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APRESENTAÇÃO

No dia 3 de novembro de 2012 foi realizada a quarta edição do Fórum de Pesquisas 
em Direito Constitucional e Teoria do Direito. Originariamente, com a criação do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ, em 2009, os professores José Ribas 
Vieira e Margarida Camargo promoveram um seminário interno com o objetivo de 
compartilhar, entre professores e alunos da UFRJ, os projetos em desenvolvimento no 
âmbito daquele Programa. Percebeu-se, entretanto, que havia interseção importante 
entre os trabalhos apresentados e aqueles realizados em outras instituições congê-
neres e próximas territorialmente. O Observatório da Justiça Brasileira, OJB-UFRJ, 
desde 2007, já congregava alunos e professores da UFRJ, PUC-Rio, UERJ e UFF. E foi 
assim que resolvemos ampliar a participação dos grupos de pesquisa, com a criação 
conjunta do Fórum de Pesquisa em Teoria do Direito e Direito Constitucional, duas 
áreas cujos objetos e interesses de investigação convergem substancialmente. 

O I Fórum foi sediado na PUC-Rio, o segundo na UNESA, o terceiro na UCAM 
e o quarto, na UFRJ. A liderança deste processo tem sido compartilhada por repre-
sentantes das várias instituições parceiras, particularmente os professores José Ribas 
Vieira, Margarida Lacombe Camargo, Cecilia Caballero Lois, Vanice Regina Lírio do 
Vale e Flávia Martins de Carvalho. 

O II Fórum atraiu a participação de outras IES e por isso, a partir de então, deci-
dimos ampliar o número de participantes mediante convocação por edital. O que no 
início abrangia apenas instituições da cidade do Rio de Janeiro, passou a alcançar os 
vários estados da Federação. 

Contamos, já para o III Fórum, com o financiamento da FAPERJ, agora renovado, 
o que nos permite publicar os trabalhos apresentados. 

Em 2011, no III Fórum, grande ênfase recaiu sobre estudos do constitucionalismo 
latino-americano e sobre questões jurídicas analisadas de acordo com a perspectiva 
sociológica e antropológica do Direito. Agora, os grupos espontaneamente se concentra-
ram em torno de problemas relativos à Jurisdição Constitucional, aos Direitos Humanos, 
ao Direito Constitucional aplicado e a problemas concernentes ao Estado e à Adminis-
tração Pública, perpassando a Teoria do Direito por várias questões daí decorrentes. 

O resultado que ora trazemos a público refere-se aos trabalhos apresentados no 
IV Fórum, e que puderam ser organizados em torno dos temas da democracia e 
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da jurisdição. O principal mérito deste livro é disponibilizar parte significativa dos 
resultados dos estudos desenvolvidos na área do Direito, provocar a discussão e a 
crítica, oferecer subsídios para o aprimoramento das nossas instituições e justificar 
os investimentos públicos e privados no estímulo à pesquisa. Notamos que investi-
gações recaem primordialmente sobre problemas concernentes à realidade brasileira 
e os apenas teóricos, quando existentes, podem ser vistos como respaldo crítico para 
a melhor compreensão desses mesmos problemas.

Especial agradecimento merece ser dado à Escola da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro – EMERJ, que nos socorreu, em cima da hora, quando fomos surpre-
endidos com a notícia da indisponibilidade do prédio da FND (Faculdade Nacional 
de Direito), local inicialmente destinado a sediar o evento. Nosso muito obrigada à 
Excelentíssima Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
Leila Mariano à época Diretora da EMERJ, e atualmente presidente do TJ-RJ. 

Obrigada também aos nossos queridos alunos, sempre prontos a colaborar, com 
competência, responsabilidade e dedicação.

Rio de Janeiro, maio de 2013.

Margarida Maria Lacombe Camargo
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Pesquisa jurídica, ou melhor: pesquisa no direito! 
Anotações confecionais...  
entre “teoria” e “prática”1

Jose Luis Bolzan de Morais2

Honra-me estar aqui partilhando algumas ideias com este maravilhoso grupo de 
alunos e professores – pesquisadores – que se agrupam em torno a este projeto ao 
Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do Direito, já em 
sua quarta edição. Uma ideia que a cada ano ganho mais “corpo e alma”.

Mais ainda, fico lisonjeado em ter sido escalado para, nesta Abertura, dizer algo 
do que sinto a respeito da pesquisa no Direito.

Para me desvencilhar da tarefa, pretendo organizar esta conversa em duas partes, 
as quais vão me permitir sugerir, ao final, algumas vias possíveis de desenvolvimento. 
Na primeira busco – por meio de reminiscências – recuperar um pouco da experiência 
histórica recente, ou nem tanto, em torno ao tema e ao lugar da pesquisa nas faculda-
des de Direito. Já, na segunda, questiono o que mudou(?) e se mudou(?) relativamente 
ao papel e ao caráter da pesquisa nos cursos jurídicos do País.

De qualquer sorte, este parece ser, ainda hoje, um objeto “não” ou “pouco” iden-
tificado para nós “juristas”.

1. REMINISCÊNCIAS... DE UM PASSADO qUE Já 
“PASSOU”... OU NEM TANTO!

Desde logo, lembro, nestas visitas históricas, que há não muito tempo – mas já 
há bastante tempo – quando ainda na graduação em Direito, falar em pesquisa nas 

1 Este texto-conferência se construiu a partir de inquietações do autor e de um diálogo direto, porém inaugural, com 
algumas leituras, em especial: VERONESE, Alexandre. O problema da pesquisa empírica e sua baixa integração na área do 
Direito: uma perspectiva brasileira da avaliação dos cursos de pós-graduação do Rio de Janeiro. Mimeo. BONAT, Debora. 
Metodologia da Pesquisa. 3ª ed. Curitiba: IESDE Brasil SA. 2009. BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. A pesquisa empírica 
no Direito: obstáculos e contribuições. Trabalho apresentado na 26ª Reunião Brasileira de Antropologia. Porto Seguro. Bahia. 
FERRAZ, Octávio Motta; COUTINHO, Diogo R.; CUNHA, Luciana Gross. Inovação dos métodos de pesquisa em Direito 
e renovação da produção científica. Mesa de Debate 2. I Encontro de Pesquisa Empírica em Direito. FDRP/USP. 2012

2 Professor do PPGD-UNISINOS. Coordenador do Grupo de Pesquisa CNPQ “Estado e Constituição”. Doutor em 
Direito do Estado, com pós-doutoramento em Direito Constitucional. Pesquisador CNPQ. Procurador do Estado do Rio 
Grande do Sul.
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Faculdades de Direito soava, muitas vezes, “estranho”, algo “exótico” mesmo. Como se 
dizia: coisa de quem não tem o que fazer....que não trabalha(?). Coisa para sociólogos, 
filósofos e outros profissionais. 

Quando muito, pesquisa em Direito era o levantamento da “doutrina dominante” 
ou da “jurisprudência dominante” - que nunca ninguém se preocupava em “demons-
trar” que o eram de fato – para a construção de “teses” forenses, com o objetivo de 
melhor convencer o juiz ou o tribunal para ter êxito em uma demanda. O resto era 
diletantismo de professores – alguns poucos que se dedicavam à “academia” à época. 
Era comum o seguinte diálogo nos corredores ou até mesmo em sala de aula:

Aluno: O que o senhor faz?
Professor: sou professor.
Aluno: Ah, e não trabalha??????

Afinal, ser professor era uma tarefa para horas vagas ou pequenas “escapadas” dos 
escritórios ou dos fóruns ou tribunais, para levar conhecimento prêt à porter para 
os alunos, os quais assistiam embevecidos o desenrolar das estórias contadas pelos 
“mestres” - advogados “bem sucedidos”, juízes, promotores etc...

“Dar” (ministrar) aula era um hobby. Diletantismo para advogados “bem suce-
didos” - o que significava, na maioria das vezes, “sinais exteriores de riqueza” que 
lhe davam o status de sucesso e qualificação – e dos demais profissionais do Direito.

E, saber Direito era recitar a “ladainha” ou a “catequese” dos códigos, da juris-
prudência, reescritos pelos “grandes” doutrinadores em seus manuais – ainda hoje 
em extenso uso na maioria das faculdades – que, quando sofisticados, repetiam as 
fórmulas tradicionais dos “grandes” mestres d’Além mar.

Assim, repetindo, pesquisa no Direito se resumia, quando muito, ao recensea-
mento dos textos normativos, da jurisprudência dominantes e da “melhor” doutrina, 
seguidos cegamente pelos profissionais professores.

Aqui, uma suposição: talvez isso se devesse à própria ausência de um ambiente e 
de uma ambiência acadêmica nas faculdades – cursos, escolas etc – de forma(ta)ção 
de bacharéis em Direito.

Não havia uma pós-graduação em Direito estruturada, à exceção de uns poucos 
centros, os quais, mesmo que diferenciados, não faziam muito além do que aquilo  que 
era feito nas graduações de todo o País, também não tão numerosas quanto nos dias 
atuais. As exceções, naquele momento, pode-se dizer ficavam a cargo da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ – com um programa, conectado 
com as relações internacionais, voltado ao direito constitucional, mas com forte apelo 
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na ciência política e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – que, com a 
chegada de Luis Alberto Warat, começa a assumir o viés que vai identificá-la nos anos 
1980, 90 e seguintes, formando boa parte do que poderíamos nomear como “filosofia 
crítica” do Direito no período, com, de outro lado, o movimento do direito alterna-
tivo/uso alternativo do direito etc, sem desconhecer, por óbvio, aquilo produzido 
na UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, na UFPR – Universidade Federal 
do Paraná, UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, PUC/SP – Pontifícia 
Universidade de São Paulo, PUC/MG – Pontifícia Universidade de Minas Gerais e, 
alguns setores da USP – Universidade do Estado de São Paulo.

Parece, de fato, bastante pouco o universo da pós-graduação em Direito para fazer 
frente à “tradição” da “cultura” jurídica nacional, em particular ao modo de produção 
dos saberes/formação jurídica.

Aqui, poderíamos retomar a obra de Machado de Assis para tentar entender um 
pouco aquilo que se passou (se passa, ainda?) nas escolas de Direito. No texto “A te-
oria do Medalhão”, Machado relata o diálogo de um pai com seu filho ao completar a 
maioridade, nele dando-lhe conselhos de como se tornar um medalhão – um caminho 
sem falhas acaso o mesmo seguisse as orientações paternas. Para tanto bastaria que 
este – o filho – não se pretendesse algo mais do que um mero bajulador, repetidor de 
frases e teorias prontas, que, ao invés de construir algum conhecimento, oferecesse um 
substancioso jantar... Ou seja, um conselho (...) que, parece, foi muito bem apanhado 
na tradição jurídica nacional em suas aulas magistrais, cheias de lugares comuns, 
subserviências e.... nada de reflexão, nenhuma crítica, zero de conhecimento novo....

2. O qUE MUDOU? SE MUDOU.... 
UM NOvO CENáRIO!

Nas últimas três décadas – apenas para arredondar as referências históricas – 
passamos por algumas mudanças, as quais, de algum modo, tocaram fortemente 
no ambiente acadêmico das faculdades de Direito, assim como promoveram uma 
reforma em sua ambiência, além de implicarem em uma mudança de perspectiva, 
inclusive, no que respeito ao lugar da docência  - esta deixa de ser um espaço dile-
tante e passa a ser um âmbito de trabalho profissional para o jurista, seja em razão de 
suas novas exigências de profissionalização, seja, também, pelo empobrecimento das 
carreiras jurídicas, tornando atraentes as atividades docentes, além de outros fatores 
que passaremos a elencar apenas ilustrativamente, tentando desenhar um quadro que, 



18

ao que parece, tem repercutido na formação jurídica e, no particular aqui tratado, na 
percepção e nas práticas da pesquisa jurídica brasileira.

Desde logo se pode salientar que o Brasil e a ordem jurídica brasileira tem uma 
marca inaugural inédita com a edição da Constituição de 1988, a qual não apenas 
reinsere o País na democracia constitucional como também, em razão de seu desenho 
e conteúdo, impõe uma reconstrução de cabeças, corações e mentes para que se possa 
viabilizar aquilo que o projeto constitucional trouxe de novidade, transformando o 
significado e o papel do próprio Direito na País e impôs aos atores jurídicos uma 
nova postura e novas práticas.

Parece, assim, que a reconstitucionalização brasileira não só teve um papel na 
restauração democrática e no desenho institucional do Estado brasileiro, como tam-
bém impôs uma revisão no próprio ensino do Direito, em suas formas e conteúdos, 
exigindo do jurista, agora, uma nova postura frente ao Direito. 

E isso, por óbvio repercutiu, mesmo que paulatinamente, nas escolas de formação de 
bacharéis, bem como no novo cenário que se desenhou para a pós-graduação em Direito.

Ou seja, aqui e agora, se constitui um novo cenário para o ensino jurídico e, nele, a 
pesquisa passa a ganhar outros contornos e, sobretudo, um status privilegiado, muito 
embora ainda se padeça de uma dose de síndrome de Caramuru...

Muito bem, marcado este ponto, parece que podemos sugerir alguns fatores 
que merecem nossa atenção, quando estamos empenhados em tentar compreender, 
mesmo que circunstancialmente, os desígnios da pesquisa no Direito por estas terras.

O que se observou nestes últimos anos são alguns fatores que têm contribuído 
para estas transformações.

Desde logo, constata-se que houve, no período, um crescimento vertiginoso na 
oferta de cursos de graduação em Direito, para o bem e para o mal, marcado por um 
debate profundo e profícuo, mesmo que os resultados ainda mereçam avaliação efeti-
va, acerca do ensino jurídico, o que levou, na esteira disso, à construção de diretrizes 
curriculares e exigências de qualificação docente, entre outros fatores que, de alguma 
forma, formal ou substancialmente, redefinem as práticas de ensino e docência.

Aqui, pode-se dizer, têm-se três aspectos a considerar:
1.Oferta de cursos jurídicos
2.Debate acerca do ensino jurídico
3.Reforma do ensino jurídico com exigências de conteúdo e formação/qualificação 
docente, entre outras.

De outro lado, há que se considerar, também, que experimentou-se um cresci-
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mento da pós-graduação na área, mesmo que significativamente menos expressivo 
que o da graduação mas que, de qualquer maneira, não apenas expandiu a oferta mas 
propôs um debate em novos termos acerca do Direito e de seus atores. Ou seja, a pós-
-graduação ao mesmo tempo que se torna mais acessível, em razão da oferta de novos 
cursos, traz para a cena uma discussão em outros níveis acerca do fenômeno jurídico, 
sobretudo ante as exigências dos diversos Comitês de área (Direito) da CAPES para 
que estas não se transformassem em apenas mais um nível de formação jurídica tra-
dicional e que, ao reverso, produzisse fissuras profundas nas formas tradicionais de 
ensinar e apre(e)nder Direito em nível de graduação e, ao mesmo tempo, significasse 
uma redefinição do papel e do status do professor de Direito.

Assim, (1) a quantificação da pós-graduação em Direito e (2) a qualificação dos 
cursos de pós-graduação tem efeitos “deletérios” nos modelos tradicionais de se con-
ceber e ensinar o Direito.

Com o surgimento de novos cursos e com as exigências de que estes não sejam 
apenas “caixas de ressonância” do ensino de graduação, mas, ao contrário, produzam 
o novo conhecimento jurídico exigido pela nova organização político-institucional 
do País, bem como respondam aos novos arranjos descortinados com a nova re-
volução tecnológica, os novos arranjos econômicos, as novas práticas sociais, a(s) 
globalização(ões) etc, tem-se um novo quadro para a pesquisa, a qual passa a exigir 
o tratamento não só dos novos temas, mas que estes o sejam a partir de pressupostos 
epistemológicos inéditos.

E, por fim, este quadro trouxe, ainda, os processos de avaliação do ensino jurídico 
em todos os níveis, com parâmetros que exigem a resposta a determinados pressupos-
tos, os quais não são atingidos apenas com a repetição dos velhos conteúdos, com as 
mesmas práticas e, em particular, com o ventriloquismo do ensino jurídico baseado 
na “teoria do medalhão”...

E, se tais fatores condicionaram uma efetiva transformação no desenho e nas 
práticas de ensinar, um dos reflexos que se pode observar é o de que temos, agora, 
(mais) pesquisa nas escolas jurídicas. Não em todas, por óbvio, nem todas de boa 
qualidade, mas, de qualquer maneira, a pesquisa deixou de ser “coisa de gente que 
não tem mais o que fazer...”

Com isso, ainda, “ser professor” deixou de ser uma prática diletante e se tornou 
uma opção profissional efetiva para muitos, em especial para os egressos dos Progra-
mas de Pós-Graduação, os quais vêem na atividade docente um espaço privilegiado 
de atuação.
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Tal opção promoveu a conexão entre ensino e pesquisa, esta fazendo parte inse-
parável do processo ensino-aprendizagem.

Pode-se dizer, por fim, que tal quadro se coloca em um ambiente no qual a Socie-
dade e o Direito se complexificaram, não sendo apreensíveis por silogismos lógicos, 
por deduções ou induções simplificadoras, mas exigindo o enfrentamento das novas 
“circunstâncias” (revolução tecnológica, globalizações, novos direitos, pluralismo, 
internacionalização, múltiplas formas de tratamento de conflitos etc...) com a cons-
trução de novos saberes aptos a dar respostas satisfatórias a elas como também aos 
novos “dramas e diliemas” que acodem ao final/início do milênio.

Percebeu-se, assim, que direito e lei não se confundem, e que o direito não se 
resume à lei e às respostas jurisdicionais e que sequer estas se constroem por meio 
das “velhas” fórmulas de subsunção.

O quadro aqui esboçado pretendeu, limitadamente, sugerir que, com este cená-
rio, a pesquisa passou a fazer parte do nosso quotidiano de forma qualitativamente 
diferenciada.

3. DE qUAL PESqUISA ESTAMOS FALANDO???

Se concordamos com isso, resta, agora, por a interrogação acerca de a qual pesqui-
sa estamos nos referindo(?). Neste período e com estas transformações, nós, juristas, 
aprendemos a fazer pesquisa? Ou, dito de outro modo, o que fazemos, de regra, 
é pesquisa? Há uma especificidade da e na pesquisa jurídica? Nossa “pesquisa” dá 
respostas qualificadas aos problemas que se põe? E aos que se apresentam? Há uma 
“função social” nessa pesquisa?

E, por outro lado, esta pesquisa qualificou o ensino jurídico, melhorando-o? Os 
nossos “bacharéis” estão habilitados para responder aos diversos dilemas sociais por 
meio do Direito?3

Estas são algumas perguntas que poderiam e deveriam ser postas à nossa reflexão, 
em particular aqui e agora quando nos reunimos neste IV Fórum. Talvez o olhar 

3 Aqui há que considerar o que refere S. Žižek relativamente ao processo de Bolonha de reforma do ensino europeu: 
“(..)a ânsia de subordinar o ensino superior às necessidades da sociedade, de torná-la útil aos problemas concretos qeu 
enfrentamos, visa produzir opiniões especializadas pra resolver os problemas apresentados pelos agentes sociais. Aqui, o 
que acaba é a verdadeira missão do pensamento: não só oferecer soluções para problemas apresentados pela “sociedade” 
(o Estado e o capital), mas também refletir sobre a própria forma assumida por esses “problemas”, reformulá-los, discernir 
um problema no próprio modo como percebemos esses problemas.”  ŽIŽEK, Slavoj. Vivendo no fim dos tempos. São 
Paulo: Boitempo. 2012, p. 298.
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panorâmico da programação já nos possa dar algumas pistas, pois nele lê-se títulos 
que apontam para reflexões que dialogam com alguns dos aspectos aqui salientados e, 
sobretudo, indicam a preocupação dos seus a(u)tores em interrogar questões que fazem 
parte da pauta diária contemporânea e que sugerem, no particular, a ultrapassagem dos 
olhares disciplinares – disciplinantes e disciplinados – acerca do fenômeno jurídico.

De qualquer maneira, são muitas as questões aqui postas e não há condições de 
dar respostas a todas elas, mesmo que incompletas, sobretudo se estas partirem de 
alguém, como este que subscreve o texto, que transitou do velho modelo do ensino 
jurídico e se forjou no contexto daquela pós-graduação que rompeu com esta tradi-
ção e que, por isso mesmo, fez estas reminiscências, como lembranças de um “velho” 
tempo que já passou, mas que ainda tem raízes que lhe dão sustentação, e de um 
“novo” que ainda não conseguiu se estabelecer definitivamente.

Mas, aceitando este parêntese, talvez fosse o caso de sugerir uma outra discussão, 
a qual, me parece, ainda não foi “bem tratada” - e nem o será aqui – por nós que fa-
zemos a academia jurídica brasileira. Trata-se da histórica distinção entre “pesquisa 
teórica” e “pesquisa empírica ou prática”.

4. ENTRE TEORIA E PRáTICA.  
A TENTAÇÃO bAChARELESCA...

Até hoje nos debatemos acerca do que seja pesquisa em Direito, ou, dizendo de 
outra forma, não conseguimos, ainda, resolver o dilema e, mais ainda, a dúvida, 
acerca da pesquisa empírica no campo jurídico, privilegiando, desde sempre, a refle-
xão teórica que, como vimos antes, durante muito tempo singrou lagos dóceis, onde 
fazer pesquisa nada mais era do que a recolta de leis, decisões e doutrinas, sempre as 
majoritárias e mais abalizadas, sem nunca a preocupação de demonstrá-las como tais.

