde com o intuito de 

direcionar as ações destinadas à saúde das mulheres no período compreendido entre 

2004 e 2007. Essa política visava preencher as lacunas deixadas pelas políticas de saúde 

anteriores e refletia o comprometimento do Estado com a garantia dos direitos das 

mulheres no tocante à saúde (BISOGNIN et al., 2012, p. 3; FREITAS et al., 2009; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 5). 

 A PNAISM foi elaborada a partir do diagnóstico epidemiológico da situação da 

saúde das mulheres brasileiras e teve como base o PAISM. Essa política é considerada 

uma “proposta de ação conjunta”, visto que sua formulação mobilizou diversos setores 

da sociedade, tais como o movimento feminista, movimento de mulheres negras, de 

mulheres rurais e de trabalhadoras, além de gestores do SUS, organizações não 

governamentais, organizações internacionais, pesquisadores e estudiosos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 5). 

 A PNAISM caracteriza-se, principalmente, por abordar a questão da saúde das 

mulheres sob a perspectiva das desigualdades de gênero, abordagem esta que não 

havia ocorrido de maneira explícita nas políticas públicas de saúde formuladas 

anteriormente. Outro aspecto característico da PNAISM diz respeito ao especial 

enfoque atribuído às especificidades da população feminina. Ao referir-se às 

especificidades das mulheres, a PNAISM alude aos diferentes grupos populacionais 

que compõem a população feminina e às necessidades específicas das mulheres de 
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acordo com faixa etária, condição social e posição no cenário socioeconômico. Nesse 

sentido, o documento estabelece como uma de suas diretrizes que 

A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em 
todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das diferentes 
faixas etárias e dos distintos grupos populacionais (mulheres negras, 
indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de 
difícil acesso, em situação de risco, presidiárias, de orientação 
homossexual, com deficiência, dentre outras). (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2004, p. 64). !

 A combinação do enfoque de gênero com as considerações acerca das 

especificidades das mulheres resultou na construção de uma política de saúde que, 

claramente, considera a mulher como um ser biopsicossocial, cuja atenção à saúde 

deve considerar não apenas os processos fisiológicos, mas também a influência do 

meio social sobre tais processos.  

 A saúde humanizada também desponta entre as principais características da 

PNAISM. Conforme consta no próprio documento, 

A humanização e qualidade da atenção em saúde são condições 
essenciais para que as ações de saúde se traduzam na resolução dos 
problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento da 
capacidade das mulheres frente à identificação de suas demandas, no 
reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do 
autocuidado. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 59). !

 Assim, a humanização e a qualidade de atenção à saúde são indissociáveis 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 60). Contrariando o senso comum, pode-se 

afirmar que o conceito de humanização vai além da receptividade do paciente pelos 

profissionais da saúde. A humanização tem início antes do atendimento, pois perpassa 
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por questões relativas à acessibilidade dos serviços nos três níveis de assistência, 

disposição de todos os recursos e tecnologias necessárias ao atendimento adequado, 

formalização de sistemas de referência e contra-referência, disponibilidade de 

informações e orientação da clientela e a sua participação na avaliação dos serviços 

(FREITAS et al., 2009). Em outras palavras, a humanização depende, principalmente, 

da gestão adequada dos serviços de saúde. 

 Visando melhorar a qualidade e a abrangência da assistência prestada às 

mulheres, a PNAISM estabelece em seu texto três objetivos gerais e diversos objetivos 

específicos. São objetivos gerais da PNAISM: I) promover a melhoria das condições de 

vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente 

constituídos e ampliar o acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 

assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro; II) contribuir para a 

redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas 

evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem 

discriminação de qualquer espécie; III) ampliar, qualificar e humanizar a atenção 

integral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 67). Esses três objetivos nortearam as 

demais ações propostas no documento. A partir da leitura dos objetivos específicos da 

PNAISM e com apoio em Patrícia Bisognin et al. (2012, p. 3), é possível inferir que as 

ações propostas englobam as seguintes áreas: atenção clínico-ginecológica; 

planejamento familiar e reprodução assistida; atenção obstétrica e neonatal; 

abortamento inseguro; saúde das mulheres e adolescentes vítimas de violência 

doméstica e sexual, portadoras de doenças sexualmente transmissíveis e infectadas 

pelo vírus HIV; câncer; saúde mental; climatério; saúde das mulheres idosas, negras, 

indígenas, em situação de prisão, trabalhadoras da região rural e urbana; e participação 
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da sociedade civil na definição e implementação de políticas públicas de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, pp. 69-72). 

 Ao analisar o texto do documento, percebe-se que, assim como o PAISM, a 

PNAISM dá especial enfoque às ações destinadas aos cuidados com a saúde 

ginecológica. Contudo, ao inserir dentre suas áreas de abrangência a saúde mental, 

saúde ocupacional, saúde da mulher idosa, dentre outros grupos de mulheres já 

citados, fica evidente que essa política ampliou os direitos assegurados pelo PAISM. 

 A PNAISM, assim como o PAISM, possui um caráter pioneiro. Se o PAISM 

introduziu o enfoque de gênero e inaugurou uma visão inovadora a respeito da saúde 

das mulheres, a PNAISM por sua vez marcou a ampliação das garantias asseguradas às 

mulheres. 

Conclusão 

 A atuação do movimento feminista e a participação das mulheres no cenário 

político, tanto de maneira autônoma, quanto em associação a partidos políticos, foi de 

suma importância para a aquisição do direito à assistência integral à saúde. Embora já 

constasse nas políticas públicas desde o final do século XX, o direito à saúde para as 

mulheres foi assegurado de fato através do PAISM, programa que concretizou as 

reivindicações desse grupo e que representa a primeira conquista das mulheres em 

relação à assistência à saúde. Ao ressaltar a necessidade de ações que ultrapassem a 

visão biológica e considerem as mulheres como indivíduos inseridos em um cenário 

determinado por fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, o Estado assumiu 

que as desigualdades de gênero são determinantes para o estado de saúde das 

mulheres.  
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 Posteriormente, a publicação da PNAISM reforçou essa preocupação. Nesse 

caso, o enfoque de gênero é explícito e a incorporação de dados sociodemográficos a 

respeito das condições de vida das mulheres ressalta a repercussão das relações 

desiguais entre os gêneros sobre a saúde das mulheres, tanto no que diz respeito ao 

processo saúde-doença, quanto no que tange ao acesso a tratamento e 

acompanhamento nos serviços públicos de saúde. Assim, confirmou-se a hipótese de 

que as desigualdades de gênero influenciam na plenitude e na qualidade da assistência 

prestada às mulheres, tendo em vista que os estereótipos que marcam a população 

feminina estão difundidos na sociedade. A segunda afirmação que compunha a 

hipótese, porém, foi refutada, uma vez que a pesquisa não trouxe evidências suficientes 

que permitam afirmar que os estereótipos possuem influência na relação profissional 

de saúde-paciente. 

 Contrariando a hipótese inicial de que o Estado privilegia políticas de saúde 

interventivas em detrimento das educativas e preventivas, a pesquisa demonstrou que 

tanto o PAISM, quanto a PNAISM enfatizam a adoção de ações voltadas para a 

educação em saúde e a realização de exames diagnósticos. Conclui-se, portanto, que o 

Estado brasileiro prima pela prevenção de doenças e promoção da saúde ao 

desenvolver políticas de saúde com o intuito de assegurar o direito das mulheres à 

assistência integral.  

 Em relação à reforma no sistema de saúde brasileiro, concretizada através da 

criação do SUS, é possível afirmar que esta repercutiu diretamente na plenitude do 

acesso das mulheres aos serviços públicos de saúde. Avaliando de maneira mais ampla, 

a constituição do SUS beneficiou toda a população brasileira. 
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 A pesquisa evidenciou que as desigualdades de gênero são determinantes para 

o acesso desigual de homens e mulheres aos serviços públicos de saúde, ainda que 

existam políticas de saúde destinadas a garantir assistência integral para as mulheres e 

embora a Constituição Federal brasileira garanta igualmente a ambos os gêneros o 

direito à saúde. 
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Resumo: O presente artigo foi construído com base em revisão bibliográfica e 
doutrinária. Tem por objetivo dar enfoque ao princípio da dignidade da pessoa 
humana dentro da temática da Bioética, Biodireito e Direitos Humanos, para que seja 
possível melhor compreender o contexto em que se iniciou o processo de 
experimentação científica em humanos, as normas que o regulam, fases clínicas e 
aplicação dos conceitos em dois casos concretos. No conteúdo do texto serão 
apresentadas diversas problemáticas, na pretensão de demonstrar a importância de 
preponderar princípios constitucionais, criar normas rígidas, respeitar valores éticos 
científicos e dar cumprimento às etapas processuais clínicas. 

Palavras Chave: dignidade da pessoa humana, testes clínicos, bioética, biodireito, 
direito constitucional. 

!

!569



Mariana Polido da Silva

Introdução 

 A Bioética, pelo qual tem por parâmetro quatro referenciais básicos: a 

autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, visa assegurar os direitos e deveres 

que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos  dos experimentos científicos 1

e ao Estado.  2

 Este estudo tem por objetivo analisar e identificar quais são os limites de 

aplicabilidade de testes clínicos em humanos; se os resultados são mais benéficos ou 

maléficos a condição humana, em relação ao ser sob um aspecto individual e coletivo; 

e se é viável a remuneração de parte da população que se submete, voluntariamente, a 

vários riscos a saúde e ate o óbito, em prol da evolução da saúde mundial. 

 Na busca de compreender se a globalização desses testes clínicos e as indústrias 

farmacêuticas brasileiras atuam em rumo a um acesso seguro de cuidados com a 

cobaia e na produção de medicamentos, visa-se pelas explanações que serão 

apresentadas a possibilidade de solucionar dúvidas quanto à necessidade principal 

desses experimentos, de modo que se verifique clareza nas regulamentações brasileiras 

e internacionais para conter abusos que violem princípios constitucionais - com 

enfoque na ofensa à dignidade da pessoa humana. Importa mencionar que, para 

desenvolver o tema em questão, será feito uso de livros, artigos, jurisprudência e meios 

eletrônicos, ou seja, revisão bibliográfica. 
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1. A dignidade da pessoa humana sob uma perspectiva constitucional e 
doutrinária 

 A dignidade da pessoa humana, prevista na Carta Magna brasileira de 1988 em 

seu artigo 1º inciso III, se traduz nos termos do artigo 5º inciso III da referida carta, na 

ideia de que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante. Sua natureza jurídica supõe o modo de como deverá ser norteada a sua 

aplicação, no qual deve trazer um conceito objetivo, claro e operacional. 

 Tida como um valor fundamental convertido em princípio jurídico de status 

constitucional, sua positivação em norma expressa e aceitação como um mandamento 

jurídico extraído do sistema é utilizado tanto como justificação moral quanto como 

fundamento normativo para os direitos fundamentais. 

 No mundo moderno, a noção de dignidade sofre constante transformação da 

história, tempo, espaço e cultura de cada povo, bem como de circunstâncias políticas e 

ideológicas. Ela é trazida em várias situações que vão da bioética à proteção do meio 

ambiente, até a liberdade sexual, de trabalho e de expressão, sendo necessário que sua 

previsão legal lide com inúmeras circunstâncias, o que dificulta na construção de uma 

definição única e limitada. 

  Alexandre de Moraes traz o significado do princípio sobre uma dupla 

concepção: 

(...) Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em 
relação ao próprio estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em 
segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento 
igualitário dos próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela 
exigência do individuo respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual 
a Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. A concepção 
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dessa noção de dever fundamental resume-se a três princípios do direito 
romano: honestere (vive honestamente), alterum nonlaedere (não 
prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é 
devido).  3

 O valor da dignidade pode então ser entendido como um princípio conectado a 

outros valores importantes para o exercício regular do Direito, como o da justiça, 

segurança e solidariedade.  

 Nos dizeres de Piovesan  e também abordado por José Afonso da Silva,  o 4 5

princípio, tendo seus próprios fundamentos no ser humano em si mesmo como um 

ente final e não como meio, serviu de resposta à sucessão de horrores praticados pelo 

próprio ser humano, o que resultou na difusão do próprio direito positivo atualmente 

dominante nos documentos constitucionais democráticos, capaz de unificar e 

centralizar todo um sistema. Na visão de ambos, a dignidade humana simboliza um 

verdadeiro superprincípio constitucional, sendo norma maior a orientar o 

constitucionalismo contemporâneo, dotada de especial racionalidade, unidade e 

sentido. 