Sofremos, ainda hoje, a tentação de considerarmos pesquisa a elaboração de um 
petição ou a construção de uma sentença e coisas que o valham em contraposição ao 
trabalho científico de um trabalho de conclusão de curso (TCC), de uma monografia, 
de uma dissertação ou de uma tese.

Ora, há uma diferença fundamental entre um trabalho acadêmico e um trabalho 
forense o que implica que há uma “pesquisa” qualitativamente distinta em uma ou 
em outra situação.

Há que se considerar que a pesquisa envolve um longo caminho entre a definição 
do “problema” e a elaboração da “resposta”, ou melhor, a chegada às conclusões finais 
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que poderão confirmar ou não as hipóteses sugeridas ao início.
Tal nos impõe reconhecer que há uma diferença qualitativamente significativa 

entre a “pesquisa forense” e a pesquisa acadêmica ou científica”, sendo esta apta a 
informar aquela e não ao contrário. Aquela se assemelha mais a uma “pretensão 
de convencimento”, enquanto esta busca a “construção de conhecimento”, seja uma 
construção “só para conhecer” o seu objeto (pesquisa intelectual ou pura), seja para, 
em o conhecendo, melhorá-lo (pesquisa prática ou aplicada).

E esta é uma encruzilhada ainda aberta. Para onde caminhar a pesquisa jurídica, 
em particular se consideramos a presença daquelas novas circunstâncias antes referi-
das ou mesmo se tivermos presente as interações multifuncionais e multidisciplinares 
que renovam o conhecimento acerca de temas clássicos ou que põem em pauta novos 
atores, novos e complexos interesses, inéditos dilemas.

Como “dar conta” destas novidades sem ficarmos presos às velhas “falas autoriza-
das” ou ao “senso comum” - muito bem definido por Warat -, nem cairmos no abismo 
de quantificações que apenas refletem pautas enrijecidas de uma cultura científica 
dogmática e pretensamente neutra.? Esta talvez seja a “pergunta fundamental” a nos 
fazermos neste momento e que, talvez, sirva como fio condutor para responder satis-
fatoriamente todas aquelas outras deixados em aberto ao longo desta curta exposição, 
como convite à reflexão. Uma reflexão que não pára nunca e que nos deixa sempre 
mais perplexos, mas que também nos faz viver intensamente a aventura de sermos o 
que somos, pesquisadores de nós mesmos.
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RESUMO
A presente pesquisa analisou a discussão judicial estabelecida após o primeiro ano de utilização 
de cotas sociais e raciais na Universidade Federal de Sergipe, de modo a identificar, através 
de pesquisa documental, as regras e princípios constitucionais, as normas legais nacionais e 
internacionais e os fundamentos teóricos e jurisprudenciais utilizados pelos magistrados da 
Justiça Federal do Estado de Sergipe nas sentenças sobre a implementação de políticas de 
ação afirmativa na Universidade Federal de Sergipe. Com relação à amostra, foram coletadas 
as sentenças das ações impetradas contra o Programa de Ações Afirmativas da Universidade 
Federal de Sergipe – PAAF/UFS, proferidas pelos juízes da Justiça Federal do Estado de Sergi-
pe no ano de 2010. Foram analisadas as 95 ações e a partir da análise das decisões proferidas 
nas ações impetradas por estudantes não cotistas em face do Programa de Ações Afirmativas 
da Universidade Federal de Sergipe – PAAF/UFS constatou-se uma significante e salutar di-
vergência de interpretação do Texto Constitucional. Notou-se que houve uma evolução dos 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Direito Constitucional: Sociedade, Política e Economia – UNITIRADENTES/SE

2 Mestre em Direito Público pela UFBA, professor da Universidade Tiradentes - SE e coordenador do Grupo de 
Pesquisa “Direito Constitucional: Sociedade, Política e Economia”.

3 Graduando em Direito pela Universidade Tiradentes – SE.

4 Graduanda em Direito pela Universidade Tiradentes – SE.

1
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argumentos jurídicos no tocante a temática, o qual analisa as questões não mais somente pelo 
viés estritamente legal e sim pela compreensão constitucional e principiológica pretendida 
pelo legislador constituinte. Apesar de majoritariamente a Justiça Federal de Sergipe ser con-
trária ao programa de cotas da UFS, este posicionamento não é pacificado, havendo posições 
que demonstram interpretações divergentes dos dispositivos constitucionais, evidenciando o 
caráter interpretativo e dinâmico do Direito.

PALAvRAS-ChAvE
Direito à educação; Políticas públicas de Ação Afirmativa; Poder Judiciário.

AbSTRACT
This research examined the litigation established after the first year of use of social and racial 
quotas at the Federal University of Sergipe, in order to identify, through documentary research, 
rules and constitutional principles, the national and international legal standards and funda-
mentals theoretical and jurisprudential used by judges of the Federal Court of the State of Ser-
gipe in sentences on the implementation of affirmative action policies at the Federal University 
of Sergipe. With regard to the sample, were collected sentences of lawsuits filed against the 
Affirmative Action Program of the Federal University of Sergipe - AAP / UFS, handed down 
by judges of the Federal Court of the State of Sergipe in 2010. We analyzed the 95 actions and 
from the analysis of judgments in lawsuits brought by students not shareholders in the face of 
the Affirmative Action Program of the Federal University of Sergipe - AAP / UFS we found 
a significant and salutary difference in interpretation of the constitutional text. It was noted 
that there was an evolution of the legal arguments regarding the issue, which examines issues 
no longer only through strictly legal and constitutional rather by understanding and set of 
principles intended by the constitutional legislator. Although the majority of Sergipe Federal 
Court is contrary to the UFS quota program, this position is not pacified, with positions that 
demonstrate differing interpretations of constitutional provisions, highlighting the interpretive 
and dynamic character of law.

KEYWORDS
Right to education; Public policy of Affirmative Action; Judiciary.
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1. INTRODUÇÃO

As políticas de ação afirmativa para afrodescendentes e seus respectivos mecanis-
mos de implementação, notadamente na educação pública superior brasileira, recolo-
caram na pauta dos debates públicos do Brasil contemporâneo a questão racial, como 
também a constitucionalidade ou não das políticas públicas de mitigação das diferen-
ças. As discriminações positivas no âmbito educacional suscitaram vigorosas diver-
gências jurídicas, notadamente sobre sua compatibilidade com o texto constitucional.

Assim, as várias contestações judiciais à adoção de políticas de ação afirmativa 
para negros nas Universidades Públicas acabaram por criar uma nova demanda para 
os juízes, a qual levou o Judiciário a esboçar respostas jurídicas ao desafio constitu-
cionalmente posto de se construir uma sociedade mais justa, solidária, tolerante, 
integrada e igualitária.

Até o Supremo Tribunal Federal se posicionar pela constitucionalidade das ações 
afirmativas houve em todo o país decisões divergentes sobre o programa de cotas e, 
em Sergipe não foi diferente.

Para Faria (2002), o Judiciário, provocado adequadamente, pode ser um poderoso 
instrumento de formação de políticas públicas. Pela sua natureza, o debate judicial 
permite o avanço da democracia ao permitir as discussões de temas relevantes. Seja 
lá qual for a nossa opinião a respeito de temas como censura, liberdade de imprensa, 
aborto, direitos de minorias, direito de greve, etc., sua submissão a uma discussão 
judicial amplia o espaço de democracia, porque exige, com mais ou menos sucesso, 
a racionalidade das propostas divergentes. Daí a importância desta pesquisa quando 
busca discutir como o tema das ações afirmativas foi debatido na Justiça do Estado de 
Sergipe no ano de 2010, primeiro ano do programa no estado, cuja população negra 
é a segunda maior do nordeste, com cerca de 80% de negros.

2. ObJETIvOS

Diante das justificativas e dos fundamentos teóricos desta pesquisa, acima expostos, 
e após defendermos que o debate judicial permite o avanço da democracia ao permitir 
a discussão qualificada de temas relevantes, e que é preciso conhecer a amplitude e 
as características do debate sobre ações afirmativas no âmbito do Poder Judiciário 
brasileiro, nas suas Cortes e pelos seus magistrados há mais de 10 anos, construímos 
o objetivo geral da presente pesquisa que é, após o primeiro ano de utilização de cotas 
sociais e raciais na Universidade Federal de Sergipe analisar as sentenças judiciais 
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emitidas como resposta às ações propostas no ano de 2010 contra o Programa de 
Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe – PAAF/UFS, para identificar 
as regras e princípios constitucionais, as normas legais nacionais e internacionais e os 
fundamentos teóricos e jurisprudenciais que embasaram as manifestações dos juízes.

3. METODOLOGIA

Com relação à amostra, foram coletadas as sentenças das ações impetradas contra 
o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe – PAAF/UFS, 
proferidas pelos juízes da Justiça Federal do Estado de Sergipe no ano de 2010.

Tais documentos foram coletados no sítio eletrônico da Justiça Federal Seção 
Judiciária de Sergipe. Os documentos colhidos passaram por um procedimento ana-
lítico quantitativo e qualitativo do seu conteúdo. Concernente à analítica conceitual 
foi empreendido o uso de pesquisa bibliográfica, visando a apropriação teórica das 
discussões contemporâneas sobre a matéria. Uma vez realizada esta etapa, analisou-
-se em caráter hermenêutico as decisões judiciais. Ao final da pesquisa foi possível 
delinear a postura da Justiça Federal Sergipana diante do tema atual e relevante da 
adoção de ações afirmativas no Brasil e perante o debate que se estabeleceu com a 
implementação do PAAF/UFS, entre a adoção de ações afirmativas, com base no 
princípio da igualdade material, e o princípio do mérito no vestibular.

4. RESULTADOS

A coleta dos dados deste estudo foi feita no sítio da Justiça Federal de Sergipe 
(www.jfse.jus.br), a partir da busca processual por nome da parte (Universidade Fe-
deral de Sergipe), sendo possível verificar, no primeiro momento, que o instrumento 
mais utilizado pelos autores das ações judiciais foi a ação ordinária, totalizando 59, 
seguida por 35 mandados de seguranças e apenas uma ação declaratória incidental, 
resultando em um total de 95 ações.

Da análise das decisões, observou-se que os magistrados ao julgarem o primeiro 
processo sobre o tema, utilizaram a mesma fundamentação nas sentenças seguintes, 
pois já possuem o seu convencimento formado. Assim, foi escolhida uma sentença 
proferida por cada magistrado para apresentação da sua fundamentação.

A partir dos resultados iniciais alcançados, que serão expostos individualmente 
nos tópicos referentes a cada Vara Federal, foi feita uma triagem inicial das sentenças 
colhidas, com a finalidade de se apurar se a sentença adentrava ou não no dilema 
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existente acerca da constitucionalidade do programa. Isso porque, durante a pesqui-
sa, constatou-se a existência de outras ordens de assuntos que são judicializados no 
debate sobre as cotas, já que há também ações ajuizadas por vestibulandos que que-
riam ser enquadrados como cotistas, mas não o foram, em função de terem estudado 
parte da vida apenas em escola pública, ou a escola não é pública, mas tem finalidade 
filantrópica e mais uma série de situações que não se identificam com o objeto da 
presente pesquisa, pois constituem outra vertente do assunto.

Assim, passamos ao exame do entendimento de cada Vara Federal para ao final de-
linear o posicionamento majoritário da Justiça Federal de Sergipe sobre o PAAF/UFS.

4.1 O ENTENDIMENTO DA 1º VARA FEDERAL DE SERGIPE

A juíza titular da 1ª Vara Federal, Telma Maria Santos, ao julgar a Ação Ordinária, 
processo nº 0001372-67.2010.4.05.8500, ajuizada por Júlio César Melo dos Santos Jú-
nior objetivando a sua matrícula no curso de fisioterapia da UFS, no turno matutino, 
decidiu pela procedência dos pedidos contidos na peça inicial e orientou-se, em sín-
tese, pelos seguintes fundamentos e questionamentos: Para a magistrada, o sistema de 
cotas instituído pela UFS objetiva garantir o acesso de grupos menos favorecidos aos 
cursos por ela ministrados, e não obstante a constatação de quanto os negros foram 
vítimas de injustiças atrozes, tem-se indagado se a pouca representatividade deles 
nas Universidades Públicas decorre do fato da cor, ou da dificuldade e, até mesmo, 
em alguns casos, da impossibilidade de terem acesso a um ensino de qualidade que 
possibilite condições suficientes de aprendizagem, situação que, na verdade, acomete 
boa parte da população e mais fortemente, é de se reconhecer, os afrodescendentes, 
maioria, segundo apontam dados do IBGE.

Segundo o posicionamento de Telma Maria Santos, o critério renda familiar pos-
sivelmente parece mais palatável do que o baseado na cor porque além de alcançar os 
carentes existentes entre os afrodescendentes, também alcança os carentes de cores 
diversas. Por outro lado, convém ressaltar que o desenvolvimento de política afirmativa 
para alunos de baixa renda não se resume a estabelecimento de cotas para estudantes 
oriundos de escola pública, restando patente que um investimento no ensino público 
seria mais proveitoso para a formação do aluno do que ser jungido à condição de 
universitário sem o desempenho alcançado por aqueles que tiveram pontuações bem 
mais expressivas.

Citando a lição da Professora – Doutora e Juíza Federal Fernanda Duarte Lopes 
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Lucas da Silva, propôs critérios que permitem a identificação de uma discriminação 
positiva, os quais devem estar presentes, simultaneamente.

A juíza teceu longas considerações sobre o princípio da igualdade, suas diver-
sas acepções ao longo da história, tanto a formal quanto a material, apresentando, 
ainda, algumas indagações sobre a matéria que, segundo ela, não podem deixar de 
ser respondidas:

É a única solução capaz de atingir a finalidade que se deseja? Tal política poderia 
mascarar um problema crônico de deficiência nas Escolas Públicas, seja do ensino 
fundamental, seja do ensino médio? A opção mais segura poderia ser um investi-
mento sério e profundo no ensino público? O tempo que se supõe necessário para tal 
reestruturação seria um fator intimidativo? A União, que está se dispondo a criar, nas 
Universidades Públicas Federais, cotas para os alunos que tenham cursado as Escolas 
Públicas, não poderia traçar planos de ajuda para Estados e Municípios, aos quais cabe, 
prioritariamente, velar pelo ensino fundamental e médio, respectivamente?

Para a magistrada, a matéria deve ser tratada com extrema delicadeza, citando 
Joaquim Barbosa, diz que outros Estados que adotaram ações afirmativas primaram 
sempre pela fixação de percentuais mínimos garantidores da presença das minorias 
que por eles se buscavam igualar. Portanto, para que uma diferenciação seja aceita 
como constitucional deve-se, determinar critérios que atendam aos ditames consti-
tucionais, dentre estes, o princípio da proporcionalidade e seus sub-princípios – ra-
zoabilidade, racionalidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Afirma ainda que, a fórmula Aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigual-
mente os desiguais, isoladamente, não resolve a eterna busca da equidade, havendo 
necessidade de complementar este primor de pensamento pelo estabelecimento de parâ-
metros que apontem “Quem são os iguais e quem são os desiguais?”. Além disso, diz que:

No caso específico das cotas, sejam elas em decorrência das raças, sem em decorrência 
da renda familiar, não se pode deixar de indagar qual é o objetivo que realmente se 
deve buscar, tendo como substrato a Constituição Federal: a igualdade de oportuni-
dade para concorrer a uma das vagas nos cursos que se deseja graduar ou o ingresso 
nesses cursos, ainda que não atingindo o requisito objetivo da pontuação exigida para 
os demais candidatos.

Sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso da política de cotas, 
a magistrada diz:

As cotas para alunos afro e índio-descendentes, cotas para alunos oriundos de escola 
pública independentemente da cor e, finalmente, cotas para alunos oriundos de escola 
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pública, porém a maior quantidade delas reservadas para os afrodescendentes, conse-
guem atravessar ilesas os três subprincípios do princípio da proporcionalidade? Inte-
ressa, então, volver à adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Ao explicar o método da ponderação de interesses, à luz da necessidade de os 
direitos conviverem, a juíza conclui que “os percentuais adotados pela UFS afrontam 
a lição de ponderação e se tornam desarrazoados.” A magistrada finaliza que com a 
adoção de política de cotas:

Infelizmente, de forma tácita, o poder público está a um só tempo não apenas admitin-
do a incapacidade de o ensino público se ombrear com o ensino privado de qualidade, 
como também dizendo, com letras garrafais, que já não se pode esperar melhoria no 
ensino público e partindo-se para um atalho, ao invés de palmilhar um caminho mais 
trabalhoso e dispendioso, porém mais seguro, efetivo e com maiores probabilidades de 
solucionar as causas das disparidades que intenciona solucionar sofregamente.

Diferentemente da Juíza Telma Maria Santos, o juiz substituto da 1ª Vara Fede-
ral, Fábio Cordeiro de Lima, diante de situação análoga, ao julgar a Ação Ordinária, 
processo nº 0000736-04.2010.4.05.8500, ajuizada por Nataly Leite de Castro, a qual 
requeria a declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 80/2008 que instituiu 
o sistema de cotas, com a consequente matrícula da autora para o curso de medicina, 
decidiu pela improcedência do pedido autoral.

Para o magistrado, as políticas de ações afirmativas têm por precípua finalidade 
dar efetividade ao conteúdo do princípio da isonomia. Esse princípio revela, com efei-
to determinante, a proibição de condutas ou tratamentos que ensejem a manutenção 
de discriminações e desigualdades, sendo este o intento da Constituição Federal ao 
estabelecer os objetivos fundamentais da República em seu artigo 3°4, todos estes ob-
jetivos fundamentam a existência de ações afirmativas, desse modo, a realidade fática 
de desigualdade social no Brasil requer por parte do Poder Público uma atuação que 
viabilize a conquista da igualdade material, sendo assim, a não adoção de políticas 
públicas nesse sentido violaria as normas contidas na Carta Magna.

No tocante a instituição de cotas raciais, manifesta-se o magistrado:
Quanto às cotas raciais, o que se busca é a implementação da Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, eis que é inegável 
que o Brasil necessita corrigir o déficit de políticas públicas que efetivamente alcança 
a população negra e indígena do país. Sobre esse aspecto, a realidade fática também 
demonstra que a população negra sempre esteve à margem da inclusão em vários se-
tores da sociedade. Não se contesta, por exemplo, que os negros, pardos e índios estão 
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sempre em número bem inferiores nos assentos das universidades brasileiras. Também 
são minoria em cursos em que se exige uma preparação maior dos candidatos, como 
Medicina, Direito, Odontologia, Engenharia.

Salienta ainda que, as ações afirmativas possuem caráter temporário e devem ser 
acompanhadas de medidas que tornem cada vez mais desnecessária a sua utiliza-
ção. Sobre a resolução 80/2008 que instituiu o PAAF/UFS, o julgador informa que a 
medida foi tomada com base na autonomia universitária prevista no artigo 2075 da 
Constituição Federal. A autonomia didático-científica das universidades encontra-se 
regulamentada pela lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 9.394/96), especi-
ficamente em seu art. 53, parágrafo único.

O magistrado aduz que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que as 
universidades podem adotar critérios diferenciados para a admissão de candidatos. 
Assim, a implementação de políticas públicas de ação afirmativa no processo seletivo 
pode ser enquadrada nesse espectro de discricionariedade que a própria Constituição 
Federal confere às universidades. E diz ainda que:

Desse modo, a política de ação afirmativa implementada pela UFS não viola o princípio 
da isonomia, eis que prevê tratamento diferenciado para indivíduos em situação dife-
renciada. É temporária, como toda ação nesse sentido deve ser e não promove qualquer 
tipo de segregação. Demais disso, tratando-se de matéria afeita à administração interna 
das instituições de ensino superior, não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir ao ponto 
de alterar as regras de ingresso de discentes. A ingerência do Judiciário no poder regu-
lamentar de órgão e entidades do Poder Executivo deve pressupor flagrante inconstitu-
cionalidade e manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra no caso em exame. Nessa 
senda, qualquer discussão acerca da quantidade de vagas disponibilizada para alunos 
cotistas não cabe ao Judiciário, uma vez que a universidade possui discricionariedade 
para implementar e adotar ações afirmativas que julgar conveniente.

Nesse sentido, o juiz transcreveu precedentes que se coadunam com a tese por ele 
apresentada, assim tem-se as ementas das decisões:

ADMINISTRATIVO - AÇÕES AFIRMATIVAS - POLÍTICA DE COTAS - AUTO-
NOMIA UNIVERSITÁRIA - ART. 53 DA LEI N. 9.394/96 - INEXISTÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO INC. II DO ART. 535 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO IM-
PLÍCITO - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL EM FACE DE DESCRIÇÃO GE-
NÉRICA DO ART. 207 DA CF/88 - DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
REPARAÇÃO - CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE 
TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL - DECRETO N. 65.810/69 - 
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PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO - FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS 
LEGAIS, PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS PARA CONCORRER A VAGAS RE-
SERVADAS - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES 
SUBJETIVAS - OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO DA ANTIDISCRIMINAÇÃO. AÇÕES 
AFIRMATIVAS. ENSINO SUPERIOR. ACESSO À UNIVERSIDADE. CONCURSO 
VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS PELO CRITÉRIO RA-
CIAL E PARA EGRESSOS DO ENSINO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. MANDAMENTO DE ANTIDIFERENCIAÇÃO E 
DE ANTI-SUBORDINAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DIRETA (INTENCIONAL) E IN-
DIRETA (NÃO-INTENCIONAL). CONCEITO JURÍDICO DE DISCRIMINAÇÃO. 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE FÁTICA. USTIÇA SOCIAL. SOLIDARIEDADE. 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. PLURALISMO E DIVERSIDADE. IM-
PROCEDÊNCIA DAS OBJEÇÕES DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA 
VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. EXISTÊNCIA DE BASE LEGAL. AU-
TONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. (TRF - 4ª 
Região. APELREEX nº. 200871000025462, 3ª Turma. Rel. Juiz Federal Roger Raupp 
Rios, julgado em 21/07/2009)

Sendo assim, é possível perceber a divergência de interpretação de uma mesma 
celeuma jurídica entre os juízes da 1ª Vara Federal de Sergipe, enquanto a magistrada 
Telma Maria Santos adota medidas contrárias ao modelo de cotas utilizado pela UFS, 
o juiz substituto, Fábio Cordeiro de Lima, fundamentou sua decisão no sentido de 
legitimar e asseverar a constitucionalidade do sistema de ação afirmativa implantado 
pela Universidade Pública Federal em Sergipe, como sendo este um mecanismo de 
redução das desigualdades sociais.

4.2 O ENTENDIMENTO DA 2ª VARA FEDERAL DE SERGIPE

O juiz substituto da 2ª Vara Federal, Fernando Escrivani Stefaniu, ao julgar a Ação 
Ordinária, processo nº 0000941-33.2010.4.05.8500, ajuizada por Mariana Oliveira 
Andrade visando obter a invalidação da Resolução nº 80/2008 que instituiu o siste-
ma de cotas, com a consequente matrícula da autora para o curso de direito diurno, 
decidiu pela procedência do pedido autoral.

O magistrado expõe que o sistema de cotas está alinhado com o princípio da iso-
nomia e a concretização dos Direitos Fundamentais, encontrando seu fundamento no 
conteúdo material e dinâmico do princípio da isonomia. Assim disse o magistrado:
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O propósito de se instituir mecanismos afirmativos para a superação de efeitos persis-
tentes de desigualdades pretéritas, com a distribuição de benesses ou o favorecimento 
episódico das chamadas minorias, encontra eco, na verdade, no conteúdo material e 
dinâmico do princípio da isonomia.

Para ele, o pressuposto de ordem fática calcado na constatação de um desequilí-
brio relevante de oportunidades dita a necessidade de medidas diferenciadoras vol-
tadas à produção de um resultado final de equilíbrio. Todavia, afirmar a adequação 
teórica do sistema de cotas em relação ao princípio da isonomia, não satisfaz, por 
insuficiente, a indagação sobre a legitimidade da providência concretamente adota-
da pela Universidade Federal de Sergipe, devendo avaliar dois pontos relevantes: a 
aptidão normativa e a proporcionalidade da medida.

Sobre a aptidão da medida, afirma o magistrado que as universidades não pos-
suem competência para ditar regras de feição primária, revestidas de conteúdo de lei 
formal, pois o art. 207 da Constituição ao atribuir a autonomia universitária, a fez 
com limites restritos, pois a inclusão da autonomia universitária no Texto Constitu-
cional se deu somente em decorrência do momento histórico em que a Carta Magna 
foi elaborada.

A autonomia das universidades no âmbito didático-científico e o administrativo 
foi examinado pelo magistrado:

Ao sacramentar a autonomia didático-científica, a Constituição conferiu às universi-
dades, sem prejuízo do atendimento de parâmetros uniformes mínimos, a atribuição 
de estabelecer o conteúdo e a arquitetura curricular dos cursos oferecidos, de acordo 
com a linha técnica e intelectual por ela encampada em seus foros interiores. Patrocina-
-se aqui, portanto, a liberdade não-absoluta de escolha do objeto de estudo, ensino, 
pesquisa e extensão, bem como da forma e dos métodos necessários à execução desses 
encargos. Exercendo posto ancilar ao destino institucional das universidades, a autono-
mia administrativa foi consagrada para impedir que o processo de aquisição, formação 
e transmissão do conhecimento pudesse ser frustrado por via oblíqua, excluindo-se da 
esfera de interferência externa, ainda que parcialmente, a organização e a concepção da 
atividade-meio encarregada de viabilizar, na prática, o cumprimento da atividade-fim 
das instituições de ensino superior.

Portanto, a distorção destes conceitos constitui violação ao sentido da Consti-
tuição e produz, por consequência, atos materiais ou legislativos desprovidos de le-
gitimidade jurídica. Corroborando com a tese levantada, o magistrado apresentou 
precedentes em que o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de esclarecer 
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o espectro relativo e materialmente delimitado da autonomia universitária. Assim:
Por sua autonomia, as universidades podem, observados certos limites, escolher o quê 
e como ensinar, formatando a necessária estrutura para tanto. Não podem, todavia, 
escolher para quem ensinar quando o rito de escolha, deixando de levar em conta 
apenas parâmetros focados exclusivamente no desempenho acadêmico ou intelec-
tual, acrescenta critérios sociais e étnicos - portanto, políticos, na acepção técnica do 
termo - que não são previstos em lei (sentido estrito, em caráter formal e substancial).

Afirma o magistrado que o sistema de cotas, ao contrário de outras decisões 
jurídico-políticas, não consta em específico, de nenhuma disposição constitucional 
particularizada e dotada de densidade normativa mínima. Carecendo o sistema de 
cotas de alicerce normativo primário.

Outro ponto relevante suscitado pelo magistrado é a proporcionalidade da me-
dida, para ele, a invocação pela UFS de estudos estatísticos a registrar os desníveis 
que se pretende equacionar é insuficiente para valorar a sua razoabilidade e propor-
cionalidade, pois falta o inescusável exercício demonstrativo expresso da íntima e 
direta correlação entre a magnitude da situação fática apurada e o dimensionamento 
da atuação estatal corretiva.

O juiz titular da 2ª Vara Federal, Ronivon de Aragão, ao julgar os processos de sua 
atribuição filiou-se a fundamentação do juiz substituto Fernando Escrivani Stefaniu, 
adotando-a em sua íntegra, assim no julgamento do Mandado de Segurança, processo 
nº 0000550-78.2010.4.05.8500, impetrado por Thaísa Calumby Lima com a finalidade 
de obter a determinação judicial para que lhe fosse promovida a matrícula no curso 
de odontologia, o magistrado concedeu a segurança para determinar à autoridade 
impetrada que efetue a referida matrícula.

Nesse sentido, o posicionamento defendido pelos juízes da 2ª Vara Federal de 
Sergipe é idêntico, no momento em que discordam da forma como o sistema de 
cotas da UFS se operacionalizou, segundo eles, afrontando diretamente os limites 
constitucionais impostos ao princípio da autonomia universitária.

4.3 O ENTENDIMENTO DA 3ª VARA FEDERAL DE SERGIPE

O juiz titular da 3ª Vara Federal, Edmilson da Silva Pimenta, ao julgar a Ação Or-
dinária, processo nº 0000951-77.2010.4.05.8500, ajuizada por Thaysa Souza Santana 
pedindo a sua matrícula no curso de direito diurno da UFS e a declaração incidental 
da inconstitucionalidade/nulidade da Resolução nº80/2008 decidiu pela procedência 
dos pedidos contidos na peça inicial.
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Na fundamentação o magistrado orientou-se pelo entendimento de que a Repú-
blica Federativa do Brasil que é um Estado Democrático de Direito e tem como uns 
dos seus pilares o princípio da legalidade e o da igualdade, possuindo entre os seus 
objetivos fundamentais a proibição da discriminação, daí que o tratamento diferen-
ciado entre os cidadãos somente é possível quando autorizado pela Lei Maior.

O magistrado citou ainda dispositivos constitucionais que tratam do direito à 
educação, dos princípios que norteiam o ensino, da autonomia universitária e da 
competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, competência 
esta privativa da União prevista no artigo 22, inciso XXIV.

Após estas digressões, concluiu o juiz que:
É óbvio que a Resolução nº 80/2008/CONEP extrapolou os limites de competência 
do Colegiado, tratando de matéria alusiva a ingresso na Universidade Pública, com 
normas discriminatórias não autorizadas na Carta Magna e, se houvesse essa autori-
zação, seria dirigida à lei em sentido estrito, jamais a um Colegiado Administrativo, 
sem qualquer representação política e que não está apto a estabelecer políticas públicas 
que envolvam uma questão tão delicada quanto discriminação em razão de origem 
(escola pública ou particular) e em razão de raça ou cor (negros, pardos, índios e 
brancos). Legislar o CONEP sobre matéria reservado ao Congresso Nacional é usurpar 
competência do Poder Legislativo.

Assim, para o magistrado o estabelecimento do sistema de cotas para ingresso 
nas universidades públicas é, antes de tudo, uma questão jurídica, que não encontra 
amparo na Carta Magna, onde foi vedado tratamento discriminatório dessa natureza 
e que sequer a lei ousou disciplinar. Diante disso, não há nos dispositivos constitucio-
nais qualquer autorização para edição de Resolução pela universidade, disciplinando 
qualquer forma de ingresso mediante discriminação por qualquer critério.

Ademais, o ingresso na universidade pública foi atrelado ao princípio do mérito 
acadêmico, sem qualquer discriminação ou restrição, para que seja produzido o me-
lhor em ensino, pesquisa e extensão, o direcionamento de vagas acadêmicas, através 
de processo seletivo, sem autorização constitucional, mediante discriminação pela 
origem (escola pública ou particular) ou por etnia (“brancos”, “negros”, “pardos”, 
“índios”) viola os princípios da Administração Pública. O julgador acredita ainda que:

A prevalecer a medida adotada pela UFS para ingresso no quadro discente, daqui a 
pouco teremos outras formas de Sistemas de Cotas ao arrepio da Carta Suprema, como 
para ingresso nas carreiras do serviço público, a exemplo da Magistratura e Ministé-
rio Público; para eleição dos parlamentares, que comporão o Congresso Nacional, 
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as Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais; para a Diplomacia, dentre outras 
carreiras típicas de Estado onde o concurso público é a única via de acesso aos cargos 
públicos, sem qualquer discriminação, excetuadas aquelas preconizadas pela Carta 
Política, como é o caso dos portadores de necessidades especiais.

Em sentido diverso, o juiz substituto da 3ª Vara Federal, Rafael Soares Souza, 
ao julgar a Ação Ordinária, processo nº 0000893-74.2010.4.05.8500, ajuizada por 
Samara Dourado Matos, inscrita nas vagas para não cotistas, a qual questionava o 
sistema de cotas da UFS, qualificando-o como inconstitucional, decidiu pela impro-
cedência do pedido autoral.

Inicialmente o magistrado tece argumentos que comumente são levantados a baila 
quando trata-se deste tema. Quanto aos argumentos favoráveis têm: o combate aos 
efeitos presentes da discriminação passada; a promoção da diversidade; a natureza 
compensatória das ações afirmativas; a criação de modelos positivos para estudantes 
e as populações minoritárias ea provisão de melhores serviços às comunidades mino-
ritárias. Os argumentos contrários fundamentam-se na necessidade de observância 
do mérito e a consequente injustiça quanto aos adversários do regime comum de 
competição; tensão entre um modelo de proteção individual ou grupal dos direitos 
e a gravidade de algumas modalidades de ação afirmativa; caráter prejudicial às mi-
norias raciais, dado o reforço dos estigmas e preconceitos deles decorrentes; violação 
ao princípio da legalidade e na igualdade nas condições de acesso e permanência na 
escola [e universidade] prevista no art. 206, I da Constituição.

Todavia, o julgador conclui que neste desafio de forças em conflito resulta-se no 
seguinte: as universidades públicas são praticamente privadas sob o ponto de vista 
da origem de seus acadêmicos, o conhecimento superior não se universaliza e a mo-
bilidade social não acontece. Outro ponto analisado pelo magistrado é a violação ao 
princípio da legalidade, pois não há lei federal específica versando sobre a política de 
cotas, embora tramitem diversos projetos, como o PL nº. 3.627/045. Contudo, reputa 
desnecessário qualquer ato legislativo neste ponto porque a autonomia universitária 
possui raiz constitucional, assim como o princípio da legalidade e o art. 51 da Lei nº. 
9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é explícito ao permitir que as Insti-
tuições de Ensino Superior credenciadas como universidades deliberem e instituam 
critérios diferenciados para admissão de estudantes. Diz ainda o julgador:

Esta é a base para adoção de outras formas de acesso ao ensino superior, além 
do antes exclusivo vestibular. De mais a mais, se a universidade pode virtualmente 
extinguir o vestibular [o mais], pode também o menos, que é organizá-lo sob critérios 
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diferenciados [o menos].
Salientou que o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem conferido interpretação 

extensiva ao citado dispositivo, juntando em sua fundamentação julgados do STJ 
neste sentido.

Portanto, a Resolução nº. 80/2008/CONEPE é formalmente válida, pois emitida 
dentro dos limites do art. 207 da CRFB e do art. 51 da Lei nº. 9.394/96.

Outra discussão levantada é a violação ao princípio da isonomia, sobre isso se 
manifestou o juiz:

No caso concreto, estudantes do ensino público e determinados grupos “raciais” em-
bora sejam substancial parcela da população, não conseguem tamanha representati-
vidade no ensino público superior por obstáculos reais e não meramente legislativos. 
São cidadãos formalmente iguais aos demais, sem dúvida; mas submetidos a situações 
desiguais de sorte e fortuna. Se nos tempos da Revolução Francesa a lei deveria igualar a 
nobreza e os demais súditos da França, encerrando os privilégios feudais, hoje, o cami-
nho há de ser inverso: apenas com atuação positiva do Estado a realidade desigual pode 
ser transformada. É o chamado paradoxo da igualdade: a instituição de tratamento 
diferenciado entre os polos das relações entre desiguais produz desigualdade jurídica.

Confirmando tal posicionamento, a Convenção Internacional sobre a Elimina-
ção de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário, veda 
qualquer interpretação que, sob o pálio da isonomia, tenda a anular ou impedir 
políticas de inclusão.

Sobre a proporcionalidade da medida, o magistrado explicou que esta se fragmen-
ta nos seguintes requisitos: adequação; necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito. Sobre a divisão das vagas da UFS, para o vestibular, em duas metades (50% 
para cotistas e outra metade pela competição normal), ele aduziu sobre o atendimento 
a cada requisito, em síntese, que:

(a) adequação: a reserva de vagas no ensino superior para determinados grupos é 
medida eficiente para assegurar que esta fatia da população tenha acesso à educação 
superior em termos de representatividade, e, assim, alavancar sua evolução social e 
pessoal; 

(b) necessidade: sem a política de cotas, persistiria a situação desigual hoje rei-
nante; 

(c) proporcionalidade em sentido estrito: as cotas compensam pelo resultado 
esperado, por assegurar o acesso à universidade pública de pessoas que sempre es-
tudaram em instituições igualmente públicas e hoje estão à margem do sistema, 
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amenizando as distorções hoje presenciadas. Por outro lado, como foram mantidas 
50% das vagas para a competição pelas regras tradicionais, restou preservado o nú-
cleo mínimo do direito insculpido no art. 206, I da CRFB, equilibrando e limitando 
a intervenção em um nível tolerável.

Desta forma, na 3ª Vara Federal de Sergipe é possível perceber, novamente, uma 
divergência de interpretação entre os juízes Edmilson da Silva Pimenta e Rafael Soa-
res Souza, enquanto o primeiro defende o princípio da legalidade, sendo inadmitida 
qualquer discriminação sem previsão expressa na Constitucional, sem esquecer, da 
obrigatória observância do princípio do mérito acadêmico, o segundo tem posiciona-
mento favorável ao sistema de cotas da UFS, como mecanismo de mobilização social, 
resultante da aplicação do princípio da autonomia acadêmica, princípio este de raiz 
constitucional e, por isso, totalmente aplicável.

5. POSICIONAMENTO MAJORITáRIO DA JUSTIÇA 
FEDERAL SERGIPANA

No tocante a análise dos posicionamentos dos magistrados federais sergipanos nas 
ações impetradas contra o PAAF/UFS no primeiro ano do programa, 2010, chegou-
-se ao resultado de que apesar de majoritariamente a Justiça Federal de Sergipe ser 
contrária ao programa de cotas, tal posicionamento não se mostra pacificado. Uma 
vez que, existem fundamentações diversas para a resolução do mesmo conflito social, 
a qual perpassa por dois princípios cruciais: o princípio da igualdade material e o 
princípio do justo mérito.

Em breve síntese, os contrários a tais medidas afirmam que a Constituição Federal, 
nos seus artigos 3º, inciso IV, e 4º, inciso VIII, veda preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, além do art. 5º, caput, 
assegurar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Em razão deste mandamento constitucional, para que a discriminação positiva 
estabelecida pela Universidade Federal de Sergipe fosse constitucional era necessário 
a sua previsão expressa, já que o princípio da legalidade pondera e limita a aplicabi-
lidade do princípio da igualdade material.

Outro aspecto amplamente rebatido pelos magistrados contrários ao Sistema 
de Cotas da UFS foi a formalidade adotada pela Universidade para estabelecer a 
ação afirmativa, a qual se deu mediante resolução administrativa. Segundo estes, o 
princípio da autonomia acadêmica não pode ser visto de maneira ampliada e abso-
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luta, devendo-se ser sempre analisado em consonância com os demais mandamentos 
constitucionais, sob pena de extrapolar suas funções.

Enquanto isso, os favoráveis à ação afirmativa específica das cotas, por sua vez 
e também em breve síntese, argumentam que o artigo 3º, inciso III, impõe como 
objetivo fundamental da República erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais, ao passo que já é superada na doutrina a alegada vedação à 
discriminação positiva (também chamada de tratamento preferencial), voltada jus-
tamente a assegurar a igualdade material (e não apenas formal) entre os integrantes 
de um Estado.

Para os favoráveis ao sistema de cotas da UFS, o mesmo mostra-se adequado e efi-
caz, uma vez que o princípio da autonomia administrativa possui bases constitucionais 
capazes de legitimar a adoção de medidas educacionais concatenadas com as diversas 
diferenças e realidades sociais apresentadas. Diante da “privatização” das universi-
dades públicas, as quais são maciçamente frequentadas por egressos das instituições 
particulares de ensino, a mobilidade social mostra-se inaplicável se não fosse a adoção 
desses mecanismos de redução das desigualdades e geradores de maiores oportuni-
dades aos estudantes de baixa renda, os quais são, predominantemente, de cor negra.
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RESUMO
Este artigo visa realçar alguns dos mais importantes aspectos do novo constitucionalismo 
latino-americano ou constitucionalismo de transição, que teve início há trinta anos, juntamen-
te com a experiência de redemocratização da América Latina. A marca inconfundível deste 
movimento reside na tentativa de um conceito integral de soberania, que utilize processos 
constituintes democráticos e participativos com o intuito de promover a democracia e que 
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possibilitem, de certa forma, uma descolonização do próprio texto constitucional. A partir deste 
mote, o artigo estudará as principais características deste fenômeno. Assim sendo, a primeira 
parte dedica-se a uma reflexão sobre a concepção de democracia que estes textos adotam e sua 
contradição com tendências de hiperpresidencialismo. O segundo item refere-se a um novo 
entendimento da unidade estatal, que passa a reconhecer os povos indígenas e seus direitos 
originários. No item seguinte será abordado o aumento da importância da jurisdição consti-
tucional. Por último, este texto preocupar-se-á com o problema da desigualdade material, que 
reflete, por exemplo, a integração de valores como sumak kawsay no Direito Constitucional.

PALAvRAS-ChAvE
Novo Constitucionalismo Latino-americano; Democracia; Hiperpresidencialismo; Multicul-
turalismo; Jurisdição Constitucional; Desigualdade Material.

AbSTRACT
This paper aims to highlight some of the most important aspects of the new Latin American 
constitutionalism or transitional constitutionalism that has started thirty years ago, together 
with the experience of redemocratization in Latin America. The main point of this constitu-
tionalism is a large concept of sovereignty, which involves constituents’ democratic and par-
ticipative process in order to promote democracy and the decolonization of the Constitutional 
Text. These challenges raise central questions concerning this phenomenon which will be 
reflected in this paper. The first one is the reflection on democracy and its contradiction that 
is some tendencies to a hiperpresidentialism. The second item refers to a new understanding 
of the unity of government, which now recognizes the indigenous peoples and their originary 
rights. The following item will be addressed to the increasing importance of the constitutional 
jurisdiction. Finally, this paper will concern the problem of material inequality, which reflects, 
for exemple, the integration of values as sumak kawsay, in the Constitutional Law. 

KEYWORDS
New Latin American Constitutionalism; Democracy; Hiperpresidencialism; Multiculturalism; 
Constitutional Jurisdiction; Material Inequality.
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS AO NOvO 
CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO:  
DA TRANSIÇÃO À TRANSFORMAÇÃO

Este artigo é o resultado de mais uma iniciativa pioneira do Professor Doutor 
José Ribas Vieira, que, no primeiro semestre de 2012, no espaço da disciplina eletiva 
Tópicos Especiais em Direito Constitucional, oferecida no Curso de Doutorado em 
Teoria do Estado e Direito Constitucional do Programa de Pós-Graduação em Di-
reito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, construiu um programa 
dedicado exclusivamente ao estudo do Novo Constitucionalismo Latino-Americano.

Sempre atento às transformações do fenômeno jurídico, o Professor José Ribas 
Vieira estimulou-nos a iniciar os estudos por uma análise comparativa de aspectos do 
direito e da política presentes nas sociedades latino-americanas, que são encarados, 
do ponto de vista do jurista brasileiro, em geral, com um olhar de estrangeiro.