 A dignidade da pessoa humana apesar de ser parte do conteúdo dos direitos 

materialmente fundamentais, não se confunde com qualquer um deles, nem tampouco 

a dignidade é um direito fundamental em si, ponderável com os demais. Na visão de 

Barroso ela seria o parâmetro da ponderação em caso de concorrência com outros 

direitos fundamentais. Embora qualificada como um valor ou princípio fundamental, a 
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  MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral comentários aos artigos 1º. a 3
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dignidade da pessoa humana não tem caráter absoluto, mas, em determinados 

contextos, aspectos especialmente relevantes da dignidade podem ser sacrificados em 

prol de outros valores individuais ou sociais.  6

 Quanto ao valor intrínseco ou inerente da pessoa humana, o princípio trata de 

uma afirmação que busca nos distinguir dos demais seres vivos e das coisas, atribuindo 

um valor que não se calcula, pois a inteligência, a sensibilidade e a comunicação são 

atributos considerados únicos e que servem de justificação para esta condição única. É 

por ter o valor intrínseco da pessoa humana como conteúdo essencial que a dignidade 

não depende de concessão, não pode ser retirada e não é perdida mesmo diante da 

conduta individual indigna do seu titular. O valor intrínseco da pessoa humana impõe 

a inviolabilidade de sua dignidade e está na origem de uma série de direitos 

fundamentais como o direito à vida, à igualdade, à integridade física, e à integridade 

moral ou psíquica.  7

Em relação à autonomia do indivíduo, pode-se dizer que a razão e o exercício da 

vontade, em tese, seguem em conformidade com determinadas normas, de modo que 

por trás da ideia de autonomia, está a de pessoa, de um ser moral consciente dotado 

de vontade livre e responsável. Além disso, a autodeterminação implica em 

determinados requisitos pessoais e sociais para o seu exercício, se adequando à 

representação da realidade, no qual envolve a informação e a ausência de privações 

essenciais. 
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    A dignidade no sentido coletivo implica no social, no indivíduo em relação a 

determinado grupo seguindo seus padrões civilizatórios ou seus ideais. O que está em 

questão não são as escolhas individuais, mas as responsabilidades e deveres associados 

à prática de seus atos. A dignidade, por esse lado, não tem a liberdade como 

componente central, pelo contrário, é a dignidade que é capaz de moldar o limite das 

escolhas individuais. 

      Para diminuir os riscos do moralismo e da tirania da maioria, a imposição de 

valores coletivos, conforme aponta Barroso,  deve levar em conta: 1) a existência ou 8

não de um direito fundamental em jogo, 2) a existência de consenso social forte em 

relação à questão e 3) a existência de risco efetivo para direitos de terceiros. 

    É por isso que, em certas circunstâncias, considera-se legítimo restringir o 

princípio da autonomia privada para proteção de direitos de terceiros ou para a 

imposição de determinados valores sociais como, por exemplo, situações que violem a 

defesa do direito a vida. 

 No questionável tema do direito à saúde, a dignidade humana costuma ser 

invocada como último argumento, a fim de encerrar discussões. Os debates que 

envolvem a ideia de que o orçamento da saúde é finito e que, portanto, em muitas 

situações, destinar os recursos ao atendimento de uma pretensão judicial é retirá-los 

de outros destinatários, com frequência é causa de uso da ponderação adequada a se 
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fazer, levando em conta que envolve a vida, a saúde e a dignidade de uns versus a vida, 

a saúde e a dignidade de outros.  9

 É com base no princípio acima explanado e seu instrumento de aplicabilidade 

que se pretende melhor compreender o tema do estudo.  

2. A Bioética, o Biodireito e os Direitos Humanos 

  No mundo moderno, observamos conflitos que de um lado, precisam do 

envolvimento do ser humano na indispensabilidade do avanço tecnológico, sendo ele 

utilizado como instrumento de pesquisas científicas na busca em garantir o progresso 

dos tratamentos já existentes e a cura de doenças ainda incuráveis e, que de outro, a 

Constituição nos atenta quanto à necessidade de se preservar e garantir o respeito à 

pessoa humana. 

 Se por um lado, no campo da medicina, a ciência é de caráter experimental, no 

qual por meio do método empírico se deduz uma validação e obtenção de 

conhecimento, a consequência disso é a necessidade de etapas processuais que 

comprovem as hipóteses de validade ou não da existência de cura, tratamento e 

diagnóstico em matéria de saúde de uma doença. Desse modo, fica claro que a ciência 

deve incidir no próprio ser humano para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

medicina, não sendo possível ignorar e muito menos abolir os testes clínicos em 

humanos, porém, é justamente nesse ponto que deve surgir os conceitos da Bioética, 

Biodireito e o papel dos direitos humanos, todos coligados, para nortear o papel da 
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medicina que põe em risco o principio da dignidade, considerado, como elucidado no 

capítulo anterior, intrínseco a condição humana.  10

  Nos dizeres de Pinho,  a Ética surgiu na busca da ciência de tentar 11

compreender o comportamento humano por meio de explicações de regras morais via 

método racional, fundamentada nos parâmetros científicos e filosóficos. Diante de 

estudos pragmáticos surgiu a Bioética, como ramo da ética, a qual objetiva investigar 

os problemas que derivam especificamente da prática médica e biológica, o que inclui 

os problemas da natureza e da distribuição do tratamento, a esfera da autoridade do 

paciente, do médico, entre outros; os limites das intervenções e experiências aceitáveis, 

além da razoabilidade da pesquisa que envolve a 4ª geração – engenharia genética - e 

suas aplicações, na tentativa de humanizar o progresso científico de modo local, global 

e temporal. 

 A Bioética nasceu regida por quatro referenciais principais e básicos: a 

autonomia- concede ao participante o poder de decisão entre participar de uma 

pesquisa ou não. Para isso, é necessário que o pesquisador solicite o consentimento 

por escrito da pessoa que participará do estudo. Esse consentimento deve ser livre e 

esclarecido, ou seja, a pessoa deve decidir por si só se quer participar após saber 

exatamente o que aquela pesquisa está investigando e o que significa aceitar, tendo 

ciência do que o pesquisador fará com os participantes; a não maleficência- é dever do 

pesquisador não fazer nada que traga problemas ou dano aos participantes, garantindo 

que os riscos previsíveis sejam evitados e que seja prestada assistência em caso de 
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dano à saúde; a beneficência- o pesquisador tem como missão principal a de sempre 

buscar o bem, isto é, fazer algo que possa trazer benefícios. O bem estar das pessoas 

que participam de pesquisas deve estar acima dos interesses da ciência e da sociedade, 

portanto, as pesquisas devem ser relevantes e de considerável utilidade social e 

científica; e por último, o importante princípio da justiça e equidade- concede o direito 

de todas as pessoas serem participantes de pesquisas e terem o dever de acesso aos 

benefícios dos seus resultados. Não há justificativa para que pesquisas realizadas com 

pessoas carentes tenham seus resultados benéficos retornados apenas para pessoas 

que possam pagar por eles.  12

 Com o surgimento da Bioética e seus referenciais, tornou-se necessária a 

criação de um novo ramo do Direito, o Biodireito. No ordenamento jurídico brasileiro, 

o Biodireito apresenta-se como uma sustentação normativa à Constituição Federal de 

1988, o Direito Civil e o Direito Penal, observado que desse modo, se consolida seu 

objetivo principal: o de garantir a proteção da dignidade humana frente às novas 

tecnologias médicas e biotecnológicas presentes na sociedade contemporânea de 

diversas maneiras. 

  É compreensível ter a noção de que estabelecer normas de conduta que 

definem um limite para o avanço do desenvolvimento humano não é uma tarefa fácil, 

mas deve-se entender aqui, que o avanço da humanidade não é apenas o voltado às 

pesquisas científicas e tecnológicas, mas também em relação à constante atenção aos 

próprios direitos fundamentais. 
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3. Contexto histórico dos primeiros experimentos científicos e sua 
evolução no     Brasil e no mundo 

 Em relação à evolução de pesquisas envolvendo seres humanos, diversos países 

no decorrer da história tornaram-se signatários de documentos internacionais que 

emanavam declarações e diretrizes a serem seguidas, visando à proteção da dignidade 

do participante e a regulamentação da prática de pesquisas por uma ótica de justiça e 

equidade. Dentre as principais normas destacam-se: o Código de Nuremberg de 1947; 

a Declaração dos Direitos do Homem de 1948; a Declaração de Helsinque de 1964 e 

suas versões posteriores de 1975, 1983, 1989,1996, 2000, 2008 e 2013; o Acordo 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU de 1966, aprovado pelo 

Congresso Nacional Brasileiro em 1992; as Propostas de Diretrizes Éticas 

Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos -CIOMS/OMS 

– de 1982 e 1993; e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de Estudos 

Epidemiológicos –CIOMS- de 1991. 

   Os documentos internacionais foram um reflexo da divulgação de atrocidades 

envolvendo médicos e pesquisadores alemães à comunidade mundial, utilizados para 

julgá-los como criminosos de guerra no Tribunal de Nuremberg em 1947. Com as 

condenações feitas pelo Tribunal, surgiu uma preocupação visível com os direitos dos 

entes pesquisados e da ética envolvida nestas pesquisas. Foi com o nascimento do 

Código de Nuremberg que surgiu pela primeira vez uma conotação explícita voltada à 

autonomia da vontade, enunciando em dez tópicos os seus preceitos.  13
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Apesar da ciente crueldade que ocorria nos campos de concentração nazista e do 

Código de Nuremberg, a realização de pesquisas com seres humanos violadoras de 

princípios éticos fundamentais deram continuidade por diversos países, não apenas 

pelos nazistas na Alemanha, como geralmente é divulgado, mas também no Japão, 

onde prisioneiros eram usados para teste de drogas e verificação de toxicidade de 

substâncias. Nos Estados Unidos não foi diferente, em penitenciárias o objetivo era 

estudar doenças tropicais e novos medicamentos.  14

Em decorrência dos abusos em escala mundial, na Finlândia em 1964 a Declaração de 

Helsinque nasceu para tratar da necessidade de dar cumprimento aos princípios 

científicos aceitos, bem como, da revisão ética e científica e boa qualificação dos 

pesquisadores. Deixou também expresso a necessidade de fornecimento e 

consentimento de informações aos pacientes, trazendo a avaliação dos riscos/

benefícios e assegurando aos participantes dos estudos os melhores diagnósticos e 

métodos terapêuticos existentes após o término da pesquisa, condenando ainda, o uso 

do placebo  nos casos em que já havia tratamento eficaz estabelecido.  15

A revisão da Declaração feita no ano de 2013 fez alterações significativas no 

documento, gerando diversas críticas, considerando que um dos seus parágrafos 
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passou a autorizar o uso do placebo para pesquisas referentes às doenças em que já 16

existiam medicamentos comprovados, não mais refletindo os valores adotados em suas 

primeiras versões. Para o representante da Associação Médica do Uruguai, esse 

parágrafo colocou as questões metodológicas na frente das questões éticas e é 

considerado desfavorável aos interesses dos participantes do estudo. Tomasevicius 

Filho  explica que nesse caso os interesses econômicos prevaleceram sobre a bioética, 17

o que prejudica os participantes das pesquisas ou priva populações inteiras dos 

benefícios advindos desses estudos.  18

  No Brasil, em relação ao surgimento dos primeiros experimentos e as 

preocupações com valores éticos e fundamentais, pode-se dizer que se iniciou com a 

participação de prisioneiros em projetos de pesquisa, principalmente porque envolvia 

a questão da autonomia, isto é, a capacidade do sujeito de poder tomar uma decisão 

através de um consentimento livre e esclarecido, livre de pressões, o que trouxe 

grandes controvérsias. 

 De acordo com José Roberto Goldim,  exemplo melhor é o que foi 19

protagonizado por Louis Pasteur e pelo Imperador D. Pedro II em 1984. Até esta data, 

a vacina antirrábica de Pasteur ainda não havia sido testada em seres humanos, dando 
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ensejo para o cientista propor ao Imperador que fosse realizado o experimento da 

vacina em prisioneiros brasileiros condenados à morte. A proposta seria a de 

estabelecer um "contrato de risco", ou seja, caso o prisioneiro sobrevivesse ao 

experimento a sua vida seria poupada. O seu argumento era que "o condenado à 

morte só receia a morte". O Imperador D. Pedro II negou a solicitação, alegando que 

"quem consentiria num suicídio provável?" e fez uma contraproposta, não aceita, de 

realizar um experimento com a vacina contra a febre amarela, alegando que teria risco 

semelhante, mas com benefício social muito maior.  