Eis então o primeiro impacto. Para compreender o que se entende por Consti-
tucionalismo Latino-Americano, fomos lançados às nossas raízes coloniais ibéricas 
mais escondidas pela Teoria Constitucional brasileira, de matiz fortemente europeia 
e norte-americana, e constatamos o óbvio: somos latino-americanos e nossas ideias, 
de certa forma, continuam fora do lugar9.

Nas últimas três décadas a América Latina passou por um processo de modificação 
em sua realidade constitucional10. Este processo, marcado historicamente pela abertura 
democrática, reproduz-se nas constituições dos estados e reinjeta dois pontos cruciais 
do constitucionalismo nos textos então emergentes: a inclusão de um rol de direitos 
fundamentais e um compromisso de formas de garantir a justiça constitucional.

Essas mudanças constitucionais, como bem salienta Petters11, apesar de estarem, 
em muitos dos casos, inseridas em contextos históricos diferentes e realidades fáticas 
distintas, possuem uma série de características comuns,notadamente, quanto à certos 
temas recorrentes e quanto ao processo de positivação constitucional.

9 SCHWARZ, Roberto. As Ideias Fora do Lugar. in: SCHWARZ, Roberto. (org.) Ao Vencedor as Batatas: Forma literária 
e processo social nos inícios do romance brasileiro. 34. Ed. S. Paulo: Duas Cidades, 2000.

10 Moncayo, Hector Leon. Reflexiones sobre el constitucionalismo alternativo en América Latina, (cópia sem indicação 
bibliográfica. p. 1). Segundo o autor, podemos observar que nos anos 80 houve um retorno a governos constitucionais 
em quase todos os países da América Latina, o Brasil teria sido o primeiro país a dar este passo, em 1988.

11 Mello, Milena Petters. Constitucionalismo, pluralismo e transição democrática na America Latina. in: Revista Anistia 
Política e justiça de transição. Ministério da Justiça. Jul/Dez,2010. p. 140.
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Assim, através de um longo processo de maturação, emerge aquilo que a dou-
trina em geral passou a chamar de novo constitucionalismo latino-americano ou 
constitucionalismo de transição (transformação)12, que à primeira vista pode ser 
compreendido como um movimento prático que possui bases teóricas em diversos 
constitucionalistas do continente13 e que é marcado por alguns pontos importantes, a 
saber, a) a constitucionalização do ordenamento jurídico e da sociedade dos estados 
através da reivindicação do conceito integral de soberania; b) o novo papel do Estado e 
da sociedade, e c) a utilização de processos constituintes democráticos e participativos 
com o intuito de promover a democracia.14

Todo esse processo de transformação nas constituições latino-americanas tam-
bém pode ser entendido como reflexo de uma insatisfação da sociedade com suas 
constituições que, na visão dos líderes teóricos, não eram comprometidas com a 
transformação radical da sociedade. Outro ponto que impulsionou a mudança das 
constituições foi a necessidade de aproveitara crise do sistema anterior e inaugurar 
um novo momento social onde a soberania do povo fosse garantida pelo texto legal 15.

O novo constitucionalismo procura, na verdade analisar a exterioridade da cons-
tituição, ou seja, “sua legitimidade, que por sua própria natureza, só pode ser extra-
jurídica”. Essa análise exterior nos leva a uma busca pelo sentido da interioridade do 
texto constitucional, qual seja, sua normatividade16. Tem-se, com isso, uma conexão 
da legitimidade da constituição com seu teor de participação democrática. Uma 
Constituição, para o novo constitucionalismo latino-americano, só será legítima 
na medida em que estiver democraticamente aprovada, refletindo assim o novo 
momento histórico destes Estados. O novo constitucionalismo é, principalmente, 

12 Mello, Milena Petters. Op.cit.. passim.

13 Basta notar a influencia de diversos teóricos como Dalmau, e Viciano no processo de formulação dos novos textos 
constitucionais da Venezuela, Bolívia e Equador..

14 Viciano Pastor, Roberto, Dalmau, Rubén Martinez. Necesidad y Oportunidad em El proyecto Venezolano de Reforma 
Constitucional. in: Revista Venezolana. de Econ. y Ciencias Sociales, 2008, vol. 14, n. 2, mai-ago. p.102. Disponível em: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-64112008000200007&script=sci_abstract, acesso em 05 de julho de 2012.

15 Segundo Dalmau e Viciano (Op. cit. p. 105), ao relatar a transição na Venezuela: “la necesidad de poner el punto y final 
de un sistema que había perdido su legitimidad, y de sentar las condiciones para la regeneración social y política del país”.

16 Viciano Pastor, Roberto, Dalmau, Rubén Martinez. Se pude hablar de um nuevo constitucionalismo latino-americano 
como corriente doctrinal sistematizada? Disponível em:. <http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/245.pdf>, 
acesso em 03 de julho de 2012.
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uma teoria democrática da constituição17.
Paralela a essa nova postura principiológica, podemos identificar um novo proces-

so de elaboração destes textos, na medida em que, mesmo com o trabalho represen-
tativo das Assembleias Constituintes, a realização de referendos para a aprovação da 
constituição ocorre posteriormente, garantindo a manifestação direta da população 
na decisão ou não da adoção de uma nova norma18. A democracia, mais uma vez, é 
ponto de referência, e suas formas de manifestação neste novo constitucionalismo 
serão aprofundadas na primeira seção deste artigo.

A mudança de entendimento da unidade nacional também é ponto comum nos 
recentes textos latino-americanos que buscam incessantemente realizar uma forma 
de compensação pelo tratamento discriminatório anteriormente dado à cultura dos 
povos originários. Se antes a cultura era vista de forma homogeneizada, hoje a diversi-
dade cultural é marca das constituições, as quais passaram a se definir tal qual são suas 
sociedades, isto é, multiétnicas e pluriculturais19. A promoção da diversidade cultural 
fica mais evidente, por exemplo, quando a grande parte das constituições garante a 
laicidade do Estado ou reconhece a pluralidade de religiões, inclusive as indígenas.

O reconhecimento da pluralidade cultural dos Estados latino-americanos leva a 
uma nova e importante atitude: a proteção dos grupos minoritários tradicionalmente 
inferiorizados, como os indígenas e os afrodescendentes, populações com importân-
cia cultural e histórica nestes estados mas que nunca tiveram uma proteção jurídica 
digna de sua relevância. Essa postura adotada pelas novas constituições leva a aquilo 
que muitos autores chamam de cidadania multicultural20, o que significa um grande 
avanço para estados marcados pela desigualdade sócio-econômica, jurídica e conse-

17 Idem. Essa corrente latino-americana se aproxima muito do movimento brasileiro de constitucionalistas demo-
cráticos, capitaneados por José Afonso da Silva. Para mais detalhes Ver: CITADINO, Gisele. Judicialização da Política, 
Constitucionalismo Democrático e Separação de Poderes. in: VIANNA, Luiz Werneck (org.). A Democracia e os Três 
Poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora da UFMG/IUPERJ/FAPERJ, 2002, v. 1, p. 17-42.

18 Mello, Milena Petters. Op. cit. p. 144.

19 Uprimy, Rodrigo. Las transformaciones constitucionales recientes em América Latina: tendências y desafios. in: 
GARAVITO, César Rodriguez (coord). El derecho em America Latina: Um mapa para el pensamiento jurídico del siglo 
XXI. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011. p. 112.

20 Sobre cidadania multicultural, ve : Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. 
Oxford: Oxford University Press, 1996. Mais recentemente ver: Kymlicka, Will. Multiculturalism: Success, failure, and 
the future. Washington, DC: Migration Policy Institute, 2012. 
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quentemente, cultural21. Esse avanço inclui, por isso, o reconhecimento do elemento 
indígena na formação do próprio Estado e um papel descolonizador das novas cons-
tituições, conforme será examinado na segunda seção deste artigo.

Nesse sentido, vale destacar a criação de jurisdições indígenas, bem como a aber-
tura do texto das Constituições ao direito internacional dos direitos humanos. Por 
conseguinte, ampliam-se as fontes para além do direito positivo dos Estados, obser-
vando-se uma profunda valorização dos direitos fundamentais dentro dos textos 
constitucionais, com o fortalecimento de garantias como o amparo e a tutela22. Tais 
fatores, caros ao novo constitucionalismo latino-americano, levam ao protagonismo 
da jurisdição constitucional, razão pela qual esta será examinada em seus aspectos 
gerais na terceira seção deste artigo.

Somado aos aspectos anteriores, a preocupação com a desigualdade material é 
outra marca importante destes textos constitucionais, o que será explorado na quarta 
e última seção deste artigo. A busca pelo rompimento com aquilo que outrora parecia 
imutável, a desigualdade sócio-econômica, rege muito destes textos. Há uma preo-
cupação com o assim chamado resgate da dignidade dos povos23. Esse compromisso 
isonômico reflete-se na adoção ideológica do Estado social e democrático de direito, 
em que o ideal de justiça social é muitas vezes exposto no próprio texto.

2. AS INOvAÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 
DEMOCRáTICA E O PARADOXO DO 
hIPERPRESIDENCIALISMO

As inovações democráticas trazidas pelo chamado novo constitucionalismo lati-
no-americano são um dos aspectos que mais suscitam polêmica no debate acadêmico 
atinente ao tema, pois elas vêm sendo saudadas por uns como novas manifestações 
e mecanismos de emancipação social e política e atacadas por outros como manifes-
tações de poderes autoritários e, dessa forma, como focos de perigo para caras con-
quistas materializadas na maioria das constituições em todo o mundo, notadamente 

21 Uprimy, Rodrigo. Las transformaciones constitucionales recientes em América Latina: tendências y desafios.in: 
Garavito, César Rodriguez (coord). Op. cit. loc. cit.

22 Por exemplo, tem-se os instrumentos adotados pela Constituição colombiana em seu artigo 86, No Brasil, como 
bem relembra Uprimy, podemos notar o surgimento de instrumentos como o mandado de segurança no artigo 5º. 
(op. cit. p. 115.).

23 Viciano Pastor, Roberto, Dalmau, Rubén Martinez. Op. cit. p. 06.
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naquelas classificadas como liberais. Portanto, constitui um grande desafio, contudo 
de enorme relevância no âmbito desse debate, caracterizar (e quem sabe, classificar) 
o modelo democrático resultante das experiências que protagonizam o “novo consti-
tucionalismo latino-americano”, especialmente naqueles países em que esse processo 
é mais contundente: Bolívia, Equador e Venezuela.

Dentre os aspectos que motivaram (e ainda motivam) essas inovações trazidas, 
Santos e Meneses24 destacam a necessidade de que se busque um modelo que reflita, 
de fato, a realidade da América do Sul. Este modelo deve ser capaz de incluir os ele-
mentos que são próprios da região, visto que tanto os modelos clássicos, quanto as 
concepções de análises a seu respeito, são “de fora” e, portanto, edificados sobre valo-
res estranhos às especificidades latino-americanas. Isso dificulta enormemente a sua 
eficaz implementação e a desejável mudança (pra melhor) da realidade. Os referidos 
autores destacam ainda que, por exemplo, o contratualismo, que se constitui num dos 
elementos centrais dos modelos externos (eurocêntricos) está em crise, pois não se 
mostra capaz de regulamentar as diversas e complexas facetas da vida em sociedade25.

Já Gargarella26, chama a atenção para o fato de que é necessário criar novas ins-
tituições para materializar os desafios estabelecidos, afinal de contas, as atuais ainda 
refletem e promovem realidades contraditórias em que imperam as desigualdades. 
Assim, apenas reformar e criar novas leis, mesmo as de grande alcance, como o 
são as constituições, ainda que seja um processo necessário e cujo resultado vem 
demonstrando-se progressista, não bastam para atacar e superar tais desigualdades.

Por sua vez, Martínez27 destaca que há uma crescente influência política dos povos 
indígenas nos processos de tomadas de decisão na América Latina e que, por essa 
razão, é preciso ampliar os estudos a respeito para abranger a dimensão atual desse 

24 SANTOS, Boaventura de Sousa, MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do Sul. Editora Cortez. São Paulo: 
2010. Passim.

25 SANTOS, Boaventura de Sousa, MENESES, Maria Paula (Org.). Op. cit. passim.

26 GARGARELLA, Roberto. Fragmento Del Borrador Del Libro “200 Años de Constitucionalismo em América Latina. 
Caps. 5 e 6. (Seminário de Teoria Constitucional y Filosofia Política – Material de Lectura 2011). Disponível em <http://
www.seminariogargarella.blogspot.com.br/>, acesso em 05/07/2012.

27 Martínez E., Manuel Ignacio. Exploraciones/Explorations: ampliando el canon investigador sobre la participación 
política de los pueblos indígenas en América Latina. in: European Review of Latin American and Caribbean Studies. 
n. 90, 2011. Disponível em: <http://www.cedla.uva.nl/50_publications/pdf/revista/ 90RevistaEuropea/90-MARTINEZ-
-ISSN-0924-0608.pdf.>, acesso em 05/07/2012.
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sujeito político. Aspecto que também é realçado por Linera28 ao defender que os povos 
indígenas vêm assumindo o papel de novos sujeitos revolucionários, o que muitos 
autores marxistas acabam não percebendo, pois ainda buscam identificar esse sujeito 
com aquele, estritamente, oriundo da classe trabalhadora.

Aprofundando esse debate, Zegada, Arce, Canedo e Quispe29, demonstram que 
nesses países, busca-se acrescentar ao modelo clássico da democracia (a representativa 
e liberal), não somente características da chamada democracia participativa/delibera-
tiva, mas também aspectos específicos e inspirados em experiências vivenciadas em 
comunidades indígenas, caracterizando um modelo denominado de “democracia 
comunitária” que, dentre outros aspectos, é fundado no respeito, na consulta, no 
consenso e na participação.

Destaca-se ainda que, embora haja grande dificuldade em sua definição, por não 
se tratar de uma experiência homogênea, seria possível, porém, determinar algumas 
características comuns nas diversas experiências, que seriam: a) possuírem uma es-
trutura coletiva; b) as decisões serem tomadas por consenso deliberativo através de 
assembleias, que se constituem em sua autoridade decisória máxima; c) rodízio e 
obrigatoriedade nas funções de autoridade; d) autoridade ser concebida como um 
serviço e não como um privilégio; e) haver possibilidade de revogação de mandatos 
concedidos, e f) haver controle social e sistema de prestação de contas e controle de 
representantes ou autoridades30.

Esses aspectos, reconhecidos e legitimados nas novas constituições, têm sido des-
tacados como uma das grandes novidades trazidas pelo novo constitucionalismo 
latino-americano, constituindo-se assim, também no âmbito da democracia, uma 
experiência plural e com grande potencial emancipador.

Diante da diversidade cultural e étnica na América Latina, esse reconhecimento 
constitucional é um grande avanço, especialmente como forma de inclusão cidadã 
de povos que secularmente foram tratados de forma discriminada ou mesmo como 
não existentes. Afinal de contas, a democracia deve contemplar além do princípio 
da igualdade que a caracteriza, a pluralidade de formas de pensá-la e de dirigir seus 

28 LINERA, Alvaro García. Precisamos de uma internacional de movimentos sociais. La Paz: 2009. Jornal Brasil de 
Fato, São Paulo, edição 350, 12 a 18 nov., 2009. Entrevista concedida a Elena Apilánez e Vinicius Mansur. Disponível em: 
 <http://alainet.org/active/34465&lang=es>

29 ZEGADA, María Tereza; ARCE, Claudia; CANEDO, Grabriela; QUISPE, Alber. La democracia desde los márgenes: 
Transformaciones en el campo político boliviano. Muela Del Diablo Editores. La Paz: 2011. passim.

30 Idem
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respectivos governos. Um dos mecanismos essenciais para isto é conceber a igualdade 
em âmbito local, nacional e regional.

Ademais, em face da imensa e deslumbrante natureza, que ainda resiste na região, 
é oportuno introduzir a relação com este elemento, no momento de constituição 
da vida social e, consequentemente, ao se conceber mecanismos para a superação 
das contradições e limitações dos antigos modelos democráticos, ainda a serem 
enfrentadas pelo novo constitucionalismo latino-americano31.

Assim, no caso da Bolívia, a constituição de 2009 a define como uma democracia 
representativa, participativa e igualitária, contendo um amplo reconhecimento das 
experiências comunitárias indígenas, inclusive na aplicação de decisões/sentenças, 
cujo regime político é tratado por alguns de seus ideólogos como uma transição 
lenta e pacífica para um novo socialismo, por meio da democracia e com graduais 
mudanças na economia 32 33.

São levantados como fatores limitantes desse ambicioso projeto de nação, por 
exemplo: a) o superfortalecimento do executivo; b) as tentativas de cooptação de 
lideranças da sociedade civil; c) a resistência da elite conservadora; d) as profun-
das desigualdades sociais; e) a estrutura “autoritária” de autogoverno indígena; f) a 
dependência econômica do país34; g) a corrupção dos governos, e h) as constantes 
hostilidades com a imprensa35.

Quanto ao Equador, que já contava com alguns avanços em termos de amplia-
ção dos espaços democráticos para tomadas de decisão desde a sua constituição de 
1998, experimentou uma significativa ampliação com a constituição de 2008, ha-
vendo multiplicação dos mecanismos de participação popular, permeando toda a 
carta constitucional, não somente inspirando-a, mas condicionando e submetendo 
o Estado aos mecanismos de participação popular, conformando inúmeras de suas 
esferas de atuação, tais como: a) na formulação de políticas públicas; b) na seleção 

31 TAPIA, Luis. Pensando la democracia geopoliticamente. Muela Del Diablo Editores. La Paz: 2009. passim.

32 LINERA, Alvaro. Op. cit. passim.

33 BURBACH, Roger. Comunnitarian Socialism in Bolivia. Artigo publicado no site “Open Democracy”. 2010. Disponível 
em: <http://www.opendemocracy.net/roger-burbach/communitarian-socialism-in-bolivia.html>, acesso em 05/07/2012.

34 Schilling-Vacaflor, Almut, Bolivia’s New Constitution: Towards Participatory Democracy and Political Pluralism? 
Working Paper No. 141. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1645192>, acesso em 05/07/2012.

35 MENDOZA-BOTELHO. Martin. Quality of Democracy and Economic Development in Bolivia: Are these concepts 
correlated? Paper submetido à “2010 Bolivian Conference on Development Economics”. Disponível em: <http://tulane.
academia.edu/MartinMendozaBotelho/Papers/118366/Quality_of_Democracy_in_Bolivia_ National_Contestation_and_
Grassroots_Popular_Participation.html>, acesso em 05/07/2012.
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de pessoal para a administração da justiça; c) no sistema de saúde; d) no desenvolvi-
mento econômico, e e) na inclusão de minorias sociais, dentre outros aspectos. Essa 
ofensiva participativa, visaria colocar o Estado numa relação intrínseca com a noção 
de participação nas suas várias esferas de atuação36.

A tentativa de aprofundar a democracia e superar limites de seu modelo libe-
ral é perceptível em dois aspectos principais. O primeiro deles é o da tentativa de 
superar os limites da representação, havendo previsões constitucionais que visam, 
por exemplo, a) a revogação de mandato dos cargos públicos eleitos; b) criação, 
reforma e derrogação de leis; c) consulta popular e referendo de iniciativa do presi-
dente ou de uma parcela dos cidadãos; d) garantia de participação na elaboração e 
controle do processo de implementação de políticas públicas voltadas para o desen-
volvimento, e e) iniciativa de reforma constitucional, desde que obedecidas restrições 
e garantias nela estabelecidas37.

O segundo aspecto diz respeito a tentativa de superação da tripartição de po-
deres. Assim, busca-se acrescentar dois novos poderes/funções aos três clássicos de 
Montesquieu: a) função de transparência e controle social, constituindo um poder 
popular autônomo de exercício de controle democrático e poder negativo, atribuin-
do ao povo a atividade de controle sobre as atividades dos órgãos estatais, os cargos 
públicos e os funcionários, e b) função eleitoral, independente dos partidos políticos 
e outras funções, mirando alcançar a imparcialidade tanto dos processos eleitorais 
dos órgãos do estado, bem como de instituições semi-públicas, cuja atuação incide 
sobre a atividade pública e funcionamento do Estado, redundando, dentre outros, na 
instituição de um tribunal de contencioso eleitoral, cuja função é conhecer e resolver 
os recursos eleitorais de forma célere e em âmbito extrajudicial38.

Há preocupações e resistências apresentadas à ambos os aspectos. Quanto ao 
primeiro denuncia-se que as iniciativas populares de leis e reformas constitucionais 
chocam-se com as dos parlamentares (que também as possuem), bem como a de-
finição do que seriam os “direitos e garantias”, que constituem em limitadores das 
alterações; questões estas que deverão ser resolvidas pela corte constitucional, o que 

36 FERNÁNDEZ, Albert Noguera. Participación, Función Electoral y Función de Control y Transparencia Social. in: 
SANTAMARÍA, Ramiro Ávila; JIMÉNEZ, Agustín Grijalva, DALMAU, Rubén Martínez (editores). Desafíos Constitu-
cionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 em perspectiva. Quito: V&M Gráficas, 2008. passim.

37 Idem

38 Idem.
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poderiam limitar o alcance de iniciativas avançadas, por exemplo. Quanto ao segundo, 
questiona-se sobre a necessidade de se criar mais um tribunal contencioso eleitoral 
que além de somente atuar em período eleitoral ou bem próximo a ele, poderá suscitar 
maiores conflitos judiciais, atrasando as decisões, ao invés de acelerá-las39.