 No final da estória, em 1885, a vacina antirrábica foi testada em um menino de 

nove anos, mordido por um cão, ficando o caso conhecido como o primeiro em que 

um ser humano conseguiu sobreviver à doença.  20

3.1. Regulação normativa no Brasil 

 Em patamar nacional, a regulamentação das pesquisas com seres humanos 

foram elaboradas por Resoluções do Conselho Nacional de Saúde.  Para leigos e 21

estudantes de Direito, importante esclarecer o que se entende por Resolução, cujo 

conceito se refere a ato infralegal, tomado por procedimento diferente do previsto 

para a elaboração das Leis. As Resoluções são destinadas a regular matéria de 

competência do Congresso Nacional ou de competência privativa do Senado Federal 

ou da Câmara dos Deputados, que em regra, produz efeitos internos e, 

excepcionalmente, a Constituição prevê com efeitos externos, como a que dispõe sobre 

a delegação legislativa.  22
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 No caso em questão, a resolução do Conselho Nacional de Saúde trata de 

delegação legislativa, pois faz menção a matéria específica do órgão, no qual produz 

efeitos externos. Basicamente, é pela compreensão do conceito de Resolução, que é 

possível constatar que essa espécie normativa é enfraquecida em razão do princípio da 

legalidade, previsto na Constituição Federal de 1988, segundo o qual “ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” .  23

  Atualmente não existe no Brasil uma Lei específica sobre pesquisas com seres 

humanos. Na Câmara dos Deputados os Projetos de Lei n. 7.086/2002 e 2.473/2003 que 

caminhavam restaram arquivados. No Senado Federal foi proposto o Projeto de Lei n. 

78/2006, arquivado em 2014, e, recentemente, o Projeto de Lei n. 200/2015,  em 24

tramitação, é bastante criticado pela Sociedade Brasileira de Bioética.  

 Diante desse quadro normativo, fica evidente a existência de uma lacuna legal 

na disciplina da pesquisa com seres humanos no Brasil. Todavia, para entendermos 

posteriormente como é feita as experimentações científicas, se faz necessário conhecer 

as principais Resoluções, estas que, assim como a Declaração de Helsinque, já 

sofreram constantes modificações.  

No país, uma das primeiras Resoluções que tratava desse tema se utilizou dos 

principais documentos internacionais  para criar suas diretrizes. Foi na Resolução nº 25
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196 CNS/1996 que se fixaram diretrizes éticas fundamentais e indispensáveis, dentre 

elas, a expressa vedação de qualquer forma de remuneração aos participantes dos 

experimentos em seu item II.10, como expresso abaixo: 

II.10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante pesquisado(a), individual 
ou coletivamente, de caráter voluntário, vedada qualquer forma de 
remuneração. 

Dela, surgiu nova Resolução, a nº 466 CNS de 2012, que passou a permitir o caráter 

remuneratório por modificação do texto do mesmo item, como transcrito: 

II.10 - participante da pesquisa - indivíduo que, de forma esclarecida e 
voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seu(s) 
responsável(eis) legal(is), aceita ser pesquisado. A participação deve se 
dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de 
bioequivalência. 

Logicamente, na época em que houve essa modificação entendeu-se que a Resolução 

anterior havia sido revogada, porém, no mesmo ano, a Resolução nº 196 passou a 

também ter nova versão, a de 2012, que simplesmente substituiu o texto do item II.10 

por outro, como segue: 

II.10 - Incapacidade civil ou legal - condição em que o participante da 
pesquisa não dispõe de capacidade civil para dar o seu consentimento 
livre e esclarecido, devendo ser assistido ou representado, de acordo com 
a legislação brasileira vigente. 

 Sobre a Resolução nº 466/12, aprovada pelo Pleno do Conselho Nacional de 

Saúde em dezembro de 2012, vale dizer que a sua publicação se deu somente em 

junho de 2013, indo contra a Resolução do próprio CNS, ou seja, a Resolução nº 

435/10.  Além disso, mesmo após a Resolução nº 466/12 ter sido publicada no Diário 26

Oficial da União, revogando a Resolução nº 196/96, a CONEP decidiu que a Resolução 
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nº 196 ainda serviria de base para análises e que a Resolução nº 466/12, portanto, ainda 

não estaria em vigor.  Essas manifestações causaram enorme constrangimento a toda 27

comunidade científica, que se viu diante de uma situação que do ponto de vista legal 

era inaceitável, pois não se pode desconsiderar o ato de um Ministro de Estado.  28

 Dada à contrariedade de Resoluções, atualmente entende-se por vigente a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde de nº 466/2012 e consequentemente, sua 

Norma Operacional de nº 001/2013, a qual, em respeito às disposições internacionais, 

já mencionadas neste estudo, verticaliza-se as regras para a pesquisa dentro do 

território nacional. 

3.2- As etapas clínicas e a necessidade experimental 

 Com base em todo o exposto nos capítulos anteriores e, fazendo uso da autora 

Illana Martins  e a cientista Vilma Regina Martins,  é possível sucintamente entender 29 30

as etapas clínicas. Primeiro, a possível substância que venha a se tornar um 

medicamento deve ser testada em organismos mais simples, começando por uma 

célula, para a definição da composição química dos produtos até chegar ao estudo em 

animais na pretensão de observar se determinadas substâncias da droga apresentam 

um nível de toxidade muito grande ou se é segura para o uso em humanos- essa fase é 

conhecida como pré-clínica, pois envolve a análise dos níveis de beneficência e 
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  Mais informações vide carta da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica à senadora 27

Ana Amélia Lemos, 2014, disponível em: < http://www.sbppc.org.br/arq/carta-senadora-ana.pdf>

  Vide competências dos Ministros de Estado- art. 87 da CF/88.28

  Idem, 2014, p.7-12.29

  Vide entrevista feita pelo portal disponível em <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/05/30

brasileiros-se-oferecem-para-testar-remedios-e-vacinas.html> acesso em 04-04-16.
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maleficência da droga, prosseguindo a pesquisa somente nos casos onde não surja 

grave risco a saúde humana. 

  Apresentado todos os resultados favoráveis, é na próxima fase onde começam os 

testes clínicos em seres humanos. A partir daqui, surgem várias responsabilidades por 

parte dos pesquisadores, órgãos de ética, patrocinadores e financiadores do projeto, no 

qual deverão fornecer ao participante da pesquisa informações na forma de um termo 

de consentimento. Para o consentimento informado, não é suficiente que o 

pesquisador e sua equipe repassem as informações aos sujeitos de pesquisa, mas, 

sobretudo, que haja razoabilidade na transmissão das informações, de maneira clara e 

inteligível para leigos, assegurando que a informação foi repassada.  31

 Importante mencionar que, para dar início aos ensaios existe uma previsão de 

limites às pesquisas com grupos de pessoas vulneráveis.  O que se evita é que os 32

pesquisadores escolham este grupo justamente em virtude da sua condição.  33

 Dando continuidade as etapas com a necessária aprovação do protocolo de 

pesquisa, tem início a fase 1, no qual é avaliado a segurança e a toxicidade do produto 

em humanos, geralmente, voluntários saudáveis. Nesta etapa, ficam o pesquisador e sua 
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  Ressalta-se, que a pesquisa deve estar registrada em banco de dado acessível ao público antes do 31

recrutamento de qualquer participante.

  Conforme Resolução 466/12 CNS-“II.25 vulnerabilidade - estado de pessoas ou grupos que, por 32

quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou 
de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento 
livre e esclarecido”.

  Fica aqui a dúvida se a remuneração, mesmo utilizada somente em experimentos de exceção, é 33

também um fator de vulnerabilidade, tendo em vista o despreparo normativo já apontado e as condições 
de um país como o Brasil, subdesenvolvido e emergente, lida diante de casos concretos- é o que será 
apresentado nos próximos tópicos.
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equipe obrigados a respeitar o direito do sujeito de pesquisa de se retirar desta, a 

qualquer tempo assim que desejar, não podendo o pesquisador e sua equipe de 

maneira alguma se omitir de tratar o sujeito da pesquisa, caso ocorra efeitos adversos 

do ensaio. 

 Na fase 2, feita com um número maior de participantes, é testado a eficácia da 

droga contra a doença em questão. Por fim, a fase 3 envolve um número muito maior 

de pacientes, onde os testes são feitos em vários centros de diferentes países. Somente 

após todo esse processo é que o medicamento pode ser submetido à aprovação dos 

órgãos competentes –CEP/CONEP-  e a agência reguladora ANVISA,  para que o 34 35

pedido de registro seja avaliado. 

 3.3. Quem são as “cobaias” e a política remuneratória 

 O pagamento, aprovado no Brasil por Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, expressa que será permitido quando forem testados medicamentos 

em um pequeno grupo de pessoas saudáveis- Fase 1- e em estudos de 
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  Vide Resolução 466/12 CNS/MS. No Brasil, os Comitês de Ética em Pesquisa -CEP- foram criados 34

para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, contribuindo com 
o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.  Cabe aqui mencionar também a Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa -CONEP-; e o Sistema CEP/CONEP, que integrado pela Comissão 
Nacional da Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde - CONEP/CNS/MS e pelos Comitês de 
Ética em Pesquisa - CEP, compõem um sistema de trabalho cooperativo que visa, especialmente, a 
proteção dos participantes de pesquisa no país de forma coordenada e descentralizada.  

  No campo da vigilância sanitária, a autarquia atua por meio da regulamentação, controle e fiscalização 35

das relações de produção e consumo de bens e serviços relacionados à saúde. Além disso, a regulação 
sanitária contribui para o adequado funcionamento do mercado, suprindo suas falhas, dando maior 
previsibilidade, transparência e estabilidade ao processo e à atuação regulatória, a fim de propiciar um 
ambiente seguro para a população e favorável ao desenvolvimento social e econômico do país.
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bioequivalência,  que facilitam o registro de novos genéricos. Nota-se que com essa 36

Resolução procura-se abrir espaço à celeridade com que os medicamentos genéricos 

são testados, aprovados pela ANVISA e produzidos em indústrias farmacêuticas. 

 Lucas Bortolini explica que no Brasil, de modo específico, o tema da justiça 

sanitária é questão muito tratada pela bioética e as grandes desigualdades no acesso 

aos recursos e tudo o que pode determinar a qualidade de vida de uma população são 

temas efetivamente fundamentais quando se pretende aplicar a ética para garantir a 

dignidade da vida humana. 

 Nesse sentido, a autonomia, um importante princípio bioético, que prevê a 

imprescindibilidade do consentimento livre e esclarecido nas pesquisas com seres 

humanos, não parece muito fácil de ser observada pelos pesquisadores na América 

Latina. O princípio da autonomia é o que legitima moralmente a participação de um 

indivíduo em pesquisas, mas uma das maiores dificuldades dos países em 

desenvolvimento é obter essa forma de consentimento legítimo, devido à pobreza e o 

alto índice de analfabetismo.  

 São nos casos de extrema vulnerabilidade do indivíduo pesquisado que o 

argumento do relativismo ético ou “duplo Standard” é muito utilizado. Através de um 

conceito com múltiplas interpretações delimitam-se diferentes parâmetros éticos a 

serem utilizados para justificar a aceitabilidade de uma pesquisa em um determinado 
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  O teste de bioequivalência consiste na demonstração de que o medicamento genérico e seu 36

respectivo medicamento de referência-aquele para o qual foi efetuada pesquisa clínica para comprovar 
sua eficácia e segurança antes do registro-apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo. A 
bioequivalência, na grande maioria dos casos, assegura que o medicamento genérico apresenta a mesma 
eficácia clínica e a mesma segurança em relação ao mesmo. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html> acesso em 19-05-16.
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país e não em outro. Os que defendem esse argumento partem da ideia de que a 

desigualdade de renda é um dado constitutivo de nossas sociedades, portanto, é 

possível não aceitar as normas que constam na Declaração Helsinque por se tratar de 

comunidades pobres, sem condições de ministrar assistência à população, cujos 

governos se manifestam favoráveis à realização das experiências científicas como 

medida de urgência e imediatismo.  Diante desse argumento, o pesquisador deveria 

considerar como éticos os parâmetros socialmente disponíveis de tratamento e 

cuidados em saúde, e não necessariamente, o que exista de melhor dentre as 

possibilidades científicas. Sandra Caponi defende que grupos de pesquisadores 

favoráveis a esse argumento colocam em exercício a modalidade de poder própria dos 

estados modernos: a biopolítica, conceito criado pelo filósofo francês Michael 

Foucault.  

Na biopolítica as leis reconhecidas pelos povos são substituídas pelos 
fatos científicos, pela urgência e imediatismo. Nessa modalidade de 
poder, ao mesmo tempo em que os cientistas buscam o bem comum 
também precisam controlar e submeter corpos sem direito, que vivem às 
margens. Ao colocar as vidas de populações pobres fora da jurisdição 
humana, a violência cometida contra elas não constitui mais um 
sacrilégio. O corpo deixa de ser alguém para ser transformado em um 
elemento que serve de suporte aos processos biológicos, que pode 
contribuir para conhecer os fenômenos populacionais.  37

!
 A autora, portanto, encontra-se entre os que sustentam que os princípios éticos 

devem nortear a pesquisa científica, mas não podem ser relativizáveis a este ponto.   
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  CAPONI.A biopolítica da população e a experimentação com seres humanos.2004.Disponível em:< 37

h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ?
script=sci_arttext&pid=S1413-81232004000200020&lng=en&nrm=iso>acesso em 28-05-16.
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 Em âmbito internacional, as dificuldades para a obtenção de consentimento 

também são igualmente características de humanos que vivem nessas condições. 

Confusão e esquecimento, em razão dos pesquisados normalmente fazerem parte de 

um grupo de pessoas leigas; barreiras culturais; esquecimento psicológico por parte 

dos participantes a respeito de informações ameaçadoras ou indesejáveis, 

especialmente aquelas relacionadas aos riscos; pressão fática exercida sobre os 

voluntários, e principalmente a remuneração, fazem com que estes se sintam obrigados 

a participar do experimento, impossibilitando o uso de exercerem seu direito de 

abandonar a experiência. Outras formas implícitas de coerção, como, por exemplo, a 

maneira como os benefícios da experiência são apresentados, são graves ameaças ao 

livre arbítrio dos participantes.  38

 É na América Latina que os países desenvolvidos têm interesse, e com o apoio 

de seus poderosos complexos empresariais internacionais de medicamentos e 

institutos de biotecnologia avançados que pensam no mercado de consumo e no lucro 

que os testes clínicos são capazes de gerar. Nesse ponto, a remuneração faz valer o 

poder de pressionar e persuadir participantes em detrimento da dignidade humana e 

da própria democracia, com consequente e posterior usufruto dos benefícios. Assim, 

aqueles voluntários que não são considerados vulneráveis para os padrões bioéticos 

tornam-se hipossuficientes se comparados à condição das empresas e instituições 

exploradoras e financiadoras de pesquisas .  39

4- Casos concretos 
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  DINIZ e GUILHERM, 2005, p. 55-56.38

  DINIZ e GUILHERM, 2005, p. 55-56 citado por KUHN, 2014, p.93-96.39
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 Diante das circunstâncias expostas serão analisados dois casos concretos. O 

primeiro, já transitado em julgado e o segundo, tão recente, que só demonstra a 

continuidade de abusos éticos com seres humanos no decorrer da história. 

 4.1- As cobaias humanas do Amapá 

 Em maio de 2003, teve início o projeto de pesquisa sobre heterogeneidade de 

vetores da malária na Amazônia, financiado pela Universidade da Flórida (EUA) e pelo 

Instituto Nacional de Saúde Norte-Americano. Moradores das comunidades 

ribeirinhas de São Raimundo do Pirativa, Santo Antônio e São João do Matapi do 

Estado do Amapá se submeteram a participação do estudo para receber em troca de R

$ 12 a 20 reais por dia por procedimento que deveria acontecer duas vezes por ano 

num período de 9 noites.  

 Diariamente os participantes da pesquisa reuniam insetos em copos e eram 

expostos a picadas no braço ou na perna, durante tempo necessário para que mais de 

cem mosquitos transmissores da malária ficassem saciados via sucção sanguínea. 

 Allan Kardec Ribeiro Galardo, servidor da Funasa, era quem coordenava as 

atividades com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde. Durante a realização do 

procedimento, a fundação deixou de borrifar inseticidas nas comunidades para não 

afugentar os mosquitos a serem capturados pelas iscas humanas, o que segundo 

depoimentos colhidos no curso do processo penal instaurado, durante a pesquisa, fez 

com os participantes, bem como outros integrantes da comunidade, adquirissem a 

doença. Muitos moradores ficaram incapacitados e passaram por cirurgias devido às 

complicações da malária. 
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 Em decorrência dos fatos, o projeto que estava programado para acabar em 

abril de 2006 foi interrompido em dezembro de 2005 por determinação da Conep, 

sendo que antes a própria, além da USP e Fiocruz haviam aprovado a realização da 

pesquisa. A União, o Estado do Amapá e o Servidor Público Federal Allan Kardec 

Ribeiro Galardo foram condenados a indenizar por danos morais e materiais os 

moradores em R$ 50 mil reais. A decisão da Quinta Turma do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região  (TRF1) foi unânime, atendendo aos pedidos do Ministério 40

Público Federal no Amapá (MPF/AP) em ação civil pública ajuizada em 2009. 

  Observa-se nesse caso, que o método não adotou a devida cautela para 

assegurar a integridade físico/moral e a saúde dos envolvidos, utilizando-se de 

remuneração ilegal para pressionar uma população composta em sua maioria por 

remanescentes de quilombos que tinha o nível de escolaridade baixo. A pesquisa se 

aproveitou da vulnerabilidade e hipossuficiência financeira e cultural dos indivíduos, 

violando diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da 

autonomia da vontade consagrado na Bioética. 

4.2. ADI 5501-A miraculosa pílula contra o câncer 

 Caso que recentemente gerou grandes debates e controvérsias, foi a iniciada 

com a cápsula de fosfoetanolamina sintética, popularmente conhecida como “a pílula 
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  TRF-1 - AC: 200931000036354 AP 2009.31.00.003635-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 40

SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 11/12/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 
p.835 de 18/12/2013 disponível em <http://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24813046/apelacao-civel-
ac-200931000036354-ap-20093100003635-4-trf1> acesso em 17-04-16.
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contra o Câncer”. O químico Gilberto Orivaldo Chierice,  pesquisador da USP e 41

professor aposentado do IQSC , iniciou os estudos da substância na década de 1970, 42

desenvolvendo método próprio para sintetizar a substância em laboratório com a 

hipótese de que seu uso seria a cura da doença. 

  Durante a fase de pesquisa, a substância foi testada em culturas de células e 

camundongos com câncer melanoma,  porém, as etapas não chegaram até as fases 43

clínicas, havendo ainda, a distribuição ilegal do medicamento na forma de cápsulas. 

Inicialmente, a distribuição pelo Instituto se deu em pacientes com Câncer do 

Hospital Amaral Carvalho,  de Jaú, até resultar no dever de cumprir com o 44

fornecimento do medicamento devido a inúmeras demandas judiciais que ampliaram a 

divulgação da substância à população. 

  A criação da Lei nº 13.269/2016, aprovada rapidamente pela Câmara dos 

Deputados, que até então tinha passado a autorizar o uso da substância por pacientes 

diagnosticados com a doença e em estágio terminal independentemente de registro 
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  Informações retiradas do portal G1 em razão do canal de acesso ter realizado entrevista com o 41

próprio desenvolvedor da substância. Disponível em <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/
2015/09/pilula-da-usp-contra-cancer-nao-passou-por-testes-clinicos-entenda.html>data de acesso em 
20-05-2016.

  Instituto de Química de São Carlos/USP. 42

  Tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância 43

que determina a cor da pele).

  Segundo Chiarice, para a droga ser administrada, os pacientes se submeteram a assinatura de um 44

termo de responsabilidade, muitos em estágio terminal da doença.

  Votos na íntegra < http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/5/art20160520-02.pdf> e < http://45

www.migalhas.com.br/arquivos/2016/5/art20160519-03.pdf> acesso em 28-05-16
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Sanitário, foi recentemente suspensa por ADIN nº 5.501  da Associação Médica 45

Brasileira, concedida como parcialmente procedente pelo STF. 

 Nota-se no caso que as etapas consideradas cruciais nas fases de testes clínicos 

foram simplesmente superadas, com aprovação de Lei que permitia o uso 

indiscriminado em pacientes terminais. Entende-se que aqui se aplica o argumento da 

relativização da eticidade ou “duplo standard” em seu mais alto nível, no qual um 

indivíduo vulnerável, sem acesso a qualquer tipo de medicamento que lhe traga 

melhora ou até mesmo a cura da doença terminal tem o seu direito à dignidade 

duramente afrontada e violada, sem o devido conhecimento dos direitos sobre o 

próprio corpo. 

Conclusão 

 Somente a partir da compreensão de que o principal fundamento da bioética 

deve estar pautado em uma proporcionalidade para a aplicação de normas, evitando 

distorções de interpretação e a realização da efetividade da Constituição Federal, é que 

as políticas públicas passarão a jamais deixar de considerar posturas e comandos 

plurais de grupos éticos.  

 O princípio da liberdade dentro dessa temática, constitui sinônimo de 

dignidade humana, todavia, o princípio da igualdade em uma visão geral é ser tratado 

de forma justa e digna, em toda e qualquer situação em que possam ser violados ou 

ameaçados de violação os direitos e garantias da pessoa humana.  
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 Quanto às normas que regulam a temática, num processo de adequação a 

evolução tecnológica e científica, estão perdendo seus principais valores éticos em prol 

de um sistema capitalista, cabendo aos órgãos fiscais e ao Estado ficar atento a essas 

mudanças, tendo em vista a situação de hipossuficiência de um país como o Brasil que 

ainda enfrenta, principalmente, desigualdades de caráter social e econômico. 

 Demonstrada a repercussão dos casos concretos, entende-se que os efeitos da 

violação não só atingem uma parcela de voluntários ou a pequenos grupos que se 

sujeitam a remuneração, mas também ao coletivo, não sendo possível assegurar que a 

distribuição do medicamento final se encontre dentro dos padrões da legalidade, 

efetividade e beneficência, tornando clara a importância do seguimento e 

cumprimento de cada uma das etapas de pesquisa dentro dos parâmetros legais.  

 Ademais, cabe ressaltar que o tema por sua tamanha complexidade não se 

exaure tão facilmente, devendo ser objeto de mais profundas investigações e 

questionamentos. 
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The Love that Dare Speak its 
Name  1

A study of same-sex marriage 
!

por Lucas Henrique de Lucia Gaspar 

Universidade Presbiteriana Mackenzie/Università di Bologna 

Abstract: The intent of this article is to discuss the legal situation of LGBTQ* people’s 
right to marriage.  

The research starts by explaining the history of LGBTQ* people and their 
development, and posteriorly prohibition, of the right to marriage, so, it realizes a 
comparison of the rise and fall of this right. Moreover, it also expresses the current 
situation of many countries, and the difference between allowing it through the law 
and through a decision of the Court, which, the last one, can be related to the idea of 
the Judicial Activism.  

Then, it highlights the conception of marriage and also the idea of marriage as a 
religious act or/and marriage as a juridical act. It is noteworthy to say that the paper 
also ensures the idea of continuous development and evolution of society through the 
time, and, consequently, the necessity of adapting and changing norms, in order to 
represent modern society. 

Finally, the article deeply analyses the recurrent arguments that are used while talking 
of same-sex marriage, in order to realize a good interpretation and resolution of those 
topics, and to indicate the lack of reasoning and the defects of some positions. After 
this, it is established the actual situation of some countries that, although allowing civil 
unions celebrations – which sometimes have the same rights as marriage –, do not 
permit same-sex marriage because they decided to establish another name to LGBTQ* 
unions, just because of a discrimination based on gender and/or sexual orientation.  

Keywords: Discrimination; Family; LGBTQ*; Love; Same-sex Marriage. 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1. Culture & Time  
1.1 Culture & Time: Rise and Fall   

 According to William Naphy, (2006) in the years 1300 BC there were just a few 

cultures that cared about the relationship between same-sex people. In fact, most 

religions, before the emergence of monotheism in the Middle East, had Gods with 

sexual ambivalence and considered sex as a way to contemplate the Gods, in which the 

homosexual relation was part of it. In the same period, the right of same-sex marriage 

had already been established.   

 In the Roman Empire, also as sustained by Naphy, (2006) there was a certain 

tendency towards polysexuality. Caesar (100-44 BC) was known as the "husband of all 

women and the wife of all men". Another emperor, Nero (37-68 AD), also had 

homosexual experiences, even celebrating marriage ceremonies - identical to 

heterosexual couples - with two other men. 

 The concept of love among equals changed when the Roman Empire adopted 

Christianity as religion, beginning with the end of the recognition of homosexual 

marriage in the year 342 by the sons of Constantine I (the first Christian emperor of 

Rome - 272/3 to 337 AD). 