Já a Venezuela, com experiências não tão expressivas em termos de reconheci-
mento de tradições comunitárias indígenas ou ainda de aprofundamento do aspecto 
participativo em relação as atividades estatais, segundo León e Smilde40, teria passado 
por três estágios: a) aproveitamento de formas existentes; b) promoção de participa-
ção, e c) centralização da participação.

Os defensores da democracia venezuelana ressaltam, dentre outros aspectos: a) a 
ligação direta proporcionada entre o grande líder e as massas; b) o apoio financeiro 
a instituições da sociedade civil; c) a ampliação dos locais de votação para lugares 
mais pobres; d) a incisiva queda da taxa de pobreza extrema, e e) a efetiva inclusão 
de minorias secularmente excluídas e, por conseguinte, um aprofundamento da de-
mocratização da sociedade venezuelana. Já seus opositores destacam que o efeito de 
muitas das pretensas medidas democratizantes miram, na verdade, a domesticação 
de entidades da sociedade civil, o controle do poder judiciário e o tolhimento da 
liberdade de expressão, dentre outros41.

No que diz respeito aos aportes trazidos à democracia, muito especialmente nos 
três países acima examinados, ou seja, a democracia comunitária e o seu reconhe-
cimento constitucional e que, estes são saudados por muitos como emancipatórios. 
Há, porém, aspectos suscitados por tantos outros que destacam preocupações e até 
denúncias de retrocessos e tentativas de instituição e concentração de superpoderes 
nas mãos dos novos líderes políticos da região42.

3. A qUESTÃO INDíGENA E O NOvO 
CONSTITUCIONALISMO DESCOLONIZADOR

39 Idem

40 LEÓN, Luis Vicente & SMILDE, David. Understanding Populism and Political Participation: The case of Venezuela. 
Woodrow Wilson Center Update on the Americas. Disponível em: <http://www.wilsoncenter.org/ sites/default/files/
Venezuela.pdf>, acesso em 05/07/2012.

41 Idem.

42 Nesse sentido, confira-se as análises de: Uprimy, Rodrigo. Las transformaciones constitucionales recientes em América 
Latina: tendências y desafios. in: GARAVITO, César Rodriguez (coord). Op. cit. ps. 120, 121 e 131 e GARGARELLA, Roberto. 
Pensando sobre la Reforma Constitucional em América Latina. in: GARAVITO, César Rodriguez (coord). Op. cit. p. 98.
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Conforme já assinalado nas seções precedentes, nas últimas três décadas (1980-
2010), as transformações inseridas nos textos das Constituições da região, quanto 
ao tratamento das relações entre os povos indígenas e o Estado nacional, foram tão 
impactantes, como é o caso das experiências boliviana e equatoriana, que se mos-
traram capazes de promover uma autêntica ruptura com o paradigma de Estado 
Constitucional forjado durante a modernidade.

Sem dúvida, um dos temas mais candentes do Novo Constitucionalismo Latino-
-Americano é a questão da luta pelos direitos dos povos indígenas em uma perspec-
tiva descolonizadora, assim entendida esta como sendo o reconhecimento da isono-
mia entre a cultura ocidental hegemônica e a cultura dos povos ameríndios, com a 
consequente inserção na Constituição de elementos inerentes à cosmovisão indígena.

Nesta seção, analisaremos, com apoio no modelo teórico de horizontes constitu-
cionais elaborado por Raquel Z. Yrigoyen Fajardo43, as etapas pelas quais atravessa-
ram as diversas Constituições latino-americanas rumo à concretização deste projeto 
descolonizador. A autora concebe os horizontes constitucionais em três paradigmas 
distintos, a saber, o liberal monista do século XIX, o social integracionista do século 
XX e o pluralista, em desenvolvimento desde a década de 1980 até os dias atuais. O 
horizonte do constitucionalismo pluralista, por sua vez, desdobra-se, segundo o en-
tendimento da mesma autora, em três ciclos progressivos, quais sejam, o multicultural 
(1982-1988), o pluricultural (1989-2005) e o plurinacional (2006-2009).

O horizonte constitucional liberal-integracionista é aquele que emerge no período 
de formação dos Estados nacionais latino-americanos e se caracteriza por valores 
monoculturais de origem europeia e pela busca da construção de uma unidade nacio-
nal, fincada em uma ordem jurídica monista, produzida exclusivamente pelo Poder 
Legislativo e cuja aplicação é monopolizada pelo Poder Judiciário44.

Do ponto de vista das elites que conduziram o processo de independência das 
colônias ibéricas, este período pode representar o florescimento de um constitucio-
nalismo genuinamente latino-americano45. Entretanto, se analisarmos o mesmo fato 
pela ótica dos povos ameríndios, o constitucionalismo liberal do século XIX imple-
mentou um projeto neocolonizador ainda mais severo de sujeição. Se no período 

43 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. El horizonte Del constitucionalismo pluralista: Del multiculturalismo a La desco-
lonización. In: GARAVITO, César Rodríguez (coord.). Op. Cit. p. 139 et seq.

44 Idem.

45 GARGARELLA, Roberto. Op. cit. passim.
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colonial as nações indígenas eram toleradas dentro de um sistema de pluralismo 
jurídico subordinado, nesta etapa constituinte dos Estados liberais latino-americanos, 
o monismo jurídico e a ideia assimilacionista suplantaram qualquer manifestação 
desta diversidade cultural congênita à região46.

O horizonte constitucional social é inaugurado com a Constituição mexicana de 
1917, como contra-ponto ao individualismo predominante no século XIX. Nesse sen-
tido, são reconhecidos direitos sociais e alguns direitos coletivos próprios dos povos 
indígenas como o direito coletivo à terra. Estes avanços, todavia, são conquistados 
dentro do marco de um indigenismo tutelar e integracionista, sem rompimento com 
a estrutura do Estado-nação e do monismo jurídico47. Note-se, inclusive, que neste 
período a política integracionista era incentivada pelas disposições da Convenção 
107 da Organização Internacional do Trabalho48.

O horizonte constitucional pluralista, em seus três ciclos, questiona, progressi-
vamente, os elementos que configuram os horizontes constitucionais anteriores ao 
mesmo tempo em que lança as bases de um projeto de constitucionalismo descolo-
nizador, marcado por antigas e novas demandas dos povos originários 49.

O primeiro ciclo do horizonte do constitucionalismo pluralista é marcado, por 
um lado, pelas idéias trazidas pelo multiculturalismo50 e, por outro lado, por novas 
demandas de direitos indígenas, notadamente relacionadas com o reconhecimento 
da diversidade cultural como fator constitutivo da sociedade a refletir-se na Cons-
tituição51. Porém, em que pese estes avanços, não há a recepção explícita nos textos 
constitucionaisdo direito consuetudinário ou da jurisdição indígena como formas de 
manifestação de um verdadeiro pluralismo jurídico52.

No segundo ciclo, são mantidos os direitos à identidade étnica e à diversidade 
cultural anteriormente conquistados, somando-se a estes a qualificação do próprio 

46 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. op. cit. p. 140.

47 Idem.

48 Cfr. International Labour Organization (1989). Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107). 
Disponível em: <http://www.ilo.org>, acesso em 05/07/2012.

49 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. op. cit.. P. 141.

50 Neste sentido, confira-se as obras já citadas de Will KYMLICKA e veja-se também TAYLOR, Charles. El Multicul-
turalismo y la Política del Reconocimiento. México: FCE, 1983.

51 Como exemplos destas manifestações constitucionais, Raquel Fajardo cita as Constituições do Canadá (1982), 
Guatemala (1985), Nicaragua (1987) e Brasil (1988).

52 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. op. cit. p. 142..
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Estado como pluricultural. Como conseqüência, os textos constitucionais53 adotam 
fórmulas que pluralizam não só as fontes de produção do direito, incluindo as fontes 
de direito consuetudinário indígena, como também o monopólio de sua aplicação é 
quebrado pelo reconhecimento das autoridades indígenas. Outro aspecto relevante 
deste ciclo, refere-se à forte influência da Convenção 169 da Organização Interna-
cional do Trabalho (1989)54 para a ampliação do catálogo de direitos constitucionais 
específicos dos povos indígenas55.

Por fim, o ciclo do constitucionalismo plurinacional é representado pelos proces-
sos constituintes emblemáticos na Bolívia (2006-2009) e no Equador (2008) e também 
é marcado pela aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos 
Indígenas (2007)56. Este ciclo radicaliza o projeto constitucional descolonizador, pro-
pondo o desafio de refundação do Estado a partir do reconhecimento dos povos indí-
genas não apenas como culturas diversas, mas, sobretudo, como nações originárias ou 
nacionalidades com autodeterrminação ou livre determinação57. Certamente, os exem-
plos que melhor concretizam, institucionalmente, os princípios constitucionais do 
pluralismo jurídico, da igual dignidade dos povos e culturas e da interculturalidade, 
presentes em ambas as experiências constitucionais58, encontram-se na Constituição 
Boliviana, seja na autonomia da jurisdição indígena originária campesina, conferida 
pelos artigos 190 a 192, seja na composição do Tribunal Constitucional Plurinacional 
por critérios de gênero e etnicidade, conforme determina o artigo 19759.

Face ao exposto, manifestamos nossa divergência em relação ao modelo teórico 
proposto por Raquel Fajardo apenas quanto ao posicionamento do ciclo multicultural 
do horizonte do constitucionalismo pluralista. Como neste ciclo não há ainda um 
sistema de pluralismo jurídico constitucionalmente aceito, acreditamos que seria 

53 Como exemplos destas manifestações constitucionais, Raquel Fajardo cita as Constituições da Colômbia (1991), 
México (1992), Paraguai (1992), Perú (1993)Bolívia (1994), Argentina (1994), Equador (1996 e 1998)e Venezuela (1999).

54 Cfr. International Labour Organization (1989). The ILO ConventiononIndigenousand Tribal Peoples, 1989  
(No. 169). Disponível em: <http://www.ilo.org>, acesso em 05/07/2012). 

55 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. op. cit. p. 142.

56 UN General Assembly (2007). The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc A/RES 
61/295. Disponível em: http://www.ohchr.org e <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii>, acesso em 05/07/2012.

57 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. op. cit. p. 149.

58 Ibidem. ps. 149-150.

59 Cfr. neste sentido: CLAVERO, Bartolomé. Tribunal Constitucional entre Estado Plurinacional y Pueblos Indígenas: un 
recto inédito em lãs Américas. in: Revista Española de Derecho Constitucional. n. 94. Jan.-abr. 2012. ps. 29-60. Disponível 
em <http://clavero.derechosindigenas.org>, acesso em 05/07/2012. 
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mais compreensível remanejá-lo como um segundo ciclo do horizonte do consti-
tucionalismo social. Assim, este horizonte constitucional estaria composto por um 
primeiro ciclo integracionista e um segundo ciclo multiculturalista, ambos ainda no 
marco de um Estado monista.

4. ASPECTOS DO PROTAGONISMO DA NOvA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

Na presente seção, o enfoque será dado às questões relacionadas à jurisdição 
constitucional no novo constitucionalismo latino-americano, com destaque para o 
controle concentrado de constitucionalidade, isto é, no que se refere às novas atri-
buições e à legitimidade das Cortes Constitucionais.

Em obra que tinha em perspectiva os desafios a serem enfrentados pela consti-
tuição equatoriana de 2008, Dalmau60 aduziu que a força de uma constituição não 
estaria unicamente na sua capacidade material de transformação, mas também nos 
elementos que garantem seu cumprimento, alegando que de nada adiantaria uma 
constituição mais avançada que não fosse aplicada. O autor trata, então, dos elemen-
tos formais dessa constituição que têm como fundamento comum a necessidade de 
protegê-la e fazê-la efetiva em toda sua amplitude. Dois deles são a consagração da 
supremacia constitucional61 e a proteção judicial da constituição, com a adoção do 
sistema concentrado de controle de constitucionalidade, considerada por Dalmau 
como uma evolução em relação ao sistema difuso, adotado anteriormente62. 

No mesmo sentido, Jiménez63 ressalta a necessidade de se assegurar a suprema-
cia da constituição com o predomínio dos direitos humanos e dos procedimentos 
democráticos, acrescentando que deve se sobrepor inclusive à vontade conjuntural 
de maiorias políticas. O autor dedica seu texto a rebater as críticas ao que seria con-
siderado um excessivo fortalecimento do Tribunal Constitucional equatoriano, que 
seria um instrumento para garantir a supremacia da constituição. Além disso, o autor 

60 DALMAU, Rubén Martínez., Supremacía de la Constitución, control de la constitucionalidad y reforma constitucional. 
in: SANTAMARÍA, Ramiro Ávila, JIMÉNEZ, Agustín Grijalva, DALMAU, Rubén Martínez (editores). Op. cit. p. 280.

61 No caso da constituição equatoriana de 2008, a consagração da supremacia da constituição se deu no artigo 424 que 
estabelece que as normas e atos do poder público deverão estar em conformidade com as disposições constitucionais, 
sob pena de carecerem de eficácia jurídica.

62 Ibidem, p. 285.

63 JIMÉNEZ, Agustín Grijalva. Perspectivas y desafíos de la Corte Constitucional. in: SANTAMARÍA, Ramiro Ávila; 
JIMÉNEZ, Agustín Grijalva, DALMAU, Rubén Martínez (editores). Op. cit. p. 259.
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lembra que as novas atribuições conferidas à Corte Constitucional são próprias desses 
órgãos no direito comparado.

Entre outras formas de realizar o alegado fortalecimento das Cortes Constitucio-
nais, a atribuição de competência para proceder à interpretação constitucional máxi-
ma é a que tem maior destaque, por ter sido duramente criticada. Isso porque seria 
antidemocrático que uma corte com reduzido número de magistrados substituísse o 
Congresso, que anteriormente tinha esta função. Tal crítica é infirmada por Jiménez64, 
que aduz ser impossível ao Congresso editar as leis e, via interpretação constitucional, 
decidir se são constitucionais ou não. 

Em verdade, a discussão centra-se na legitimidade da corte para a referida com-
petência, no que se refere a sua origem e a sua atuação, já que o controle democrático 
é intrínseco ao conceito de soberania popular65. 

Quanto à legitimidade de origem, Dalmau e Jiménez mencionam duas medidas 
para isso: a eleição direta da corte constitucional66 e outra que seria uma forma demo-
crática indireta, com a participação das funções legislativas, executiva, e de transparên-
cia e controle social. Já segundo Jiménez67, a melhor forma de designação apontada pelo 
CONESUP68 devia combinar aspectos meritocráticos (profissionais e éticos) e políticos 
(não partidaristas), com nomeações realizadas por autoridades popularmente eleitas.

Quanto à busca de mecanismos de controle da sua atuação, Dalmau e Jiménez69 refe-
rem os critérios de interpretação a serem aplicados pela corte constitucional no exercício 
de suas funções. Tanto a constituição equatoriana em seu artigo 427 como a boliviana no 
artigo 197, II trazem elementos que direcionam a atividade interpretativa70.

64 JIMÉNEZ, Agustín Grijalva. Perspectivas y desafíos de la Corte Constitucional. in: SANTAMARÍA, Ramiro Ávila; 
JIMÉNEZ, Agustín Grijalva, DALMAU, Rubén Martínez (editores). Op. cit. p. 262.

65 DALMAU, Rubén Martínez. Supremacía de la Constitución, control de la constitucionalidad y reforma constitucional. 
in: Op.cit., loc. cit. 

66 Adotada na Bolívia e considerada mais drástica por Dalmau. 

67 JIMÉNEZ, Agustín Grijalva. Perspectivas y desafíos de la Corte Constitucional. in: SANTAMARÍA, Ramiro Ávila; 
JIMÉNEZ, Agustín Grijalva, DALMAU, Rubén Martínez (editores). Op. cit. loc. cit. passim.

68 Comissão de juristas que preparou o projeto de constituição do Equador.

69 DALMAU, Rubén. Supremacía de la Constitución, control de la constitucionalidad y reforma constitucional. in: 
Op.cit., loc. cit.

70 O primeiro orientaria a interpretação no sentido que mais favoreça a plena vigência dos direitos e que melhor res-
peite a vontade do constituinte e de acordo com os princípios gerais de interpretação constitucional. Não seria uma lista 
“numerus clausus”, mas guias de interpretação. Já na boliviana, dever-se-ia aplicar preferencialmente o critério de vontade 
do constituinte, de acordo com seus documentos, atas e resoluções, assim como o teor literal do texto. Ibidem, p. 286. 
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Quanto à relação das Cortes Constitucionais com a questão dos povos indígenas 
no novo constitucionalismo latino-americano, vimos anteriormente que a autora 
Raquel Yrigoyen Fajardo71 identificou três ciclos de reformas constitucionais que ocor-
reram nas últimas três décadas na América Latina no que se refere aos direitos dos 
povos indígenas. Importa destacar, nesta seção, o último ciclo do constitucionalismo 
plurinacional. Como era inevitável que as tensões e contradições entre as demandas 
indígenas e as forças neocolonialistas acabassem por estar presentes nos textos cons-
titucionais, tornou-se imprescindível reconhecer que o exercício de interpretação é 
também um exercício de poder que deve ser compartilhado com os povos indígenas72. 
É por isso que a Constituição boliviana, a mais avançada nesse projeto, explicita que 
o Tribunal Constitucional deve ter uma composição paritária (entre autoridades da 
jurisdição indígena e da ordinária)73.

Quanto às suas atribuições, Clavero74 ressalta que o Tribunal Constitucional Plu-
rinacional teria o inovador papel de acomodar a institucionalidade indígena com as 
instituições centrais e com outras territorialidades autônomas, conjugando a plurina-
cionalidade constitutiva da Bolivia e conduzindo o Estado para empreender políticas 
de descolonização dos povos indígenas. Isso demonstra a importância da jurisdição 
constitucional na configuração do Estado plurinacional. 

Além dessa função de judicialização de relações interinstitucionais, teriam as 
Cortes Constitucionais a importante função de garantir liberdades75, o que se rela-
ciona com o objetivo de fazer com que a lista de direitos fundamentais não seja algo 
meramente formal, mas efetivo. Nesse ponto, a Corte Constitucional da Colômbia 
vem se destacando por adotar em suas decisões verdadeiras políticas públicas sobre 
habitação, pensões e deslocamentos forçados76.

Nesse ponto, Gargarella77 acentua que a expansão das listas de direitos incor-
porados nas constituições latino-americanas reforçaram os poderes do Judiciário, 

71 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. op. cit.. ps. 139 et seq.

72 Ibidem. p. 150. 

73 Diferentemente, a constituição do Equador somente estabeleceu a paridade de gênero. Ibidem, p. 154.

74 CLAVERO, Bartolomé. Op. cit. p. 2.

75 Ibidem, p. 4. Sobre o tema, deve ser também analisada a lei de deslinde jurisdicional da Bolívia, Lei 073 de 29 
de dezembro de 2010. 

76 Ibidem, p. 14

77 GARGARELLA, Roberto e COURTIS, Christian. El nuevo constitucionalismo latino americano: promessas e 
interrogantes. Cepal: Santiago, 2009, p. 28.
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encarregado da proteção desses direitos e da determinação do seu alcance.
Garavito78, por sua vez, admite haver um ativismo judicial com relação a esses 

direitos na América Latina. Entretanto, a preocupação maior do autor se dá com 
relação ao que ele chama de ponto cego do debate, que são os efeitos das decisões 
envolvendo esse tipo de direito. Para proceder a essa análise dos efeitos, o autor 
elabora uma tipologia dos possíveis efeitos de decisões judiciais de casos estruturais, 
abrangendo efeitos diretos e indiretos, materiais e simbólicos, o que constitui uma 
ampliação da abordagem em relação aos estudos já feitos. 

Posteriormente, com base no julgamento do caso T-025 de 2004 da Corte Cons-
titucional colombiana79 e em uma comparação entre esse e outros dois casos80, o 
citado autor buscou identificar as condições nele presentes que potencializaram os 
efeitos da decisão, entre elas, por exemplo, o forte monitoramento que a Corte faz do 
cumprimento de suas decisões. Tais são as prováveis condições para que as decisões 
tenham maior impacto geral na efetivação dos direitos socioeconômicos, embora o 
autor ressalte que a hipótese desenvolvida ainda tem que ser testada em outros casos.

Analisando as atuações da Corte Constitucional colombiana, Clavero81 pontua que 
um instrumento essencial para suas decisões foi a construção da referida categoria 
de “estado de coisas inconstitucional” por ações e omissões dos poderes públicos que 
provocam vulneração massiva e contínua de direitos fundamentais, casos em que suas 
decisões se estendem a toda população afetada e não só à parte que litigou.

5. SUMAK KAWSAY82:  A qUESTÃO ECONÔMICA NO 
CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO

A histórica desigualdade do continente e o desejo de ultrapassar a mera igualdade 

78 GARAVITO, César Rodriguez. Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights. 
In: Latin America. Texas LawReview, vol. 89, 2011, p. 1671.

79 Decisão em que a Corte Constitucional da Colômbia declarou emergência humanitária causada pela remoção forçada 
de pessoas que constituía um estado de coisas inconstitucional, isto é, uma violação massiva de direitos humanos associada 
com falhas na ação do Estado. Ibidem, p. 2. 

80 Caso T-153, em que houve a decisão, em 1998, que declarou que a situação dos detentos nas prisões superlotadas 
constituía estado de coisas inconstitucional e caso T-760, em que houve decisão mais recente relacionada ao direito à 
saúde, conforme Ibidem, p. 7. 