 In the course of time, there were various ways of expressing love, all of them 

acceptable, as long as they did not violate other’s rights. However, because of the great 

influence of the Church, a strongly amount of unfair laws have arisen, which had been 

based only on moral and religious values with the aim to limit and extinguish minority 

practices. Therefore, it caused not only the loss of previously gained rights, but also in 

sanctions imposed to homosexuals, such as the death penalty, established in the Bible. 
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 Along many centuries, this situation remained horrendous for LGBTQ* people, 

as an example there was the hypocritical situation of England, which can be observed 

in the biography written by Richard Ellman, (1988) that sent to jail Oscar Wilde for 

two years, or, as stated by Robert Beachy, (2016) the violations of human rights during 

the Nazi Germany, in which Nazi soldiers were able to arrest men who seemed 

homosexual, as it was thought to be a contagious disease. 

 However, something started to change. 

!
1.2 Culture & Time: Resumption 

 “During the 1990s the community would begin fighting for positive freedom – 

Freedom to live a life of their choosing, to form families, to raise children, to 

marry” (MOATS, 2004, p. 81). 

 The first country to allow the union of same-sex couple was Denmark, which, in 

1989 allowed the registration of homosexual partnership – and not marriage. It already 

established the same right to this type of union with the marriage, except for the right 

of adoption and artificial insemination. It is interesting to highlight that, although not 

being a famous country for gay movements, in accordance to Matteo Winkler and 

Gabriele Strazio, (2013) it was the first to ensure this union because of the ‘frisind’, 

which is a principle that enforces that the idea of tolerance must be established in the 

society. 

 Nevertheless, the first country to allow the same-sex marriage was Holland, in 

2001, when it gave “same-sex couples the full equivalent of rights of civil marriage 

available to opposite-sex couples” (WOJCIK, 2004), also giving the right to adopt 
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children. In 2003, Belgium was the second country to allow same-sex marriage, but, a 

taken couple was not able to adopt a child. 

 As sustained by Mark Wojcik, (2004) as long the years other countries developed 

the right of the same-sex marriage, and although in many other countries it was not 

possible, many of them started to give LGBTQ* rights to citizens, such as the 

possibility of the civil union between same-sex couples. 

 In accordance to Winkler and Strazio, (2013) nowadays there are two groups of 

countries that allow the celebration of the same-sex marriage. They can be divided as: 

either the one that has permitted it through the creation of a law, such as France, 

Portugal and Argentina; or the one that has permitted it through the decision of a 

Court, such as United States, Canada, South Africa and Brazil. 

 A social reality that is important to mention is the one related with the 

European Union. Although the European countries have their own legislation, their 

members exercise a strongly pressure into the others members concerning human 

rights, which has helped in the development of many LGBTQ* rights: 

All of the EU countries have antidiscriminatory laws on the 
books, but there are variations among them. Much of the reason 
for the positive treatment of gay, lesbian, bisexual, and 
transgender citizen in Europe is due to the pressure put on 
European Union member states by their own definition and 
quest for human rights. In recent years the European Court and 
courts within the various countries have made rullings on gay 
and lesbian job rights, spousal righs, and adoption rights. In 
response to these judgments governments of Europe have begun 
adjusting their policies to be in conformity with developing 
European Law. (SWAN, 2004, p. 10). 
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 Hence, the respect of the minorities’ rights must be respected in a democracy, 

otherwise, it would be just the establishment and the enforcement of the “dominance 

by the majority over the minority, and even ‘tyranny of the majority’” (INOZEMTSEV; 

DUTKIEWICZ, 2013, p. 14), which means a way to impose the prejudice of a majority 

to discriminate a minority.  

2. Judicial Activism, a Medicine for Legislative’s Sclerosis 

 It is widely spread among the countries the problem of the lack of laws or even 

project of laws concerning the attribution of rights to LGBTQ* people, because 

“apparently technical legislation dealing with the relationship between the sexes has 

often seemed to suffer a kind of blight” (CRETNEY, 2006, p. 45-46). Moreover, there is 

a “sclerosis of the legislative system in this area” (CRETNEY, 2006, p. 46).  

 As stated by Marilisa D’Amico, Costanza Nardocci and Matteo Winkler, (2014) 

due to the inertia of the Legislative, the Judiciary, mainly in minority discussions, is 

the one that realizes the changes and that enforces equal rights to them. 

 Although the Judiciary is exercising the function of the Legislative when it 

decides to creates rights, it cannot be condemned, as it is necessary, in order to ensure 

developments to the minorities. 

 First of all, the politicians, generally, do not realize acts in favour of minorities, 

as they want to be re-elected and, because of the necessity of gaining votes, they just 

want to fight for the majority’s will. 

 Secondly, in accordance to Adem Abebe, (2012) a majority group, only because 

of quantity numbers, can enforce a law that go against to all of a minority group, while, 
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as LGBTQ* is a minority group, they will never be able to ensure a right without the 

support of others. 

 A marvelous example of a correct use of the judicial activism happened in 

South Africa, the only country in Africa that prohibits – explicitly – the discrimination 

based on sexual orientation in its constitution:  

 In a short history of judicial activism and courage, the Constitutional Court has 

not only found the criminalization of sodomy to be unfair discrimination but also 

rendered several decisions that have reaffirmed the equal moral and legal status of 

homosexual and heterosexual relationships. This jurisprudence ultimately culminated 

in the Fourie case where the State was ordered to legalize same-sex marriages. This 

was achieved amid serious challenges, both from the political majority in parliament as 

well as the majority of the population. (ABEBE, 2012). 

 Hence, the judicial activism is an important tool to preserve and protect 

minorities groups, in which “the Court has made it clear that it exists primarily to 

protect the rights of (permanent) losers in the political game” (ABEBE, 2012).  

3. Marriage, a Secular Institute 

 The marriage is a millenarian act that was initiated a long time ago, it is realized 

now and will still be in the future. In the past, it was extremely related with  religion 

and with the people’s beliefs, so, being married was an action related to God. 

Nowadays, as sustained by Sílvio Venosa, (2008) marriage can be accomplished without 

any intervene of a priest or any influence of religion, as it is a juridical contract, with 

mutual rights and obligations for the couple. Because of it, many countries reiterate 
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the argument of “marriage as a secular institution and remained unsaid by the 

religious arguments of the opposition” (MOATS, 2004, p. 11). 

 It is noteworthy to highlight that, because of the Church, the idea of marriage 

has been sacralized and has also been understood as the only way to build up a family. 

Nevertheless, this is not true. In accordance to Bruno de Filippis and Francesco 

Bilotta, (2009) the concept of family and marriage cannot be understood as the typical 

catholic definition, which sustains, while discriminates, as sustained by Alberto Donati, 

(2004) that is an unchangeable phenomenon that happens through the will of a man 

and a woman that want to live together. 

 The family, which is the base of every country and society, deserves more 

protection from the State than the institute of marriage, which, as established by the 

decision of the Constitutional Court of South Africa, can be developed in many 

circumstances and by many options, in which, as also stated by Víctor Castillo, Jonatán 

Ángeles and Manuel Pérez, (2014) and Macarena Saez, (2014) the heterosexual 

marriage is only one of them. In Brazil, for example, due to:  

the long national tradition of extending spousal rights to domestic 
cohabitants encouraged the constitutional recognition and proctectin of 
family pluralism in Brazil. Rejecting a position that classifies the family 
as an institution that begins with civil marriage, the 1988 Brazilian 
Constitution instituted the protection of the family in its multiple forms 
as a fundamental goal. (MOREIRA, 2012). !

 The marriage and its definition must be adapted according the social reality of 

the modernity – and also of the past, as it was possible in many societies, as already 

explained before. After all, the Constitution is a living tree that protects fundamental 

!604



Lucas Henrique de Lucia Gaspar

rights in an impartial way without discriminating people based on gender or sexual 

orientation – or at least must be. 

 Hence, the marriage and the family, their conception, their way to be built, their 

members and their aims cannot be established in a pragmatic form that sustains an 

illusion that all people will follow the same rules. This idea was sustained, in 1888, also 

by Emile Durkheim, as his “evolutionary theory present the development of the family 

over time” (LAMANNA, 2002, p. 29).    

 So, marriage can be understood as an institute that, after being celebrated, 

ensures the right of being a family and that it aims is not – or not only – to have 

children, but to have a partner in order to have a reciprocal assistance and to love and 

be loved without the interference or limits of the State.  

 Because of it, the right to be marriage must be a right based on the fundamental 

right to privacy, which would be possible to every person that is capable (does not have 

any mental disability and has the minimum age allowed to marry) and is free to marry 

with the other person (it is not an incestuous relationship, etc.). In accordance to Maria 

Helena Diniz, (2008) it is also understood as a way to find happiness and to build a 

family, so, as stated by Winkler and Strazio, (2013) to impose limits to the right of 

marriage is a way to violate people’s freedom. A great example of it is the Civil Code of 

Belgium, the second country to allow same-sex marriage in the world, in its Article 

143, which establishes that a marriage can be realized between two people of different 

or same sex.  

4. Issues of The Love that Dare Speak its Name 
4.1 Issues of The Love that Dare Speak its Name: Violation of the Equality Right 
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 The Constitutions of most countries sustain that the State must protect the 

fundamental rights of its citizens in order to ensure that society will be able to live in 

peace. Moreover, as stated by Annamaria Pace, (2009) this superior hierarchic law also 

establishes that all people are equal and must not be discriminated and that they have 

the right of self-determination. Because of it, as establishes Richard Lombino II, (2004) 

laws must not distinguish people because of their gender or sexual orientation.  

 However, when a country enforces rights to a majority group while prohibit a 

minority group to access it, is a way to realize and violate the principle of equality, one 

of the most important principles of a Constitution. After all, as sustained by Stefano 

Fabeni and Maria Toniollo, (2005) it declares that a couple, just because they have the 

same-sex, is not a family, neither deserve the benefits that heterosexual married 

couples have. Hence, in accordance to the Constitutional Court of South Africa, 

equality must be understood not as homogenization of a group, but as a way to respect 

the coexistence between people of all kind. 

 In fact, blame and impose sanctions to people just because they love another 

and just because they are the way they are, is an outrageous violation of the 

Constitution. Because, when you say LGBTQ* people are not allowed to have 

marriage, you are, at the same time, affirming that being heterosexual is correct while 

being homosexual is not, so, you are creating a model of how to love. 

 Moreover, is not only the right to be married that is denied, but also the 

consequences that the marriage ensures, such as “inheritance rights, social security 

benefits, visitations rights to see hospital patients, spousal testimony privilege and 

property rights” (LOMBINO II, 2004). 
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 Therefore, laws that prohibit the right to marry are unconstitutional, as they are 

in discordance with the idea of equality and do not treat people in the same way. They 

are a horrendous violation of the freedom to feel.  

4.2 Issues of The Love that Dare Speak its Name: Tradition, Moral and Will 

 It is not possible to sustain that the will, the tradition and the moral of a 

majority must be respected and, because of it, it is not possible to allow same-sex 

marriage. After all, as established by Lombino II, (2004) gay marriage is not about 

restricting or limiting the action of straight people, but just allowing others to have the 

same right of them. 

 Concerning the argument of protect tradition, is interesting to highlight that, as 

already stated before, the tradition was, and still is, to love. During centuries 

homosexual relations existed, and they will still exist. So, the natural behaviour of 

loving and having a family is not only through a relationship between a heterosexual 

marriage couple, but also through a same-sex marriage couple or, even, through any 

other couple – or amount of people – that are not marriage.   

 Hence, as stated by Filippis and Bilotta, (2009) it is impossible to declare that 

heterosexual marriage is the unique possible traditional way to build up a family as 

there were and are many people that still are raised only by a family with only one 

mother, because the ‘father’ ran away, or raised by a family formed by grandfathers, or 

raised in family of a divorced couple, etc.  Finally, it is mandatory to remember that 

traditions change! 

 Moreover, as sustained by Abebe, (2012) the State, while allowing same-sex 

marriage, is not prohibiting people to believe that ‘marriage is a traditional and moral 
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act, which is the union of a man with a woman’, it is just ensuring that those beliefs 

are not going to be enforced and imposed on the whole society. 

 Finally, it is not possible to sustain that the majority is legitimate to create a 

norm or prohibit a conduct because they are a majority and because of the quantity of 

people who supports this argument, after all “numbers do not guarantee moral 

correctness, and those who swim against the moral current are not always wrong to do 

so” (GOLDING; EDMUNDSON, 2005, p. 256). 

4.3 Issues of The Love that Dare Speak its Name: Religion 

 Many religious states that allow gay marriage is a way to offend a sacralized 

institute and to banalize it. However, although at the beginning of the century it could 

be understood, only, as a religious act, now it is understood also – or sometimes only – 

as juridical contract. 

 The idea of banalization and trivialization can be compared, according to the 

religious defenders, in the following way: taking out the entry test of a University or 

facilitating the exams or lowing the grade necessary to pass in the subjects would 

depreciate the University, as same as allowing same-sex marriage would depreciate 

heterosexual religious marriage, the last one a sacralized institute. 

 Nevertheless, this cannot be sustained. After all, as already stated before, the 

claim of LGBTQ*’s people is not to impose the religious to celebrate, recognize and 

validate his/her marriage, but to the State recognize it as a juridical and civil contract. 

So, “same-sex marriage did not interfere with freedom of religion” (SAEZ, 2014). 
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 Moreover, the right to religion is not a hierarchic superior right, because of it, 

must be a “mutually respectful co-existence between the secular and the 

sacred” (ABEBE, 2012) in order “to recognise the sphere which each inhabits, not to 

force the one into the sphere of the other” (ABEBE, 2012). 

 Therefore, as stated by the Constitutional Court of South Africa, allowing same-

sex couples to marry is a way to ensure equality in the Law and to allow people to have 

the same rights, as everyone would be able to be married in a civil and juridical way, 

while, the ones who are devotees would be able to be married in a civil and juridical 

way (through the Law), and in a religious way (through Religion) – ensuring the 

oneness and the peculiarity in the faith sphere. 

 Hence, there will not be a depreciation or banalization of the religious marriage 

of those who are devotees, as the religious leaders will not be obliged to celebrate gay 

marriage. So, what will be enforced is the equality concerning the juridical marriage 

between those who are humans, as all people must be treated in the same way without 

suffering discrimination based on gender.  

4.4 Issues of The Love that Dare Speak its Name: Children’s Protection 

 It is noteworthy to say that, as also sustain Filippis and Bilotta, (2009) that 

prohibiting same-sex marriage is not a way to protect children, but to punish them, as 

“stable marriages create unions in which children may be raised to become healthy 

and productive citizens” (SAEZ, 2014). 

 To express that gay marriage is a way to induce children to be homosexual or 

that it affects the psychological or physical health and, because of it, it must not be 

permitted is preposterous. First of all, because LGBTQ* were, most of the time, born 
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and raised by a heterosexual couple, and, they are not heterosexual. Secondly, because 

it is a way to sustain the stereotype that marriage must be realized between a woman 

and a man because the first should stay in home while the second must go out to work 

(the example of marriage according to the sexual contract). Thirdly, not all women act 

in the same way, neither all men, then, it is problematic to sustain that what makes a 

couple an examples is their sexual orientation, after all, according to this, heterosexual 

will be always a marvellous example of family, also when the alcoholic father arrives 

home and beats his wife and also his children. Finally, being LGBTQ* is not a 

problem, being homophobic is. 

 As sustained by Dale Carpenter, (2005) it is a fact that same-sex couple generate 

and raise children, either through adoption, or through artificial insemination, or even 

because the child is son of one of the partners, or because the mother died and she 

was the sister of one the members of the gay couple, etc.. Because of it, as also stated 

by Vittorio Lingiardi, (2016) and Winkler and Strazio, (2013) the only thing that can be 

changed – and must be discussed – concerning this is if those children will be able to 

receive the civil rights and the law protection that they should.  

 Moreover, is incoherent to say that same-sex couple will not be a good family to 

their children, after all, as mentioned by Lingiardi, (2016) differently from straight 

couples, it is extremely difficult to become father/mother when LGBTQ* and, because 

of it, their children are much more expected and, also, extremely loved. 

4.5 Issues of The Love that Dare Speak its Name: Procreation 
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 In accordance to Winkler and Strazio, (2013) and also to Carpenter, (2005) it is 

problematic to sustain that procreation is the only aim of a couple that wants to get 

married and as ‘gay couples are not able to procreate’ they must not be able to marry.  

 First of all, because, as sustained above, homosexuals do procreate. 

 Secondly, the State cannot interfere in the private sphere of desire neither 

violate the fundamental right that establishes the right of privacy. It is not competence 

of the country to regulate the sexual relation of a couple or to impose it as a 

requirement to achieve one right.  

 There are people who are married but are infertile, or do not want to have 

children, or do not practice sex, or are elderly, etc. Nevertheless, although they are not 

able to procreate, they are able to be married.  

 Thirdly, when imposing the procreation as a requirement, the State is violating 

the fundamental right of dignity of those peoples who cannot or do not want to have 

babies, because it says that the marriage without procreation does not have the same 

value as the one that has this intention.  

 Because of it, is clear to see that the idea of procreation is not a requirement to 

supply the concept of marriage, but a way to discriminate LGBTQ* people. After all:  

Procreation has never been required for marriage, so the premise that 
‘Marriage is for procreation’ is wrong, or at least incomplete. Sterile 
couples, old couples and couples who simply do not want to procreate 
are all allowed to marry. Nobody objects to their marriages, so nobody 
should on this ground object to same-sex marriages. (CARPENTER, 
2005). !
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5. South Africa Case: Judicial Activism to Protect LGBTQ*’s Rights  

 It is interesting to highlight and express some information and arguments 

presented by the Constitutional Court of South Africa. 

 This decision is probably the most important decision according to LGBTQ* 

rights, as it has ensured many rights and has also enforced the development of the 

concept of equality in the country, which, according to them is an “equal concern and 

respect across difference. It does not presuppose the elimination or suppression of 

difference […] does not imply a levelling or homogenisation of behaviour or extolling 

one form as supreme, an another as inferior, but an acknowledgment and acceptance 

of difference” (CONSTITUTIONAL COURT OF SOUTH AFRICA, §60). 

 This wonderful decision not only ensures this idea of equality, but also 

establishes the concept that many kind of families exist and that its definition has 

changed with time.  

 Nevertheless, the most important critic that is realized by the Court is 

concerned about the prohibition of LGBTQ* people to get married, because, 

according to the Court, it is a way to reinforce “the wounding notion that they are to 

be treated as biological oddities, as failed or lapsed human beings who do not fit into 

normal society, and, as such, do not qualify for the full moral concern and respect that 

our Constitution seeks to secure for everyone. It signifies that their capacity for love, 

commitment and accepting responsibility is by definition less worthy of regard than 

that of heterosexual couples” (CONSTITUTIONAL COURT OF SOUTH AFRICA, 

§71). 
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 Because of it, South Africa became a model of country around the world due to 

its preoccupation with the discrimination based on sexual orientation. 

6. Same-Sex Marriage x Same-Sex Civil Union 

 Nowadays, although homosexual marriage is allowed in some countries, it is not 

established, sometimes, as a marriage, but as civil union, a domestic union, or others 

names, in order to classify them and, also, distinguish them from the ‘normal type of 

marriage’: the heterosexual marriage. 

 Although the fact that is a way to segregate people based on their sexual 

orientations, it is also a way to ensure the born of rights establishing a union between 

same-sex couples in countries where the law imposes as a requirement the difference 

of sex. However, in accordance to Winkler and Strazio, (2013) this idea can only be 

accepted as a temporary solution, and not as a definitive solution, as it culminates in 

the exclusion and obligation of LGBTQ*, as the union turns into an obligation and the 

marriage as a prohibited right that is only allowed to heterosexuals. 

 This idea of being allowed to be a couple with the ‘same rights of a marriage’ 

but not with the same name is entitled, mainly, in United States of America, as 

“separate but equals” (LOMBINO II, 2004), which strongly violates the idea and the 

principle of equality. One example of this is to say that gay people can also use the 

subway, but they are only allowed to sit in the back of the wagon.  

 Moreover, both heterosexual couples and same-sex couples have the same 

reason to marry with their partners: love. So, naming those relationships in a different 

way, would be the same as calling a square table as a table, while calling a circle table 
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as something else that is not a table because, although it is the same thing, it looks 

different.    

 Hence, to segregate into marriage for heterosexual couples and civil union for 

same-sex couples is a way to discriminate people and to treat people in a different way 

only because of their sexual orientation. Moreover, as sustained by Winkler and 

Strazio, (2013) is a way to impose a superiority of a group to another group and to 

declare that LGBTQ* are not ‘normal’ citizens. 

Conclusion 

 The thesis of several writers, philosophers and artists was that love was the 

motor of social relations, an idea that had been developed from Plato to Dante 

Alighieri, Álvares de Azevedo to Fernando Pessoa, William Shakespeare to Oscar 

Wilde, in which humans were always seeking to reach it.  

 Nevertheless, the society and the State remain to limit rights and to impose 

sanctions to people because of the way of loving, as “a number of documented cases 

show that LGBTI people are still subjected to discrimination in their everyday life 

only because of their sexual orientation and/or gender identity, thus demonstrating the 

need for compressive anti-discrimination legislation in this field” (ILGA-EUROPE 

STAFF, 2013, p. 12).  

 The aim of LGBTQ* people is to be treated equally, which means to be 

recognized as humans as anyone else. In fact, as already exposed in the research, that 

are many reasons that explicit shows that same-sex marriage, according to legal values, 
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must be accepted and permitted! However, because of a sordid discrimination, this is 

not what happens – at least not in many countries.  

 So, the law, as the same way that can ensure rights, can enforce suffering and 

pain when it is used to discriminate, and one of the most famous examples of this 

happened with the renowned Oscar Wilde, who, actually, said that: “reason does not 

help me. It tells me that the laws under which I am convicted are wrong and unjust 

laws, and the system under which I have suffered a wrong and unjust 

system” (WILDE, 1897).  

 LGBTQ* are brave people who do not fear fighting, and they will still fight for 

rights that ensure equality, such as same-sex marriage right. After all, they and their 

love can dare to speak its name, because Love cannot be classified, hierarchized or 

either silenced.  

 They fight for the motor of society. They fight for Love. 
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Abordagem Filosófica do Direito 
!

Uma Interpretação da Relação entre Direito e Moral no Pensamento de 
Jürgen Habermas – João Lucas de Oliveira e Bruno Cedano 

!
Resumo: O objetivo do presente artigo é analisar objetivamente 
a conceituação da relação entre Direito e Moral que Jürgen 
Habermas propõe ao longo se seu pensamento. Com isso em 
vista pretende-se analisar uma caracterização geral da Moral no 
pensamento desse autor, bem como ele trata essa relação e a 
transição da fundamentação e legitimidade do Direito. 

!
Comentários sobre o Direito e as Reivincidações Jurídicas nas Obras de Marx 
e Engels – Lucas Fabrício de Moraes Barbosa 

!
Resumo: O presente artigo é endereçado aos iniciantes das 
ciências jurídicas, aqueles que se interessam pela filosofia 
jurídica e/ou pelo marxismo especificamente, não excluindo 
também os experientes no ramo. Aqui estão alguns comentários 
sobre o Direito e as Reivindicações Jurídicas nas obras de Marx 
e Engels, apresentando, portanto, as bases da Teoria Crítica 
acerca do Direito e da Justiça. O texto concentra-se nos 
conceitos de dialética, materialismo e materialismo histórico. A 
partir das ‘’leis’’ centrais que constituem esses conceitos, 
introduz-se as teorias de Marx e Engels envolvendo o papel do 
Direito na sociologia Marxista e o papel das reivindicações 
jurídicas como meio de promover o objetivo final dos 
proletários, leia-se, fim da exploração e a criação de uma 
sociedade socialista. 
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!
A Interface entre Valores Morais e a Flexibilização do Direito para um Ideal 
de Justiça – Alexys Campos Lazarou 

!
Resumo: Perscruta-se no presente ensaio a inserção da moral no 
esforço argumentativo jurídico, tendo por fundo as recentes 
decisões que, por meio da flexibilização de princípios clássicos 
do Direito, buscavam atender uma pressão social excitada, na 
maioria das vezes, por veículos midiáticos. Aprofundando o 
entendimento sobre parâmetros de moral, sua dialética na 
construção de decisões e eventuais limites para o seu 
protagonismo na atividade do magistrado, busca-se uma resposta 
que consolide os anseios sociais por instituições de fato 
democráticas - isentas de relações espúrias -, com um Direito 
que mantenha suas prerrogativas democráticas intactas. Em 
outras palavras, um parâmetro de justiça racionalizada, isenta de 
valorações seletivas. 