81 CLAVERO, Bartolomé. Op. cit., p. 17.

82 Expressão quechua, idioma tradicional dos Andes. “Sumak” significa plenitude e “Kawsay” viver. A expressão poderia 
ser traduzida como “bem viver” ou “vida digna”. No idioma aymara há a correspondente expressão “suma qamaña”, em 
que “suma” significa plenitude, excelente, bem, e “qamaña”, viver, estar sendo, conviver.
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formal, característica da tradição liberal, formam o pano de fundo de grande parte 
das novas constituições latinoamericanas, inovadoras no estabelecimento de bases 
materiais capazes de dar concretude aos direitos fundamentais. Nessa linha, uma 
das marcas mais visíveis desse novo constitucionalismo é justamente a disciplina 
inovadora e claramente orientada da ordem econômica, com importantes reflexos 
no próprio direito de propriedade.

Conforme anotado por Gargarela e Courtis,83 dois são os caminhos geralmente 
seguidos pelas constituições latinoamericanas. O primeiro consiste em consagrar 
em seus textos uma série de diretivas econômicas intangíveis, de um modo geral 
relacionadas com a propriedade pública dos recursos naturais e com o papel do Es-
tado na economia. A Constituição boliviana, por exemplo, confere a propriedade dos 
recursos naturais ao Estado; proíbe o latifúndio, a produção e a comercialização de 
transgênicos; estabelece que o uso da água não pode ser privatizado e que a energia 
só pode ser manejada pelo Estado. Já a equatoriana, dentre outras medidas, estatui 
que os recursos naturais não-renováveis formam parte de um patrimônio inalienável 
e inapropriável do Estado, o mesmo se verificando nos textos das constituições do 
Peru (quanto aos recursos renováveis e não-renováveis) e da Venezuela (em especial 
quanto ao petróleo, cuja propriedade é do Estado). O segundo, em estabelecer me-
didas de reforma econômica destinadas a alterar relações de poder com potencial de 
ameaçar a própria estabilidade da constituição. O exemplo mais significativo é o da 
Bolívia, que submeteu a referendo a questão de saber qual seria a extensão máxima 
de terras que alguém poderia acumular sem estar sujeito a expropriação pelo Estado 
(5 ou 10 mil hectares). Nesse caso, o objetivo claro foi o de evitar acumulações futuras 
de riquezas e, com isso, minar as condições de possibilidade de insurgência contra a 
nova ordem econômica inaugurada pelo texto constitucional.

Diversamente dos cânones estabelecidos pela economia liberal, baseada no indi-
vidualismo e na busca do lucro, busca-se implementar na América Latina um modelo 
econômico de inclusão e articulação de todos os setores sociais, reconhecidos como 
economicamente ativos, a partir de princípios comunitários.84 Ou, como comumente 
referido, uma economia plural que 

83 GARGARELLA, Roberto, COURTIS, Christian. Op. cit. p. 40.

84 SOLOGUREN, Gonzalo Gosálvez. Estructura y Organización Econômica del Estado. Análisis y Crítica en la nCPE”. 
in: Miradas. Nuevo Texto Constitucional. La Paz: IDEA Internacional, Vicepresidencia Del Estado de Bolivia e Universidad 
Mayor de San Andrés, 2010, p. 188.
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articula las diferentes formas de organización econômica sobre los principios de 
complementariedad, reciprocidad, solidariedad, redistribuición, igualdad, seguridad 
jurídica, sustentabilidad, equilíbrio, justicia y transparecia. La economia social y co-
munitária complementará el interes individual com el vivir bien colectivo (art. 306, 
III, da Constituição da Bolívia)85.

Não se trata, a rigor, de negar o capitalismo, a globalização ou mesmo a proprie-
dade privada de bens mas, antes, de conferir à economia comunitária o papel de 
articulador de todo o conjunto da economia. Não se cuida, igualmente, de aniquilar 
a individualidade mas de integrá-la aos interesses da comunidade e ao viver bem 
coletivo, o que também inclui o bem- viver do indivíduo. Marcando as diferenças 
entre o modelo liberal e o da economia plural, Gonzalo Gosálvez Sologuren aponta 
que o novo texto boliviano reconhece 

al ser humano y a la vida como objeto fundamental de la economia y no, como en la 
economia liberal y neoliberal al capital y la inversión por encima de lós seres humanos 
y de la Madre Tierra. No desaparece el mercado, pero ahora todos tinen derecho a 
participar en el com iguales oportunidades y para beneficio de todos86.

No caso dos recursos naturais há, para além de um mero modelo de monopó-
lio de exploração, uma evidente conexão com o conceito de sumak kawsay e, mais 
amplamente, com uma experiência cultural na qual o indivíduo não é um elemento 
isolado, um “competidor” dentro da sociedade.

O sumak kawsay expressa um desejo por melhores condições de vida ao lado 
dos demais e em plena harmonia com a natureza, vista não como uma fonte a ser 
explorada e sim como a origem da vida e de sua exuberância. Implica a busca de um 
bem-estar generalizado, inclusive espiritual e emocional, e a plena harmonia com a 
Pachamama e com o cosmos. Fosse o caso de compará-lo a algum instituto do cons-
titucionalismo europeu, sua semelhança seria com o que se convencionou chamar de 
“direitos sociais”, mas com uma diferença fundamental: enquanto os direitos sociais 
se fundam no reconhecimento da necessidade de uma “reparação natural” às injus-
tiças causadas pelos direitos liberais e pelo culto à propriedade privada, e conferem 
esta tarefa ao Estado (Estado Social), o regime de felicidade concebido pelo sumak 

85 “art. 306.I. El modelo econômico boliviano es plural (...) 
II. La economia plural está constituída por las formas de organización econômica comunitária, estatal, privada y social 
cooperativa”.

86 SOLOGUREN, Gonzalo Gosálvez. Op. cit., p. 184.
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kawsay se afasta radicalmente do modelo liberal e assume a tarefa de por as forças 
da economia a serviço do bem-estar coletivo. Muito embora o Estado tenha um 
papel fundamental nessa tarefa, o constitucionalismo latinoamericano aposta todas 
as suas fichas na força dos movimentos sociais e na constitucionalização dos direitos 
de bem-viver, pondo-os, ao mesmo tempo, ao alcance do povo e longe das forças 
conservadoras da sociedade e do próprio Estado. Para Francisco Palacios Romeo, a 
estratégia de constitucionalização dos direitos é o diferencial entre as experiências 
latinoamericanas e o Estado Social europeu, cujas constituições não consolidaram 
direitos sociais,87 relegando-os a uma “caligrafia exclusivamente administrativa”88.

As principais críticas ao novo modelo de economia plural giram em torno de uma 
suposta reinstauração do comunismo e do estatismo. Quanto à primeira, Gonzalo 
Gosálvez Sologuren argumenta que não se trata de um modelo comunista, baseado, 
como no caso da URSS, na estatização dos meios de produção e na eliminação da 
propriedade privada, mas, diferentemente, de um modelo que respeita a propriedade 
privada, a do empresariado e também a dos trabalhadores que empregam seus pró-
prios meios no ciclo econômico.89 Além disso, merece registro que as estatizações 
ocorridas no continente se dão por meio da compra de empresas pelo Estado e não 
por intermédio de expropriações, como em Cuba, por exemplo.90 E não se trataria de 
um modelo estatista, pois, ao contrário do estatismo boliviano da década de 50, o atual 
modelo não se apoia no favorecimento e na distribuição de benesses a pequenos gru-
pos nem na transferência de empresas estatais ao setor privado internacional.91 Fala-se 
também em assistencialismo, crítica recusada por Francisco Palacios Romeo, para 
quem o assistencialismo é caracterizado por uma rede estatal de doações materiais sem 
retorno e sem interação, enquanto os sistemas gerados pelo regime do sumak kawsay 
têm por objetivo a criação de uma estrutura comunitária ativa de desenvolvimento92.

87 Ressalvas feitas a Portugal e Espanha.

88 ROMEO, Francisco Palacios. . Constitucionalización de un sistema integral de derechos sociales. De la Daseins-
vorsorge al Sumak Kawsay. in: SANTAMARÍA, Ramiro Ávila; JIMÉNEZ, Agustín Grijalva, DALMAU, Rubén Martínez 
(editores).Op cit. p. 48.

89 SOLOGUREN, Gonzalo Gosálvez. Op. cit., p. 187.

90 O registro é de MONCAYO, Héctor León. Op. cit. p. 4.

91 SOLOGUREN, Gonzalo Gosálvez. Op. cit., p. 188.

92 ROMEO, Francisco Palacios. . Constitucionalización de un sistema integral de derechos sociales. De la Daseins-
vorsorge al Sumak Kawsay. in: SANTAMARÍA, Ramiro Ávila; JIMÉNEZ, Agustín Grijalva, DALMAU, Rubén Martínez 
(editores).Op cit. p.56.
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No regime de bem-viver ganham relevo os direitos à educação (universal e gra-
tuita), à saúde (relacionado ao acesso à água, alimentação e medicamentos, dentre 
outros), à previdência e assistência social, à cultura e ciência, ao lazer e ao meio 
ambiente.93 A função social da propriedade é expressamente estabelecida como 
um direito erga omnes, inclusive com a proibição da especulação e da privatização 
dos bens públicos.

A plena implementação de tais direitos demanda o alcance de alguns objetivos 
estratégicos, como a captura e a redistribuição dos excedentes dos recursos naturais 
e o fortalecimento da pequena e média produção urbana e rural.94 Também uma 
mudança de direção do modelo econômico de modo a privilegiar a industrialização 
dos recursos naturais e a demanda interna, ultrapassando o modelo de exportação 
das riquezas nacionais95.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo realçamos os principais aspectos do assim denominado novo 
constitucionalismo latino-americano que, a nosso ver, distinguem este fenômeno 
jurídico das demais manifestações neoconstitucionais. Tratamos nas quatro seções 
precedentes de questões relacionadas à prática da democracia, ao relacionamento 
entre o Estado e os povos ameríndios, ao novo papel protagonizado pela jurisdição 
constitucional e à concretização da justiça social. Temos então o novo constituciona-
lismo latino-americano em um caleidoscópio de cores vibrantes e formas originais, 
que se transforma a cada mirada e continua capturando os olhares atentos e admi-
rados de seus estudiosos.

As experiências democráticas inovadoras apresentadas na primeira seção deste 
artigo, com destaque para as Constituições da Bolívia, Equador e Venezuela, demons-
tram que as práticas alí apresentadas ainda estão em pleno processo de implantação 
e que muitas das resistências opostas a elas, na verdade, refletem a posição de onde 
se fala/denuncia, ou seja, refletem interesses preteridos pela nova ordem instituída. 
Certamente as novidades trazidas pelo novo constitucionalismo latino-americano 
para a democracia, possuem o potencial de representar enormes avanços em termos 

93 Com a proibição dos transgênicos, em algumas constituições.

94 JUSTINIANO, Lourdes Montero. Una Economía para la Inclusión. in: Miradas. Nuevo Texto Constitucional. La Paz: 
IDEA Internacional, Vicepresidencia Del Estado de Bolivia e Universidad Mayor de San Andrés, 2010, p. 593.

95 Idem.
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de emancipação, especialmente por reconhecer e incluir experiências comunitárias 
secularmente ignoradas, focando não apenas na forma de se decidir determinada 
questão em si, mas também na manutenção das condições necessárias e adequadas 
para sua futura efetivação. Esse aspecto é significativo diante de realidades em que, 
o que se constata é que, talvez, o que nos falte não seja a concepção e até aprovação 
de boas medidas/leis, mas sim as condições para se superar as dificuldades para sua 
implementação exitosa.

Após a exposição sistemática dos horizontes constitucionais propostos por Raquel 
Fajardo, na segunda seção, podemos inferir que este é um modelo teórico muito 
eficiente para demonstração, em abstrato, das fases pelas quais passaram as Consti-
tuições latino-americanas sem, no entanto, significar que todas as experiências cons-
titucionais da região se desenvolveram neste sentido progressivo.

Pelo contrário, observamos, em primeiro lugar, que a própria autora adverte que 
os horizontes constitucionais são constantemente desafiados, na prática, ou por re-
sistências de setores conservadores da sociedade, ou por problemas estruturais de 
efetividade, evidenciando que as transições de uma etapa para outra não são pacíficas 
e nem tampouco amistosas96.

Em segundo lugar, verificamos que as Constituições citadas como paradigmas de 
um determinado horizonte constitucional ora avançam para o horizonte seguinte, ora 
permanecem estagnadas em seu horizonte de origem. Na primeira hipótese, tem-se, 
por exemplo, que, embora a Constituição da Guatemala, reformada em 1993, não con-
temple expressamente o pluralismo jurídico, a interpretação extensiva e sistemática 
de seu artigo 66, permite o reconhecimento do direito consuetudinário indígena e de 
suas formas tradicionais de organização social97. Na segunda hipótese, referimo-nos 
à Constituição do Brasil de 1988, que apesar da incorporação da Convenção 16998, 
permanece no umbral do segundo ciclo pluralista.

Na terceira seção, abordamos os principais aspectos da jurisdição constitucional 
no novo constitucionalismo latino-americano com ênfase nas experiências consti-
tucionais da Bolívia, Equador e Colômbia. Neste passo discutimos a legitimidade 

96 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. op. cit. passim.

97 Neste sentido, o relato do Caso Chiyaxé um importante exemplo de experiência bem sucedida de aplicação do direito 
indígena maia, no marco de uma Constituição do ciclo multiculturalista. Cfr. PADILLA, Guillermo. Pluralismo Jurídico 
y Paz em Guatemala. in: INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Revista do IIDH. n.41, 2005. 
ps. 208 et seq. 

98 Cfr. Decreto Legislativo nº. 149, de 26 de junho de 2002.
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da escolha de seus membros, os mecanismos de controle de sua atuação, a relação 
das Cortes Constitucionais com as reivindicações dos povos indígenas e seu papel 
na efetivação dos direitos fundamentais. Apesar dos estudos feitos até agora, não é 
possível ainda dizer como se solucionarão os impasses envolvendo a sua legitimidade 
democrática, nem qual será a sua importância para fins de efetivação dos direitos 
consagrados nos textos constitucionais. Essas respostas somente poderão ser dadas 
a partir de estudos futuros.

Na quarta seção, apresentamos o novo modelo constitucional baseado no retorno 
da figura do Estado como gestor do desenvolvimento e na aposta por um pacto de 
produção compreensivo dos setores sociais, comunais, cooperativos e populares.99 
Trata-se de um modelo alternativo e experimental marcado pela expressa recusa ao 
constitucionalismo liberal e que, nessa quadra histórica, enfrenta o desafio de imple-
mentar suas inovações nas práticas econômicas reais.

Esses aspectos marcam o fenômeno do novo constitucionalismo latino-america-
no que é observado em toda a região, inaugurando-se uma nova forma de se entender 
a constituição. Nestes estados que, separados por linhas fronteiriças herdadas de 
um passado colonial comum, a história deixou marcas de profunda injustiça sócio-
-econômica, que reverberava em suas Constituições. Após o advento desta série 
de mudanças oriundas das ruas e reproduzidas nos textos constitucionais, o novo 
constitucionalismo latino-americano apresenta ao constitucionalismo mundial uma 
nova e importante perspectiva.

99 JUSTINIANO, Lourdes Montero. Op. cit. p. 587.
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RESUMO
O presente trabalho buscou analisar a construção do direito humano de propriedade e as 
transformações advindas com o constitucionalismo contemporâneo, tendo como enfoque a 
propriedade agrária e o conflito existente em torno do processo de democratização do acesso 
à terra. O Estado Democrático de Direito, salvaguardado pela Constituição de 1988, trouxe 
uma nova compreensão dos princípios da dignidade humana e da igualdade, ampliando, por 
consequência, o rol de direitos fundamentais, na busca do bem-estar social. Nesta nova ótica 
constitucional, o direito de propriedade deixou de ser visto como intocável e sagrado, passando 
por um processo de relativização. Na ascensão deste novo Estado, a função social da proprie-
dade é elevada ao status de princípio norteador da atividade econômica, o que faz nascerem 
várias limitações ao seu exercício, tais como obrigações ambientais, trabalhistas e econômicas 
a serem cumpridas. Todavia, verifica-se que em relação à propriedade agrária, especificamente, 
a efetivação da função social continua reduzida ao caráter economicista e o conflito agrário 
permanece atual no cenário brasileiro. Desse modo, observa-se, que mesmo com as conquistas 
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trazidas pela CF/88 e pela Lei Agrária nº 8.629/93, os processos de desapropriação para fins de 
reforma agrária ainda encontram óbices tanto burocráticos quanto estruturais.

PALAvRAS-ChAvE
Direitos Humanos; Propriedade; Reforma Agrária.

AbSTRACT
The present study sought to analyze the construction of the human right of ownership and 
changes caused by the contemporary constitutionalism, focusing on land ownership and ongo-
ing conflict around the process of democratizing access to land. The democratic rule of law, 
safeguarded by the Constitution of 1988 brought a new understanding of the principles of 
human dignity and equality, expanding, therefore, the list of fundamental rights in the pursuit 
of social welfare. In this new constitutional perspective, the right of property was no longer seen 
as sacred and untouchable, through a process of relativization. The rise of this new state, the 
social function of property is elevated to the status of a guiding principle of economic activity, 
which is born several limitations to its exercise, such as environmental liabilities, labor and 
economic policies to be met. However, it appears that with regard to landed property, specifi-
cally, the realization of the social economist remains low and the character remains current 
agrarian conflict in the Brazilian scene. Thus, it is observed that even with the gains brought 
about by CF/88 and the Agrarian Law No. 8.629/93, the processes of expropriation for agrarian 
reform purposes are still obstacles both bureaucratic and structural.

KEYWORDS
Human rights; Property; Land reform.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente é perceptível a projeção e concretização dos direitos humanos, dos 
direitos fundamentais e/ou das liberdades individuais nos diversos segmentos sociais, 
sejam em manifestações populares, estudos acadêmicos, discussões políticas ou até 
mesmo nos veículos de comunicação em massa.

A discussão que se pretende trazer é que apesar de estarmos vivenciando, em 
nossa Constituição atual, um Estado Democrático de Direito em que o bem-estar 
social e a dignidade da pessoa humana são valores supremos a serem perseguidos, 
nos deparamos com inúmeros obstáculos à efetivação dos direitos sociais e, por outro 
lado, esbarramos numa ampla concretização de direitos individuais de cunho pura-
mente econômico, tais como a propriedade.

Diante desse contexto, surgem algumas indagações: como o direito individual de 
propriedade é visto em relação aos demais direitos humanos? Quais as teorias sobre 
a efetivação do direito de propriedade frente aos direitos sociais e suas implicações 
no conflito agrário e acesso à terra? A função social da propriedade, como dever 
constitucional, é observado no cenário agrário brasileiro?

Para a formação das ideias e análises levantadas neste trabalho adotou-se o méto-
do qualitativo e através de pesquisa bibliográfica, mediante leitura de livros, artigos 
científicos e textos de sítios confiáveis na internet foi possível o aprofundamento nos 
aspectos político-sociais do tema que será apresentado a seguir.

2. DESENvOLvIMENTO

2.1 A NOVA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DO 
DIREITO DE PROPRIEDADE E AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS 
AO SEU EXERCÍCIO

A Constituição Federal de 1988 inovou o ordenamento jurídico brasileiro ao 
trazer a ideia de justiça e solidariedade como um objetivo fundamental do Estado 
Democrático de Direito, é o que se extrai da análise do seu artigo 3º: 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-
gionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

Diante da nova meta a ser alcançada pelo Estado Brasileiro, surgiu diversas mo-
dificações no cenário jurídico e no tocante ao direito fundamental da propriedade 
não foi diferente. A Carta Magna fez clara opção pelos valores existenciais ligados 
ao ideário de dignidade da pessoa humana e solidariedade social, ocasionando uma 
superação do patrimonialismo e individualismo que antes representavam a visão 
de mundo brasileira.

Nessa perspectiva, enquanto o inciso XXI do art. 5° da Constituição Federal garan-
te a todo cidadão o direito de propriedade, logo em seguida, no seu inciso XXI, trás 
a função social como uma limitação constitucional ao exercício pleno deste direito 
individual exigindo do proprietário a sua observância. 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.

O artigo 170 da Carta Política de 1988, trás consigo outro aspecto inovador que 
é a inclusão da função social da propriedade como princípio autônomo da ordem 
econômica ao lado da propriedade privada, consequentemente, todas as normas in-
fraconstitucionais que tratam sobre a matéria precisam analisá-la com base neste 
novo parâmetro de justiça social.

[...] não basta mais a observância dos preceitos do Código Civil e do Código de Pro-
cesso Civil – ambos idealizados à vista de uma realidade social absolutamente diversa 
daquela hoje vivenciada –, sendo fundamental que os instrumentos de proteção da 
posse e propriedade sejam revisitados e revistos através dos princípios constitucio-
nais, que introduziram no conteúdo do direito de propriedade – e por consequência 
no conceito de posse – o dever de exercitar os poderes a ela inerentes na direção do 
bem-estar da sociedade.5

O direito de propriedade é considerado o mais amplo dos direitos reais, consisten-

5 Trecho da decisão proferida pelo Juiz de Direito Luís Christiano Enger Aires no processo nº 02100943233. Comarca 
de Passo Fundo – 3ª Vara Cível. Data: 16.01.2006. Extraído da Revista de Direito Agrário – Ano 20, nº 20, 2007:173.
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te no conjunto de poderes que o proprietário tem sobre o bem, ou seja, a faculdade 
de usar (jus utendi), gozar (jus fruendi) e dispor (jus abutendi), além de poder reaver 
a coisa de quem a possua injustamente, entretanto, o caráter absoluto e intangível não 
mais se mantém, no tocante ao assunto Savatier esclarece:

O proprietário não é mais o homem tendo direitos absolutos sobre seu bem, com 
poderes de destruí-lo e de deixá-lo inativo. Há hoje, na maior parte dos países, e no-
tadamente na França, uma série de leis que obrigam o proprietário a consagrar sua 
propriedade ao interesse geral; [...] que o obrigam a torná-la útil; que o tornam, enfim, 
responsável pelos danos causados por seus bens. O proprietário aparece, assim, mesmo 
tanto quanto o indivíduo no interior do direito civil, como encarregado de um serviço 
público (SAVATIER, 1950, p.13).

Destarte, o instituto da propriedade passou por diversas transformações e limi-
tações, dentre elas a restrição, a servidão e a desapropriação. As restrições limitam 
o caráter absoluto da propriedade; as servidões limitam o caráter exclusivo; e a de-
sapropriação o caráter perpétuo. Desta compreensão preliminar passemos a análise 
das limitações em cada uma de suas espécies.

No tocante à desapropriação, esta modalidade é a forma genuína e mais profunda 
de limitar o direito de propriedade, pois afeta diretamente o seu caráter perpétuo. 
Sendo o meio pelo qual o poder público determina a transferência compulsória da 
propriedade particular, especialmente para o seu patrimônio ou de seus delegados. 
Acrescente-se que, o artigo 5º, XXIV da Carta Magna de 1988 prevê a possibilidade 
de desapropriação em razão da necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvada as exceções cons-
titucionalmente definidas6.

Desta forma, a propriedade não mais existe como um direito fundamental into-
cável; atualmente, para que a mesma seja elevada ao status de direito humano fun-

6 Em apontamentos acerca das definições terminológicas que compõe o art. 5º XXIV da CF/88, Bulos (2007: 470, 471 
e 472) traz os seguintes conceitos: Necessidade Pública se dá quando a Administração se depara com problemas inadiáveis 
e prementes, envolvendo situações que não podem ser procrastinadas, devido à emergência que logram. A única saída 
viável é transferir para o domínio estatal o bem particular. Uma hipótese legal está no art. 1.228, §3º do Código Civil de 
2002; Utilidade Pública ocorre quando não exige a transferência urgente de bens para o domínio estatal. O Decreto-Lei 
nº 3.365/41 enumera alguns casos que ensejam a desapropriação por utilidade pública; Indenização Prévia significa que 
o expropriante, antes mesmo de ocupar o imóvel, deverá pagar ou depositar a quantia em moeda corrente, sob (dinheiro) 
pena de violação ao mandamento constitucional. Exceções constitucionais: Na desapropriação-sanção o pagamento será 
mediante títulos da dívida pública (CF, art. 182, §4º, III) e na desapropriação para fins de reforma agrária, em títulos da 
dívida agrária (CF, art. 184, caput). 
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damental necessário se faz a observância de determinados deveres fundamentais, os 
quais se exteriorizam através das limitações legais resultantes do caráter publicista 
pretendido pelo Estado brasileiro.

2.2 A EFETIVIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE E 
A CRÍTICA À TEORIA HEGEMÔNICA DA EFICÁCIA DOS 
DIREITOS HUMANOS SOCIAIS

A partir da análise do direito de propriedade no ordenamento jurídico nacional, 
partiremos agora para a verificação da sua eficácia e aplicabilidade em relação aos 
demais direitos fundamentais e sociais.

Pois bem, não é difícil constatar, da leitura do art. 5º, §1º da CF que os direitos 
fundamentais, sejam eles de natureza individual ou social, possuem aplicabilidade 
imediata. A complexidade está no tocante à sua eficácia, fato este a gerar críticas 
e reflexões.

A teoria hegemônica sobre a eficácia dos direitos fundamentais classifica-os em 
dois grandes grupos, sendo estes, os direitos de defesa (que incluem os direitos indi-
viduais, dentre eles a propriedade) e os direitos a prestações (direitos sociais, como o 
direito à assistência social, aposentadoria, saúde e educação). A partir desta classifi-
cação, a depender do grupo onde estiver inserido, o direito poderá ter eficácia plena, 
contida ou limitada. Neste sentido, ensina José Afonso da Silva:

A Constituição é expressa sobre o assunto, quando estatui que as normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Por regra, as normas que 
consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e individuais são de eficácia 
contida e aplicabilidade imediata, enquanto as que definem os direitos econômicos e 
sociais tendem a sê-lo também n a Constituição vigente, mas algumas, especialmente 
as que mencionam uma lei integradora, são de eficácia limitada, de princípios progra-
máticos e de aplicabilidade indireta […] SILVA (2009: 180).

Diferentemente dos direitos de defesa, ou seja, aqueles que 
possuem natureza negativa e em que o Estado não deve interferir; 
os direitos de prestação, em sentido oposto, necessitam da atuação 
positiva do estado na esfera econômica e social. 

De acordo com Sarlet (1998), a necessidade de atuação comissiva do Estado faz 
com que os direitos sociais possuam baixa densidade normativa, em virtude de sua 
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função prestacional e da forma de sua positivação, enquadrando-se como normas 
de caráter programático. 

As limitações da eficácia dos direitos sociais prestacionais, em função da depen-
dência direta aos propósitos econômicos do Estado, acabam sendo legitimadas pela 
aplicação do princípio da reserva do possível7 entretanto serve apenas para explicitar 
a tendência nítida do capitalismo pós-moderno em negar, pura e simplesmente, aos 
direitos sociais a sua efetividade.

O modo de produção capitalista, na realidade, demanda um Estado jurídica e politi-
camente forte e uma burguesia (chamada de sociedade civil) economicamente forte. 
Fracos devem ser os interesses populares, seja no Estado, seja na Sociedade civil. Como 
é a classe dominante quem detém o exercício da liberdade advindo da propriedade (um 
direito humano!) é ela quem ocupa e hegemoniza o Estado. (FILHO, 2009: 259-287).

Quanto ao direito de propriedade, não resta dúvidas, da sua importância e plena 
efetividade, já que estamos a tratar sobre um Estado a serviço do modo de produ-
ção capitalista, no qual as classes dominantes criadoras das leis, direitos e políticas 
legitimam e potencializam teses que justificam a mantença das desigualdades e a 
supervalorização do individualismo liberal. 

Diante das injustiças e descalabros surgem os movimentos sociais dos oprimidos. 
Não há como tratar de conflitos sociais sem lembrar as sérias guerras travadas entre 
camponeses e latifundiários quando da Reforma Agrária e da luta pela democrati-
zação da terra.

3. A REFORMA AGRáRIA NO bRASIL

O problema social da concentração de terra e a luta dos trabalhadores rurais pela 
efetivação da reforma agrária e a real democratização do acesso à terra são temas que 
acompanham a trajetória histórica e política do Brasil, desde a sua origem como nação. 

A grande concentração fundiária no solo brasileiro existe desde o período da 

7 O principio da reserva do possível é utilizado pelo Estado para justificar a limitação de seus recursos, fato este, a 
impossibilitar o cumprimento dos direitos fundamentais sociais reclamados. Para Sarlet, tal conceito é oriundo da Ale-
manha, baseado em paradigmática decisão da Corte Constitucional Federal, no julgamento do caso numerus clasusus 
(BverfGE nº 33, S. 333), em que havia a pretensão de ingresso no ensino superior público, embora não existissem vagas 
suficientes, com espeque na garantia da Lei Federal alemã de liberdade de escolha de profissão. No julgamento da lide ora 
em análise, firmou-se o posicionamento naquele tribunal de que o indivíduo só pode requerer do Estado uma prestação 
que se dê nos limites do razoável, ou seja, a qual o peticionante atenda aos requisitos objetivos para sua fruição. (SARLET, 
1998: 260-261).
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colonização portuguesa. Assim entende o Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária – INCRA:

O problema fundiário do país remonta a 1530, com a criação das capitanias hereditárias 
e do sistema de sesmaria [...]. Aí nascia o latifúndio. Em 1822, com a Independência do 
País, agravou-se o quadro: a troca de donos das terras se deu sob a lei do mais forte, em 
meio à grande violência. Os conflitos não envolviam trabalhadores rurais (praticamente 
todos eram escravos), mas proprietários e grileiros apoiados por bandos armados. Só 
em 1850, o Império tentou ordenar o campo ao editar a Lei das Terras. Contudo, um 
dos dispositivos (a proibição de ocupar áreas públicas e a determinação de que adquirir 
terras só mediante pagamento em dinheiro) reforçou o poder dos latifundiários ao 
tornar ilegais as posses de pequenos produtores8.

Com a independência do país em 1822 e a diminuição do trabalho escravo acre-
ditava-se que seria o momento ideal para a distribuição das terras como forma de 
alavancar o desenvolvimento do país. Ao invés da redistribuição de terras, foi editada 
a Lei nº 601 de 1.950, conhecida por Lei de Terras, a qual previa o acesso a terra apenas 
por meio da compra em dinheiro. 

A lei de terras, de 1850, fôra promulgada por um Parlamento constituído de grandes 
fazendeiros e senhores de escravos. Não havia nenhum grupo popular reivindicando 
um regime fundiário diferente do aprovado em substituição ao regime de sesmarias 
que cessara nas vésperas da Independência. Por essa lei, dois distintos institutos foram 
unificados num só: o domínio, que pertencia ao Estado, e a posse útil, que era do parti-
cular. Por ter o domínio da terra, o senhorio, o Estado preservava o direito de arrecadar 
as terras às quais o particular não desse utilidade, não tornasse produtivas. [...] A lei de 
terras, porém, transferiu ao particular domínio e posse, criando uma espécie de direito 
absoluto que é a principal causa do latifundismo brasileiro e das dificuldades para dar 
à terra, plenamente, uma função social. (MARTINS, 2000: 122).

Apesar de a questão agrária remontar aos primórdios da colonização brasileira, 
o tema só se tornou centro de importantes embates públicos a partir da Revolução 
de 1930, com a formação das primeiras Ligas Camponesas e a consequente criação 
do Estatuto da Terra em 19649.

8 In: (http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=270It).

9 O Estatuto da terra – Lei 4.504 publicada em 30 de novembro de 1964 estabeleceu direitos e obrigações aos pro-
prietários de imóveis rurais a fim de tornar exequível a reforma agrária, trazendo conceitos objetivos que até hoje são 
utilizados, a exemplo do que vem a ser o latifúndio, definição expressa no art. 4º, V da referida lei.
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Ao contrário do que preconizava a Lei 4.504/64, o governo criou inúmeros in-
centivos fiscais para favorecer a modernização das grandes propriedades e o desen-
volvimento da agroindústria.

O desenvolvimento da industrialização no campo teve como resultado o êxodo 
rural, já que com as modernas máquinas, os trabalhadores foram substituídos, tendo 
as suas mão-de-obra tornado subutilizada. 

[...] até mesmo a grave anomalia de uma massa de miseráveis vivendo em condições 
subumanas não compromete o desenvolvimento capitalista. A exclusão se tornou parte 
integrante da reprodução do capital, mas se tornou ao mesmo tempo uma anormalida-
de social. Mesmo assim, sobretudo entre técnicos, há quem fale numa espécie de auxílio 
estatal à pobreza que dispensaria a reforma agrária, custosa, e asseguraria a sobrevi-
vência dos pobres em condições mínimas sem necessidade de pagar o custo de grandes 
transformações econômicas e sociais, como a reforma agrária (MARTINS, 2000: 100).

Com o desenvolvimento da agroindústria, a descrença dos trabalhadores na con-
cretização da tão sonhada reforma agrária e o aumento do desemprego no campo fez 
surgir em vários pontos do país focos de revoltas e conflitos sociais entre camponeses 
e grandes latifundiários. Dentre os atores da luta pela democratização da terra, a Igreja 
Católica foi grande aliada e estruturadora dos movimentos sociais, fazendo surgir em 
1975 a Comissão pastoral da Terra (CPT), formada pela ala progressista da Igreja, a 
qual alfabetizava e instruía ideologicamente os trabalhadores rurais. Influenciados 
por religiosos, em 1984 surgia o principal movimento social – Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem-Terra (MST). 

Com o fim da ditadura militar, começou a ser articulada a criação de uma nova 
ordem constitucional. Neste período, o fortalecimento dos movimentos sociais es-
tava latente, o número de invasões de terras aumentava e os trabalhadores rurais 
contavam o apoio de líderes religiosos e uma parcela pequena de representantes 
políticos defensores da reforma agrária. Porém, os proprietários através da União 
Democrática Ruralista (UDR) estabeleceram representação política no Congresso e 
evitaram que as políticas em prol da Reforma ganhassem projeção na Constituição 
de 1988. Dentre as normas criadas a favor dos proprietários, diante da pressão da 
bancada ruralista, destacam-se o art. 184 e o art. 185 da Carta Magna vigente, da 
interpretação deste artigo logo se percebe que sendo a área produtiva a mesma não 
pode ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária, ou seja, basta existir 
produtividade que a redistribuição de terra se torna impossível, além de, nos casos 
de desapropriação, o Estado ser obrigado a indenizar o proprietário, deixando assim 
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de possuir um caráter verdadeiramente sancionatório. 
A desapropriação para fins de Reforma Agrária e a obrigatoriedade de a pro-

priedade rural respeitar a sua função social somente foram regulamentados através 
da criação da lei material 8.629/93 e da lei processual 76/93. Neste sentido, Carlos 
Frederico Marés expõe sua crítica:

Que inútil seria essa constituição que, bela como um poema, não lhe tem a mesma 
eficácia porque não serve sequer para comover corações? Que mistérios esconde o texto 
da esperança cidadã? A primeira providência dos latifundiários, chamados de rura-
listas, foi introduzir um vírus de ineficácia em cada afirmação. (MARÉS, 2003: 118).

Pois bem, cinco anos após a promulgação do novo Código Supremo o processo 
de desapropriação para fins de reforma agrária foi então retomado. Neste desiderato, 
é fácil perceber que as políticas públicas destinadas à implantação da reforma agrária 
são feitas a reboque das pressões dos movimentos sociais, através de ações isoladas, 
cujo único interesse, minimizado e superficial, reside no controle das massas opri-
midas e na mantença das desigualdades sociais.

4. INSTRUMENTOS LEGAIS DE RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS AGRáRIOS

Dentre as normas jurídicas vigentes que estabelecem o modus operandi da demo-
cratização do acesso à terra merece destaque a lei 8.629/93.

Primordialmente, é preciso delimitar o teor da lei agrária, para evitar dúvidas 
entre a sua finalidade regulamentar e a da lei 4.132/62, uma vez que ambas possuem 
a mesma função legislativa. Enquanto a lei 4.132/62 regulamenta o art. 5º, XXIV da 
Constituição da República possibilitando a desapropriação por interesse social do 
tipo ordinária e geral, a lei agrária 8.629/93 regulamenta especificamente a desapro-
priação-sanção prevista no art. 184 da Carta Magna, ou seja, a desapropriação para 
fins de reforma agrária.

Logo em no artigo 1º, a lei sub examen evidencia a sua importância para a con-
cretização das políticas fundiárias do país, ao afirmar o seu condão de disciplinar 
o Capítulo III, Título VII da Constituição Federal, fragmento do Código Supremo 
que trata justamente sobre a política de Reforma Agrária. Em seguida, no seu art. 2º, 
caput, a lei agrária estabelece como objeto da reforma agrária aquele imóvel rural que 
não cumpre a função social preconizada no art. 186 e incisos I ao IV da Constituição 
Federal.
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Não se pode esquecer que por muito tempo o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA, autarquia fundiária responsável por promover as ações ex-
propriatórias, limitou-se a analisar a função social sob o aspecto meramente produtivo. 

Diante da ineficácia prática da função social da propriedade, pareceres e estudos 
foram então realizados a fim de dar uma orientação sobre a questão, prevalecendo 
por fim o entendimento que vislumbra a desapropriação, mesmo sendo a proprie-
dade rural produtiva, nas situações em que esta não cumprir os demais requisitos 
caracterizadores da função social. 

Nessa ótica, o caput do art. 2º da lei 8.629/93 que prevê a desapropriação-sanção 
para a propriedade que não atende a função social, deve ser aplicado ainda que a 
propriedade particular tenha produtividade, tal orientação representa um avanço 
para a reforma agrária. O §1º e §2º deste mesmo artigo trás a União como o ente pri-
vativamente competente para proceder à desapropriação-sanção através do INCRA, 
autarquia fundiária encarregada de proceder à fiscalização do cumprimento da função 
social, como também dar seguimento aos atos expropriatórios em caso de constatação 
do descumprimento dos requisitos legais.

Outros aspectos importantes da lei agrária estão no §6º e §7º do artigo em comen-
to, os quais trazem vedações e sanções extremamente severas nos casos de invasão e 
esbulho possessório decorrentes de conflito agrário.

A leitura do §6º do art. 2º da lei ora examinada deve ser vista com parcimônia, 
pois não é todo imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão que não poderá 
ser desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação. Segundo posiciona-
mento já adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a vedação em apreço não se aplica 
às ocupações ocorridas após as vistorias realizadas pelo INCRA, como também nas 
ocupações de área ínfima ou por tempo reduzido, uma vez que tal vedação somente 
poderá incidir quando houver comprovação do nexo causal entre a improdutividade 
do imóvel e a ocupação, nesse sentido fora a decisão do Tribunal Pleno, in verbis: 

O esbulho possessório que impede a desapropriação [art. 2º, §6º, da Lei nº 8.629/93, 
na redação da medida provisória nº 2.183/01] deve ser significativo e anterior à visto-
ria do imóvel, a ponto de alterar os graus de utilização da terra e de eficiência em sua 
exploração, comprometendo os índices fixados em lei10.

O §7º assim como o §6º são de cunho altamente repressivo, pois estatui sanção 

10 MS 24.484, STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 09.02.2006, 
DJ 02.06.2006 citado em Lei 8.629/93 comentada por Procuradores Federais, pg. 45.
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administrativa que se assenta na exclusão do Programa Nacional de Reforma Agrária 
para aquele indivíduo que participa de conflitos fundiários, ou seja, invade ou esbulha 
propriedades particulares, prédios públicos ou age com violência real durante as ma-
nifestações. No tocante a este parágrafo é indispensável uma interpretação cautelosa 
para não legitimar atos equivocados e repletos de excessos.

Nessa ótica, somente há de se considerar como conflito fundiário os atos dos 
participantes que demonstrem o interesse em possuir a terra. Quanto ao esbulho 
possessório, Diniz (2002) entende que é um “ato pelo qual o possuidor se vê despojado 
da posse injustamente, por violência, clandestinidade e por precariedade”, para fins da 
sanção ora estatuída, mister verificar se a propriedade objeto de esbulho cumpre sua 
função social, caso contrário tal propriedade não é merecedora de proteção jurídica. 

Aspecto importante trazido pelo art. 4º da lei nº 8.629/93 foi a delimitação con-
ceitual do imóvel rural objeto da desapropriação para fins de reforma agrária, uma 
vez que da interpretação deste artigo se retira a conclusão que todo imóvel acima de 
15 módulos fiscais é considerado uma grande propriedade. Nesse contexto, deve-
-se atentar para a definição de imóvel rural elencada no Estatuto da Terra – Lei nº 
4.504/64, vigente até hoje:

Art. 4º. Para efeitos desta Lei, definem-se:
I – “imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua locali-
zação, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer 
através de planos públicos, quer através de iniciativa privada; 

Já no tocante à indenização paga ao proprietário expropriado, o art. 5º determina 
que esta deva ser justa e prévia, todavia por não ter o proprietário dado função social 
a propriedade, como preconiza a Constituição Federal e delimita o art. 9º da lei em 
comento, tal pagamento não será feito em dinheiro, mas sim em Títulos da Dívida 
Agrária – TDA resgatáveis no mínimo em dois anos e no máximo em 20 anos, a 
depender do tamanho do imóvel. 

Quanto às terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios, estas 
devem ser preferencialmente destinadas à execução de planos de reforma agrária, é o 
que determina a lei 8.629/93 em seu artigo 13. Este mandamento torna a promoção 
da reforma agrária uma política pública de alta prioridade para o governo em todas as 
esferas, uma vez que é através do acesso à terra que as classes excluídas da sociedade 
podem ter direitos como a dignidade humana, moradia e alimentação devidamente 
satisfeitos. 
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Em outra linha, os artigos 16 e seguintes trazem regramentos referentes ao proces-
so de desapropriação, aos projetos de assentamentos de trabalhadores rurais, a forma 
de distribuição destes imóveis rurais, ou seja, os requisitos exigidos para a seleção 
dos beneficiários do projeto de assentamento, como também o modo de transferência 
dos títulos de domínio e concessão de uso, além de estabelecer obrigatoriamente a 
forma de cultivo da terra pelos beneficiados, sob pena de terem seus instrumentos 
de concessão de uso rescindidos pelo órgão concessionário. 

Outro aspecto que merece uma maior atenção quanto à aplicação da lei é a condi-
ção e estruturação dos projetos de assentamentos. O art. 17 da lei 8.629/93 determina 
que o assentamento de trabalhadores seja realizado em terras economicamente úteis, 
preferencialmente, aos trabalhadores habitantes daquela região, além de ser elaborado 
um Plano de Desenvolvimento de Assentamento – PDA para investir na estruturação 
básica da área e garantir assim o desenvolvimento da agricultura familiar. 