!
Resenha – Martin, Margaret. Judging Positivism – Matheus Rodrigues Correa da 
Silva 

!
Resumo: Professor emérito da Universidade de Oxford, Joseph 
Raz é um dos mais conhecidos filósofos do direito e expoente do 
juspositivismo contemporâneo. Em 2014, Margaret Martin 
publica o argumento central de sua tese de PhD defendida na 
Universidade de Cambridge, que visa refutar a obra Raz como 
um todo, apresentando as lacunas e falhas de sua teoria. Ao 
estruturar sua crítica e desenhar seu caminho através da filosofia 
do direito, Martin parece incorrer no que outro teórico, o 
americano Robert Summers, denomina de instrumentalismo, 
uma escola de pensamento que ganhou grande repercussão nos 
Estados Unidos e foi, segundo Summers, possivelmente 
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influenciada pelo jurista alemão Rudolf Von Jhering. Esta 
resenha crítica objetiva meramente expor as similitudes entre a o 
pensamento de Martin e as ideias de Jhering sem, contudo, 
tentar provar a existência de uma influência teórica. 

!
Apreciação Crítica da Obra Judgin Positivism, de Margaret Martin – Marina 
Slhessarenko Barreto 

!
Resumo: Joseph Raz é um dos maiores e mais controversos 
positivistas da atualidade. Em sua obra Judging Positivism, 
Margaret Martin se propõe a, partindo desse autor, analisar as 
bases substanciais e metodológicas do positivismo legal. Através 
da análise de dois blocos argumentativos ditos essenciais à tese 
da autora, a presente resenha se propõe a discutir o impacto 
argumentativo da obra à teoria positivista e, em específico, ao 
positivismo de Raz. Foram também incluídos no debate outros 
autores que se propuseram, em alguma medida, a discutir temas 
afeitos aos discutidos por Martin e Raz. Chegou-se à conclusão 
da parcial plausibilidade dos argumentos de Martin. 

!
!
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Cárcere Brasileiro 
!

Expansionismo Penal no Brasil – A dialética entre eficiência e garantias no 
contexto de globalização e fragilidade dos laços sociais – Yago da Costa Nunes 
dos Santos 

!
Resumo: As estruturas sociais desenhadas no Brasil 
contemporâneo trazem à baila a tensão dialética entre a 
eficiência penal e as normas de Direitos Fundamentais 
plasmadas na Constituição Federal de 1988. Tal fenômeno, 
conforme se constata, dá azo a um Direito Penal expansionista e 
hiperinflado, que se fundamenta na fragilidade dos laços sociais 
decorrente do processo de globalização e do fomento midiático 
ao medo, que doravante se apresenta como ingrediente 
fundamental neste contexto. O presente artigo tem o escopo de 
diagnosticar, ainda que de maneira simplista e introdutória, os 
problemas da política criminal brasileira, assim como perquirir 
acerca da sua legitimidade e constitucionalidade.  

!
Bridewells – As casas de correção como a gênese da instituição cárcere – 
Bruno Braga Fiaschetti 

!
Resumo: A partir do recorte circunscrito pelos séculos XVI e 
XIX no continente europeu, este trabalho objetiva a análise da 
estreita conexão entre modo capitalista de produção, disciplina 
do trabalho e instituições penitenciárias. 

!
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Da Competência no Cumprimento de Sentença – Incidência de preclusão 
sobre a alegação de incompetência em sede de impugnação – Gustavo Pires de 
Carvalho 

!
Resumo: o presente t r aba lho ambic iona confer i r 
aprofundamento doutrinário às controvérsias acerca dos juízos 
competentes no cumprimento de sentença, em especial a 
alegabilidade da incompetência a qualquer tempo do processo. 
Para tal, é imprescindível investigar sua natureza absoluta ou 
relativa, bem como é de especial interesse traçar um paralelo 
com a aplicabilidade da perpetuatio jurisdicionis. Ao fim, 
defende-se que a escolha do foro pelo credor não descaracteriza 
a competência na execução de sentença, de modo que deve ser 
aplicada a regência geral – isto é, tratando-se de critério 
funcional, não incidirá preclusão consumativa. 

!
!

!625



Constituição e Sistemas Políticos 
!

O Falante Razoável e a Incitação à Violência – Limites do discurso na 
jurisprudência americana – Bernardo de Souza Dantas Fico e Fernanda Cominato 
Nemr 

!
Resumo: Este artigo analisará a adequação dos parâmetros 
utilizados por Cortes Norte-Americanas em relação ao discurso 
de ódio. Essa jurisprudência usualmente dá grande peso ao 
critério da incitação à violência, enquanto outras Cortes, como as 
de direitos humanos, não o utilizam como parâmetro tão 
destacado. O caso Brandenburg v. Ohio é paradigmático para a 
análise da incitação à violência, mas apresenta problemas de 
aplicabilidade. Neste sentido, o caso Planned Parenthood v. 
ACLA traça caminho alternativo ao teste estabelecido em 
Brandenburg ao aplicar o parâmetro do falante razoável, relativo 
ao teste da ameaça real. Principalmente no contexto de discursos 
na internet, a relação de incitação requerida em Brandenburg 
nunca poderia ser construída. Demonstraremos por fim como 
estas molduras enquadram o discurso de ódio, traçando críticas 
sobre os resultados da adoção de uma ou de outra. 

!
Relativização da Imunidade Parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal – 
Alberto de Mello 

!
Resumo: Uma recente decisão da Suprema Corte do Brasil 
criou, ao aceitar denúncia contra o Deputado Federal Jair 
Messias Bolsonaro, situação confusa acerca dos rumos da 
imunidade parlamentar. Tal decisão, no contexto em que se situa, 
contraria a doutrina majoritária e a própria jurisprudência do 
Tribunal. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é, 
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através de uma perspectiva predominantemente dedutiva, 
investigar os argumentos formulados na decisão da Suprema 
Corte, demonstrando as suas implicações negativas para a 
independência do Poder Legislativo. 

!
Controle de Convencionalidade – Proteção dos direitos humanos, seuimpacto 
para o diálogo transjudicial e o modelo constitucionalista latino-americano – 
Erick Sobral Diniz 

!
Resumo: O presente trabalho acadêmico tem o intuito de 
abordar, com base na jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos e na doutrina especializada, a evolução do 
controle de convencionalidade no contexto latino-americano, 
seu impacto para a proteção dos direitos humanos e sua 
relevância para o diálogo transjudicial. Além disso, pretende-se 
analisar a necessidade de concessão de efeitos gerais a julgados 
envolvendo violações de normas de jus cogens no sistema 
americano, o reconhecimento do controle de convencionalidade 
como obrigação jurídica internacional e a ascensão do Ius 
Commune Constitucionale. Isso com o intuito de avaliar a 
questão integrativa do modelo latino-americano de proteção dos 
direitos humanos, a impreteribilidade do controle de 
convencionalidade e suas consequências para o desenvolvimento 
de um modelo de direito constitucional comum. A primeira 
parte deste trabalho pretende esclarecer o desenvolvimento 
desse instituto jurídico de controle. Depois, será explicitada a 
importância da concessão de efeitos gerais a julgados 
relacionados a normas de jus cogens e a importância do bloco 
de convencionalidade, isso com o intuito de fortalecer o modelo 
integrativo latino-americano. Por fim, denotar-se-á o 
desenvolvimento do direito constitucional comum perante o 
contexto latino-americano. 

!
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Direito na Atualidade 
!

A Resolução CTNBIO Nº 9/2011 sob a Perspectiva do Princípio da Precaução 
– Isenção do monitoramento pós-liberação comercial, avanço ou retrocesso? 
– Rodrigo Nery 

!
Resumo: Este artigo busca fazer algumas reflexões acerca da 
aplicação prática dos ditames do Princípio da Precaução, dentro 
do conteúdo da Resolução Normativa nº 9/2011, elaborada pela 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Para 
isso, pretende-se então verificar se a implementação desse novo 
diploma, em comparação com a resolução CTNBio nº 5/2008, sua 
antecessora, poderia ser considerado como um aprimoramento 
ou uma involução, no que diz respeito à vigência do princípio 
citado anteriormente. 

!
Moda, Design e o Direito do Autor – Da possibilidade de proteção do design 
pelo direito autoral – João Pedro Favaretto Salvador 

!
Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo 
apresentar contribuição para o debate acerca da proteção das 
criações de moda pelo direito autoral. O mercado de moda, 
enquanto consagrado internacionalmente, funciona de maneira 
curiosamente peculiar, tanto no que tange ao mecanismo que o 
mantém inovador e competitivo, quanto no que tange ao caráter 
hibrido de seus produtos. Tais peculiaridades ensejam debates 
acerca da compatibilidade desse mercado com os institutos de 
proteção da propriedade intelectual. Entre esses debates, se 
destaca aquele que trata da incidência do direto autoral sobre o 
design das criações de moda, tendo em vista suas características 

!628



tanto criativas quanto utilitárias. Ainda, a confirmação ou 
negação de tal compatibilidade enseja a discussão acerca da 
pertinência de elaboração de proteção específica para a garantia 
de direitos sobre esse tipo de obra. Propõe-se, assim, a 
abordagem de cada um desses pontos. 

!
Perspectivdas acerca da Inovação no Brasil sob a ótica da Evolução 
Legislativa Recente – Alexandre Augusto Mundim 

!
Resumo: O presente artigo tem como principal objetivo analisar 
as novas disposições legais acerca da inovação no Brasil, 
notadamente a emenda constitucional nº 85 de 2015 e o Novo 
Marco Legal em ciência, tecnologia e inovação, lei nº 
13.243/2016. Partindo de uma exposição geral sobre a 
importância da inovação para o desenvolvimento de um país e 
como o direito possui um importante papel como ferramenta 
legislativa, decisivo para o melhor aproveitamento das políticas 
públicas para a área, apresentam-se um breve histórico da 
evolução do arcabouço jurídico relativo à inovação no Brasil e 
uma análise mais minuciosa e crítica em relação aos adventos 
legislativos dos últimos dois anos. Constata-se, apesar de certas 
críticas, que as mudanças propostas pela EC nº 85 foram 
positivas em colocar a inovação explicitamente como uma 
prioridade do Estado Brasileiro e já apontando meios a serem 
perseguidos para promovê-la. A lei nº 13.243/2016 é também 
bem avaliada ao explicitar os mecanismos de fomento à inovação, 
realizando ainda uma atualização benéfica de diversas outras 
legislações paralelas, embora restem ainda muitos pontos 
necessitando de regulamentação posterior, além de certos pontos 
ignorados pela lei e outros vetados no ato de sua promulgação. 
Conclui-se retomando as principais alterações trazidas pelos 
novos dispositivos, principalmente em um cenário de poucas 
mudanças significativas na área em dez anos, defendendo-se que 
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representam um avanço e um importante passo para o 
desenvolvimento econômico do país. 

!
Definições de Excelência Jurídica da Universidade de São Paulo e da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie – Jéssica Ronconi Fernandes 

!
Resumo: A Universidade de São Paulo e a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie integram o conjunto das instituições de 
ensino superior de prestígio no âmbito da oferta universitária da 
cidade de São Paulo em matéria de ensino de direito. O presente 
artigo investigará as possíveis semelhanças e as particularidades 
existentes entre esses dois universos acadêmicos no que diz 
respeito aos modelos de excelência jurídica. As diferenças 
existentes desde a criação da USP e do Mackenzie – a começar 
do fato da primeira ser laica e pública, e a segunda confessional 
e privada - se tornaram mais evidentes num momento 
particularmente crítico da história do país, em que essa 
rivalidade culminou na “batalha da Maria Antônia”, durante a 
ditadura militar, ocasião em que os alunos da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP se posicionaram, de um 
modo geral, contra o golpe, ao passo que parte dos alunos do 
Mackenzie apoiou a ditadura. Tendo como pano de fundo essas 
diferenças históricas, o objetivo em questão é investigar a 
persistência de diferenças socioculturais e ideológicas mediante 
o estudo comparativo das definições de excelência nos cursos de 
direito. O estudo dos respectivos ideais de formação jurídica foi 
feito através do levantamento dos programas acadêmicos 
ministrados nas duas instituições. A análise das hierarquias 
temáticas que depreendem das grades curriculares é completada 
pelo levantamento dos títulos e das áreas do direito presentes 
nos TCCs defendidos no segundo semestre de 2015 em ambas as 
universidades. 

!
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Refugiados e Conflitos Armados – O caso da proteção na Somália – Guilherme 
Henrique Tavares Diniz 

!
Resumo: O presente ensaio tem como temática o estudo sobre 
os refugiados, tendo por objetivo geral analisar a problemática 
da proteção oferecida pela comunidade internacional aos 
refugiados que migram por motivo de conflitos armados, a partir 
do caso da Somália. Para tanto a análise foi dividida em dois 
momentos. Primeiramente traçam-se as notas da proteção 
internacional conferida aos refugiados que deverá respaldar a 
proteção específica aos refugiados pelos Estados e pela 
comunidade internacional, bem como os mecanismos protetivos 
dos quais dispõem. Em um segundo momento analisa-se a 
situação do conflito na Somália, assim como o seu reflexo nos 
Estados que destinaram parte do seu território para receber 
refugiados somalis em campos de refugiados criados pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Por 
fim, pode-se concluir que as migrações forçadas de conflitos 
armados não têm encontrado proteção suficiente para garantir a 
segurança humana dos refugiados. Pode-se verificar que as 
normativas e mecanismos de proteção disponibilizados pela 
comunidade internacional têm se mostrado insipientes e 
paliativos, com dificuldades patentes de solução permanente à 
problemática. 

!
!
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Direito e Economia 
!

As consequências da Adesão do Brasil a Acordos de Compras 
Governamentais para a Legislação Nacional – Carol Sayeg 

!
Resumo: Historicamente, havia grande relutância, em especial 
pelos países em desenvolvimento, quanto à assunção de 
compromissos no âmbito das compras governamentais. O 
principal instrumento normativo a regular o tema era o Acordo 
de Compras Governamentais da Organização Mundial do 
Comércio (GPA), cuja maioria dos signatários eram países 
desenvolvidos. O Brasil, de forma inédita, assumiu 
compromissos quanto às compras governamentais no ano de 
2016, através do Acordo de Ampliação Econômico-Comercial 
celebrado com o Peru. A legislação nacional, no entanto, ainda 
prevê a concessão de margens de preferência para alguns tipos 
de empresas e alguns setores da economia. Assim, o objeto de 
estudo deste trabalho foi a interlocução entre o contexto 
internacional e a legislação brasileira sobre o tema. O trabalho 
consiste em uma análise dos principais dispositivos do GPA e os 
compromissos assumidos por seus membros em contrapartida às 
leis e decretos que regulam as compras públicas no Brasil, 
abordando igualmente o Acordo Brasil-Peru de modo a indicar 
as mudanças no regime conferido às empresas peruanas frente 
às demais estrangeiras. 

!
A Antinomia entre o Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato e o 
Princípio da Função Social do Contrato – Rodrigo de Campos Tonizza 

!
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Resumo: O presente trabalho aborda o tema da função social do 
contrato, sua origem e positivação, bem como suas relevantes 
repercussões no âmbito civil, sobretudo, nos contratos privados. 
Além disso, analisaremos os efeitos dos contratos perante 
terceiros, em contraponto ao princípio contratual clássico da 
relatividade dos efeitos do contrato, delimitando em quais 
hipóteses um princípio deve prevalecer sobre o outro e as 
possibilidades de harmonização destes dois princípios, uma vez 
que tratam sobre o mesmo instituto jurídico, os contratos.  

!
A Crise do Sistema Econômico – Uma abordagem sistêmica – Bruno Cedano 

!
Resumo: O Presente artigo propõe como diagnostico para a crise 
do sistema económico uma compulsão especulativa baseada no 
multiplicador bancário de moeda. Conforme os bancos, através 
do mecanismo de crédito, possuem a capacidade de multiplicar a 
circulação monetária; é criado um sistema disfuncional e 
patológico que aponta para seu próprio colapso. Como solução 
para esse paradigma, propõe-se a revisão da proposta conhecida 
como “100 Percent Reserve”, a qual será analisada a partir de 
uma perspectiva sistêmica.   

!
O ICMS no Simples Nacional – O caso das operações sujeitas ao regime de 
substituição tributária – Beatriz Sábio Cantieri 

!
Resumo: O presente trabalho pretende analisar se as disposições 
da Lei Complementar nº 123 de 2006 sobre a substituição 
tributária do ICMS, recentemente alteradas pela Lei 
Complementar nº 147 de 2014, são compatíveis com os 
princípios constitucionais da capacidade contributiva e do 
tratamento mais favorecido às microempresas e empresas de 
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pequeno porte. Serão estudados o instituto da substituição 
tributária e sua previsão na legislação do ICMS aplicável às 
pessoas jurídicas em geral, bem como as regras aplicáveis às 
empresas optantes pelo Simples Nacional, para que se possa 
concluir se o recolhimento do ICMS devido nas operações 
sujeitas ao regime de substituição tributária de maneira 
destacada do sistema especial unificado de arrecadação se 
coaduna com os preceitos constitucionais. 

!
!
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Direito e Discriminação 
!

Advocacy Feminista e a Violência contra a Mulher no Brasil – Avanços e 
desafios da Lei Maria da Penha – Gabriella Beira 

!
Resumo: Os movimentos sociais têm conquistado cada vez mais 
relevância na arena política contemporânea, dentre eles o 
movimento feminista, com sua agenda ampla e diversa. Para 
incidir na elaboração de políticas públicas e na legislação 
brasileira, tais movimentos, voltados à proteção dos direitos 
humanos das mulheres, encontraram nas práticas de advocacy 
uma indispensável ferramenta para promover impacto e, assim, 
combater a desigualdade de gênero no país. O presente artigo 
pretende analisar o processo de advocacy que culminou na 
aprovação da Lei Maria da Penha, que completa 10 anos de 
vigência em 2016, os avanços conquistados, e também os desafios 
que se apresentam ao combate à violência contra a mulher no 
Brasil. 

!
A Formação dos Alicerces para o Convívio em Sociedade – O impacto das 
bases normativas da educação infantil na afirmação da igualdade de gênero 
no Estado de São Paulo – Gabriela R. S. Aguiar 

!
Resumo: O presente artigo debate a imprescindibilidade da 
educação, direito social positivado na Constituição Federal de 
1988, como a base da sociedade brasileira para o aparelhamento 
das estruturas sociais e estatais a fim de construir uma sociedade 
livre, justa e igualitária, nos termos do artigo 3º da Carta Magna. 
A discussão acerca da educação encontra fulcro no fato de essa 
constituir um importante meio pelo qual se introjeta e cultua 
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valores, os quais, a partir da prática reiterada, incorporar-se-ão 
ao arcabouço axiomático do indivíduo e, portanto, se tornarão 
habituais. No que tange à construção de uma sociedade 
igualitária, incumbe à sociedade e ao Estado erradicar práticas 
que não condizem com os valores de igualdade de gênero, sendo 
por essa razão, incongruente legitimar condutas que 
discriminem as mulheres, as considerando inferiores aos 
homens. Portanto, a análise do Plano Nacional de Educação e do 
Plano Estadual de Educação se mostra necessária não apenas 
quanto à verificação da compatibilidade com o marco 
constitucional brasileiro, que chancela veementemente a 
igualdade, mas também do caráter transformador e reprodutor 
do saber inerente da instituição escolar, a qual possui papel 
inestimável na ruptura de valores oriundos de uma sociedade 
patriarcal, cabendo a ela ensinar aos educandos princípios que 
devem ser o cerne de toda a conduta que venha a ser praticada, 
visando construir não apenas seres humanos, mas, 
principalmente, seres aptos a viver e conviver em sociedade. 

!
Políticas de Discirminação Positiva e Equidade – Um viés meritocrático – 
Guilherme Mazarello Nobrega de Santana 

!
Resumo: O presente paper traz questionamentos acerca da 
equidade no acesso às universidades públicas e a contribuição 
das políticas de discriminação positiva dentro do Estado 
meritocrático brasileiro, por meio de uma análise empírica e 
posteriormente feita de maneira mais conceitual e filosófica. 
Além da abordagem feita historicamente no que tange a 
meritocracia buscando a justiça social, distinções entre 
igualdade e equidade também serão tratadas. Nesse sentido, 
intenta-se promover uma abordagem renovadora das políticas de 
discriminação positiva em seu caráter axiológico. Outro 
questionamento trazido é no que se refere ao problema histórico 
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entre desigualdade e marginalização da sociedade brasileira e 
suas implicações no acesso à educação. 

!
As Normativas do Estado Brasileiro para Garantir o Pleno Acesso das 
Mulheres aos Serviços Públicos de Saúde – Ana Carolina D'Ascenção Botelho 

!
Resumo: Este artigo discute as normativas do Estado voltadas à 
garantia do pleno acesso das mulheres aos serviços públicos de 
saúde, considerando a integralidade e a qualidade da assistência 
oferecida como questões centrais. O artigo norteia-se pela 
perspectiva das desigualdades de gênero e traça um histórico do 
acesso da população feminina aos serviços públicos de saúde. O 
trabalho toma como ponto de partida o surgimento, as 
reivindicações e conquistas do movimento feminista. Considera 
também o lançamento do Programa “Assistência Integral à 
Saúde da Mulher: Bases de Ação Programática” - PAISM na 
década de 1980, os direitos assegurados através da criação do 
Sistema Único de Saúde - SUS na década de 1990 e a relevância 
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - 
PNAISM, lançada em 2004. 

!
Pelos Direitos de uma Cobaia Humana – Limites éticos e jurídicos em defesa 
da dignidade – Mariana Polido da Silva 

!
Resumo: O presente artigo foi construído com base em revisão 
bibliográfica e doutrinária. Tem por objetivo dar enfoque ao 
princípio da dignidade da pessoa humana dentro da temática da 
Bioética, Biodireito e Direitos Humanos, para que seja possível 
melhor compreender o contexto em que se iniciou o processo de 
experimentação científica em humanos, as normas que o 
regulam, fases clínicas e aplicação dos conceitos em dois casos 
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concretos. No conteúdo do texto serão apresentadas diversas 
problemáticas, na pretensão de demonstrar a importância de 
preponderar princípios constitucionais, criar normas rígidas, 
respeitar valores éticos científicos e dar cumprimento às etapas 
processuais clínicas. 

!
The Love that Dare Speak its Name – A study of same-sex marriage – Lucas 
Henrique De Lucia Gaspar 

!
Resumo: A intenção deste artigo é debater sobre a situação legal 
do direito da população LGBTQ* ao casamento. A pesquisa 
inicia explicando a história da população LGBTQ* e seu 
desenvolvimento com ênfase no direito ao casamento 
homoafetivo, o qual, posteriormente, é proibido. Logo, realiza-se 
uma comparação entre a ascensão e queda de tal direito. Além 
disso, também é apresentada a situação atual de muitos países, e 
a diferença entre a permissão do casamento homoafetivo através 
da lei a através de uma decisão judicial, em que a última pode 
ser relacionada com a ideia do Ativismo Judicial. Em seguida, 
destaca-se o conceito de casamento e, além disso, a ideia do 
casamento como um ato religioso e/ou ato jurídico. É válido 
ressaltar que o artigo ressalta, também, a ideia de evolução e 
desenvolvimento contínuo da sociedade através do tempo, e, 
consequentemente, a necessidade de adaptação e alteração de 
normas, no intuito de representar a sociedade moderna. Por fim, 
o artigo analisa a fundo os argumentos que são recorrentes uma 
vez que se debate sobre casamento homoafetivo, com a 
finalidade de realizar uma boa análise e resolução acerca de tais 
tópicos, e também para denunciar o déficit de fundamentação e 
de raciocínio crítico de alguns posicionamentos. Após isso, 
expõe-se a situação atual de alguns países que, apesar de 
permitirem a celebração da união civil – que por vezes têm os 
mesmos direitos que um casamento –, não concordam com o 
casamento homoafetivo porque decidiram estabelecer um outro 
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nome para as uniões LGBTQ*, apenas por uma questão de 
discriminação baseada em gênero e/ou orientação sexual. 

!
Abstract: The intent of this article is to discuss the legal situation of 
LGBTQ* people’s right to marriage. The research starts by explaining 
the history of LGBTQ* people and their development, and posteriorly 
prohibition, of the right to marriage, so, it realizes a comparison of the 
rise and fall of this right. Moreover, it also expresses the current 
situation of many countries, and the difference between allowing it 
through the law and through a decision of the Court, which, the last 
one, can be related to the idea of the Judicial Activism. Then, it 
highlights the conception of marriage and also the idea of marriage as 
a religious act or/and marriage as a juridical act. It is noteworthy to 
say that the paper also ensures the idea of continuous development and 
evolution of society through the time, and, consequently, the necessity of 
adapting and changing norms, in order to represent modern society. 
Finally, the article deeply analyses the recurrent arguments that are 
used while talking of same-sex marriage, in order to realize a good 
interpretation and resolution of those topics, and to indicate the lack of 
reasoning and the defects of some positions. After this, it is established 
the actual situation of some countries that, although allowing civil 
unions celebrations – which sometimes have the same rights as 
marriage –, do not permit same-sex marriage because they decided to 
establish another name to LGBTQ* unions, just because of a 
discrimination based on gender and/or sexual orientation.  
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