Conforme preceitua Scolese (2005), os projetos de assentamentos, rotulados por 
muito tempo de “favelas rurais”, não dispõe, muitas vezes, da mínima infraestrutura, 
ou seja, água tratada, energia elétrica e rede de esgoto, além de estradas que levem 
do assentamento a cidade. 

Do confronto entre a lei em sentido estrito e a realidade das ações do poder 
público para a promoção da reforma agrária como meio de reduzir a pobreza e cons-
truir uma sociedade justa, digna e igualitária, nos deparamos com a inoperância 
da máquina estatal e a falta de interesse em concretizar as normas constitucionais 
e infraconstitucionais vigentes. Enquanto este for o retrato da nossa sociedade, o 
pensamento de Fábio Alves dos Santos continuará atual:

Se a Constituição determina que “a propriedade atenderá a sua função social”, ela está, 
sem dúvida, autorizando a esses mesmos despossuídos o direito de exigir do proprietá-
rio o cumprimento desse dever fundamental. É nesse palco de antagonismos de classes 
que se vão acirrando os conflitos pela terra.. Apesar de tanto sangue derramado, as 
elites brasileiras continuam insensíveis. É chegada a hora, pois, “de tanto sangue ser 
semente e dessa semente germinar (SANTOS, 1995: 261).

A abordagem legal supra nos faz perceber que não podemos vendar os olhos 
diante dos conflitos humanos e sociais que nos rodeiam, não podemos observar as 
legislações, seja a lei agrária ou qualquer outra norma, como atos impositivos incon-
testáveis. Precisamos desenvolver a capacidade de compreender quem são os agentes 
que ditam as regras, qual o interesse econômico envolvido, qual o direito mitigado 
ou enaltecido e o seu reflexo no eixo social afetado.
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5. CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho tentamos elucidar os questionamentos levantados inicial-
mente acerca da efetividade dos direitos humanos positivados, em especial, do direito 
de propriedade refletido sobre a maneira com que a função social é desenvolvida no 
modelo econômico capitalista brasileiro. 

A partir das peculiaridades da propriedade rural no cenário brasileiro se pôde 
notar que a reforma agrária e a efetiva distribuição de terras concentradas nas mãos 
dos grandes latifundiários continuam a passar por grandes obstáculos, pois, mesmo 
existindo aparato legal, os governos continuam agindo sob pressões da bancada ru-
ralista, dos agros-industriários e do mercado capitalista, ficando a função social da 
propriedade uma norma inconcebível.

Ao analisarmos direito de propriedade, visto atualmente como um direito-dever 
fundamental limitado pela observância da sua função social, percebemos a mora do 
legislador e do próprio poder público em editar normas e procedimentos claros e 
objetivos com a finalidade de fiscalizar e aplicar as sanções necessárias à observância 
da vontade popular. Pois, equivocadamente se entende como função social da proprie-
dade a simples destinação econômica, quando no sentido epistemológico da norma, 
dar função social a uma propriedade é atender a normas ambientais, trabalhistas, 
além promover a sua melhor adequação social.

No cenário agrário, o conflito entre os trabalhadores sem terra e os grandes lati-
fundiários é a demonstração do quão distante o nosso país ainda está do denominado 
Estado Socialmente Democrático. Historicamente em um país marcado pela extrema 
concentração de terras, a reforma agrária, mesmo fazendo parte do discurso político 
de muitos governantes, ainda enfrenta problemas, tanto legais quanto estruturais.

Muitas leis foram criadas para tratar sobre a reforma agrária brasileira, algumas 
mais repressivas outras mais protetivas, tais como: lei complementar 4.132/62, a lei 
4.504/64 e mais recentemente a lei agrária 8.629 de 1993, todavia, as políticas fundiá-
rias ainda permanecem segmentadas e restritas, pois a entrega da terra sem garantias 
mínimas de condições básicas e estruturais aos assentados, jogados em terrenos, 
muitas vezes, distantes e improdutivos se vêem sem condições de competir através 
da agricultura familiar e sustentável com a agroindústria tão fortalecida e estruturada 
em nosso sistema capitalista de produção. 

Diante do que foi apresentado, fica evidente que a função social da propriedade 
não é aplicada de forma plena pelo Estado brasileiro, o qual continua tratando a pro-
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priedade sob a perspectiva publicista, sem concebê-la como um dever comunitário. 
No cenário rural, este antagonismo é mais latente, pois as tão propagadas políticas 
públicas para a resolução do conflito agrário não passam de leis obsoletas e limitadas 
aos interesses puramente capitalistas.

Concluímos então que a aplicação do discurso garantista do Estado Capitalista 
serve, em muitos momentos, apenas para conter os anseios sociais, fazendo os indi-
víduos acreditarem que apesar do individualismo crescente e esmagador são todos 
integrantes de uma comunidade solidária.
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RESUMO
O estudo da sexualidade humana é fundamental porque se configura um direito da persona-
lidade, atrelado aos princípios constitucionais como, o da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade, da autonomia, dentre outros. A teoria do reconhecimento elaborada por Hegel e 
adotada por Axel Honneth demonstra como os indivíduos alcançam o reconhecimento da 
sua sexualidade no âmbito familiar, jurídico e social, por meio de lutas e conflitos. A falta de 
liberdade no exercício da sexualidade viola os direitos fundamentais e estimula a discrimina-
ção e o preconceito. Portanto, a livre orientação sexual proporciona ao indivíduo se realizar 
afetivamente e sexualmente garantindo assim a sua cidadania.

PALAvRAS-ChAvE
Orientação sexual; Reconhecimento; Personalidade.

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: A Tutela Jurídica dos Direitos da Personalidade – CESUMAR/PR.

2 Advogada em Maringá-PR, professora da Universidade Estadual de Maringá e do Centro Universitário de Maringá- 
PR; mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; pós- doutoranda 
em Direito pela Universidade de Lisboa. Endereço eletrônico: <valeria@galdino.adv.br>.

3 Mestrando em Ciências Jurídicas e Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Maringá – CESUMAR. Ende-
reço eletrônico <lgcarmo@me.com>

4



94

AbSTRACT
The study of the human sexuality is crucial because it sets as a personality right, coupled with 
the constitutional principles such as the human dignity, freedom, autonomy, among others. 
The recognition theory developed by Hegel and adopted by Axel Honneth demonstrates how 
individuals achieve their sexuality recognition within the family, legal and social, through 
struggles and conflicts. The lack of freedom in the exercise of the sexuality violates the fun-
damental rights and encourages discrimination and prejudice. Therefore, the free sexual ori-
entation provides the individual the opportunity to perform emotionally and sexually thus 
ensuring their citizenship.

KEYWORDS
Sexual Orientation; Recognition, Personality.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo da sexualidade humana é de extrema importância e polêmico e os indi-
víduos que não se enquadram no padrão hetero imposto pela sociedade são discri-
minados, porque a ausência de conhecimento acerca do tema faz com que as pessoas 
confundam as outras manifestações da sexualidade humana com a promiscuidade 
e com as parafilias.

Logo, analisar todas as nuanças que envolvem a diversidade sexual, bem como 
a interdisciplinariedade que dela decorre, torna-se imprescindível para delimitar as 
práticas afetivas e sexuais dos seres humanos, que se subdividem em três aspectos: 
sexo, gênero e orientação sexual.

Para a realização de tal pesquisa utilizou-se a Teoria do Reconhecimento elabo-
rada por Hegel e expandida por Axel Honneth para fundamentar o reconhecimento 
social dos indivíduos.

Esta teoria permite examinar o fenômeno social e identificar o estágio de reco-
nhecimento em que um indivíduo se encontra, qual o próximo estágio ou até mesmo 
as formas de desrespeito pelo qual se chegará ao reconhecimento.

A sexualidade humana é parte integrante da personalidade, tendo o indivíduo o 
direito de descobri-la, de desenvolvê-la e de manifestá-la, livre de comportamentos 
preconceituosos, inclusive agressões físicas, para que o mesmo não se torne um preso 
social pela falta de legislação e politicas públicas.

Foi utilizado o método teórico para fundamentar a pesquisa, que consiste na 
consulta de obras, artigos de periódicos e documentos eletrônicos que tratam do 
assunto, bem como da legislação pertinente. 

2. DA DIvERSIDADE SEXUAL

A diversidade sexual consiste em toda manifestação da sexualidade humana, 
porém este conceito é amplo e polêmico, em decorrência de que existem manifes-
tações de sexualidade humana que não estão inseridas na diversidade sexual, como 
por exemplo, as parafilias.

Acrescente-se que a diversidade sexual está correlacionada à psicologia, a antro-
pologia e a medicina, que delimitam as práticas afetivas e sexuais dos seres humanos, 
e estão subdividas em três aspectos: sexo, gênero e orientação sexual.

Ressalte-se que o sexo corresponde às características biológicas, mais precisa-
mente as cromossômicas e hormonais, e os aparelhos reprodutores bem como o 
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funcionamento destes. O que determina as fêmeas é que estas têm vagina/vulva e 
os machos têm pênis, o que não determina a identidade de gênero ou a orientação 
afetiva sexual de uma pessoa.

Das formulações biológicas decorrem também as anomalias genéticas oriundas 
da má divisão do cromossomo 46 XY, que são os intersexuais, indivíduos estes com 
mais de um cromossomo ou com a falta deste. 

O Gênero não é uma característica biológica, por se tratar de uma questão cultural, 
social e acima de tudo psicológica. Enquanto a identidade de gênero, consiste na im-
posição inconsciente da sociedade para transformar o ser nascido com vagina em 
mulher ou o pênis em homem. 

Essa construção é realizada e também fiscalizada ao longo do desenvolvimento 
da criança, principalmente pela família, pela igreja, pela escola e por todas as outras 
instituições sociais. 

A orientação afetiva sexual é um desejo sexual e uma manifestação de vontade 
afetiva de um indivíduo pelo outro. A falta desta ou a pluralidade de desejo não ca-
racteriza um distúrbio, mas sim uma das variantes das orientações sexuais, como por 
exemplo, o bissexual. Essa vontade/desejo se manifesta quando a pessoa se relaciona, 
reproduz e perpetua a sua espécie, mas não é necessariamente uma regra.

Salienta-se que as orientações afetiva sexuais, subdividem-se em cinco mani-
festações do desejo humano, que são o homossexual, o heterossexual, o bissexual, 
o assexual e o pansexual. Pode-se citar ainda as condições humanas oriundas da 
sexualidade, como por exemplo, o travesti e o transexual.

A sexualidade humana é parte integrante da personalidade, tendo o indivíduo o 
direito de descobri-la, de desenvolvê-la e de manifestá-la. 

Independente destas manifestações esses indivíduos se encontram lesionados 
em sua liberdade por não exercerem a sua sexualidade da forma que os identificam, 
frustrando assim a realização e o reconhecimento das pessoas com sexualidade di-
versa da heteronormativa. 

No mesmo sentido o psicanalista Jurandir Freire da Costa:
“nenhum argumento filosófico, científico ou de senso comum pode justificar condutas 
preconceituosas que venham constranger físico-moralmente o indivíduo no seu direito 
de auto realizar-se afetivo-sexualmente, se esta auto realização esta de acordo com os va-
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lores básicos da cultura democrática, pluralista, humanista e individualista do Ocidente.”4

Hodiernamente, há a imposição de um padrão heteronormativo, onde as carac-
terísticas biológicas do sexo é que determinam o gênero e a determinação do padrão 
heterossexual.

Acerca do tema Judith Butler afirma que a “regulação binária da sexualidade, 
suprime a multiplicidade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias 
heterossexual, reprodutiva e médico jurídica.”5 

Exercer a sexualidade em uma sociedade onde a cultura, a religião e os costumes 
transformam a sexualidade em um tabu, atribuindo uma falsa idéia do que seja a 
manifestação da sexualidade humana, acarreta comportamentos preconceituosos, 
inclusive agressões físicas, tornando os indivíduos que se identificam e se reconhecem 
fora deste padrão, um preso social, pela falta de legislação e políticas públicas que os 
protejam e os incluam na sociedade.

4. DAS ORIENTAÇÕES AFETIvAS SEXUAIS

As orientações afetiva sexuais são manifestações do desejo humano inerente à 
vida, à saúde e à personalidade do ser humano. As relações interpessoais afetivas nem 
sempre são por indivíduos do sexo oposto, conforme o padrão heteronormativo, são 
diversas e plurais onde sexo, gênero e orientação sexual se multiplicam em variantes 
como, por exemplo, a transexualidade. 

O fenômeno das manifestações afetivas sexuais podem ser classificados conforme 
Roger Raupp Rios, em “... desejos e/ou condutas sexuais, seja para pessoa do mesmo 
sexo (homossexualidade), ou do sexo oposto (heterossexualidade) ou ambos os sexos 
(bissexualidade)”6.

A homossexualidade pode ser definida como a afinidade afetiva e sexual com 
pessoas do mesmo sexo, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. 

Para Regis Fernandes de Oliveira:
O homossexual é um excluído. Um pária. Alguém que é um ser humano, mas a ele não é 

4 COSTA, Jurandir Freire. A questão da identidade sexual. In: GRAÑA, Roberto B. Homossexualidade: formulações 
psicanalíticas atuais. Porto Alegre: Forense, 1995, p.16

5 BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003, p. 41

6 RIOS, Roger Raupp Rios. O Princípio da igualdade e a discriminação por orientação sexual: a homossexualidade no 
direito brasileiro e norte-americano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 95.
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garantido direito a uma vida digna, tal como preceituado na Carta das Nações Unidas. 7

A raiz etimológica do termo homossexual foi desenvolvida no ano de 1869, pelo 
jornalista e escritor austro-húngaro Karl-Maria Kertbeny, do grego homos que signi-
fica “iguais” mais o lexema latino sexus denota “sexo”8. 

O indivíduo com orientação sexual homo relaciona-se afetivamente e sexualmente 
com pessoas do mesmo sexo. 

Já o termo heterossexual é aquele que tem desejos afetivos sexuais por indivíduos 
do sexo oposto e a etimologia da palavra hetero vem do grego heteros que significa 
diferente e como já explanado no parágrafo acima sexo vem de sexu lexema latino9. 

Assevera Regis Fernandes de Oliveira que:
A heterossexualidade tem sido identificada, ao longo da história e na maioria das civi-
lizações como a prática sexual normal ou natural, por decorrer diretamente da função 
biológica relacionada com o instinto sexual reprodutor.10

O indivíduo com orientação bissexual é aquele que tem desejo sexual por homens 
e/ou mulheres, “vale ressaltar que, a bissexualidade é compreendida por muitos es-
tudiosos como a condição inata do ser humano”11.

Acerca do tema Elisabete Regina Baptista de Oliveira acrescenta que “a falta de 
interesse pelo sexo tem sido associada a orientação do desejo sexual, recebendo o 
nome de assexualidade”.12 

Saliente-se que a inexistência ou até mesmo a mera falta de desejo é considerada 
uma orientação sexual. 

Hodiernamente agregou-se a orientação sexual o afeto, que é fundamental como 
asseveram Valéria Silva Galdino Cardin e Vitor Eduardo Frosi:

É inerente ao Direito acompanhar a dinâmica das relações sociais, disciplinando-as 
quando necessário ou quando a sociedade clamar por isso, visto que a origem do 
Direito é o fato. Trata-se o afeto de um fato jurídico, pois permite o estabelecimento 
de relações intersubjetivas entre as pessoas. Ele constitui relações jurídicas (famílias 

7 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Homossexualidade: uma visão mitológica, religiosa, filosófica e jurídica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 19

8 DA CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário etimológico de língua portuguesa. São Paulo: Lexikon, 2010, p. 105.

9 DA CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário etimológico de língua portuguesa. São Paulo: Lexikon, 2010, p. 178.

10 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. op. cit., p. 20

11 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. op. cit., p. 20

12 OLIVEIRA, Elisabete Regina Baptista. Assexualidade e medicalização na mídia televisiva norte-americana. In: 
VIEIRA, Tereza Rodrigues. Minorias Sexuais: Direitos e preconceitos. Brasília: Consulex. 2012, p. 69
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monoparentais, homoafetivas, relação de filiação oriunda da adoção), modifica (de na-
moro para casamento) e extingue (destituição do poder familiar, instituição da filiação 
afetiva em detrimento da biológica, etc.)13.

Há também a pansexualidade que é caracterizada pela atração estética, pelo amor 
romântico e desejo sexual por qualquer indivíduo, incluindo todos aqueles que não 
se encaixam no binário do gênero masculino e feminino, sendo os transgêneros, 
transexuais e travestis. Algumas vezes, a pan-afetividade é descrita como a capacidade 
de amar uma pessoa de forma platônica romântica, independente do gênero, sexo e 
orientação afetiva sexual14.

A palavra pansexual deriva do prefixo grego pan, que significa “tudo” ou no caso, 
“todos”.15 Em sua forma mais simples, pansexualidade denota o potencial de se rela-
cionar com qualquer indivíduo. 

Observa-se a manifestação do desejo sexual, é complexa e vasta, que abrange 
todas as formas de afeição, a falta dela e até mesmo sua pluralidade, tornando assim 
a construção da personalidade sexual do indivíduo atributo inerente e inegável 
da pessoa humana.

5. DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Os direitos da personalidade possuem diversos conceitos, mas é inegável que de-
corre da natureza humana conforme a progressão social do sujeito adstrito a cultura, 
a educação e ao meio social em que vive e da forma que o reconhece. 

Carlos Alberto Bittar afirma que:
Considera-se como da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana toma-
da em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico 
exatamente para a defesa de valores inatos do homem, como a vida, a higidez física, a 
intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos.16

Pablo Stolze Gagliano conceitua os direitos da personalidade “como aqueles que 

13 CARDIN, Valéria Silva Galdino; FROSI, Vitor Eduardo. O afeto como valor jurídico. (Org.). XIX Encontro Nacional 
do CONPEDI - Fortaleza. São Paulo: Fundação Boiteux, 2010.

14 ROCHA, Franco da. O Pansex na doutrina de Freud: o pansexualismo na doutrina de Freud. São Paulo: Ver curiosi-
dades, 1920.

15 DA CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário etimológico de língua portuguesa. São Paulo: Lexikon, 2010, p. 203.

16 BITTAR, Carlos Alberto, Os direitos da personalidade. 5.ed. atualizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001.
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têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas pro-
jeções sociais”.17 Afirma ainda que os direitos da personalidade são mais amplos do 
que aqueles descritos pelo Código Civil, em seus artigos 11 a 21. Logo, o ordenamento 
jurídico apresenta um rol exemplificativo. 

Para Adriano De Cupis “todos os direitos, na medida em que destinados a dar 
conteúdo à personalidade, poderiam chamar-se de ‘direitos da personalidade’”,18 logo 
o livre exercício da orientação sexual é um direito da personalidade, que decorre dos 
princípios constitucionais da liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Acerca do tema Luiz Edson Fachin enfatiza que “a construção do direito à orientação 
sexual como um direito personalíssimo, é atributo inerente e inegável da pessoa humana”19.

Os elementos que compõem os direitos da personalidade são, indeterminados 
e por sua vez auxiliam na construção da personalidade humana. Esta abarca toda a 
trajetória de um indivíduo na busca pelo seu reconhecimento. 

Marina de Andrade Marconi e Zélia Maria Neves Presotto, ao analisarem o fenô-
meno da personalidade em grupo, segundo a antropologia do direito, ressaltam que:

Na verdade, o indivíduo é moldado por fatores culturais e sociais, mas conserva sua 
capacidade de pensar, sentir e agir com independência, resguardando sua individua-
lidade. Não é possível encontrar duas pessoas exatamente iguais20. 

Nesta mesma esteira, cada ser humano tem uma composição genética e uma edu-
cação única, e isto o individualiza. O indivíduo é mutável, dinâmico, portanto pode 
ter sua personalidade alterada, não sendo um simples receptor de cultura, e sim um 
manifestante de impulsos a procura de reconhecimento. 

Os conceitos de personalidade apresentados pela psicologia relaciona o indiví-
duo com o mundo no qual esta inserido. O psicólogo Joseph Nuttin21 exemplifica 
que, quando um indivíduo desenvolve sua personalidade, fatores culturais e naturais 
impulsiona-o ao convívio social, que mesmo dinâmico e conflituoso faz com que a 
personalidade daquele se desenvolva, individualizando-o.

 

17 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume I: Parte geral. 10. Ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraia, 
2008. P. 136

18 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade, 1ª ed. Campinas (SP): Romana Jurídica, 2004. p. 56

19 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos de direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p.95

20 MARCONI, Marina de Andrade, PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 6. ed. São Paulo, 
SP: Atlas, 2007. p. 185.

21 NUTTIN, Joseph. A estrutura da personalidade. Rio de Janeiro, RJ: Zahar Editores, 1982.
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Em síntese:
A psicologia de hoje considera o comportamento e a atividade da pessoa humana em 
geral como um processo de reação e de adaptação, onde o meio tem, por assim dizer, 
a iniciativa e o papel principal. É do meio que emana a ação à qual o organismo reage 
e é ao meio que o homem se adapta. A personalidade ou o comportamento humano 
transformou a natureza em cultura e em civilização. A atividade psíquica que constitui a 
personalidade consiste numa elaboração sui generis dos elementos do meio, elaboração 
que leva, de imediato, à construção de um mundo22.

Para Maíra de Paula Barreto e Valéria Silva Galdino, a:
[...] personalidade constitui-se de: capacidade de direito, capacidade de fato e de um 
patrimônio (material e moral). Integram o patrimônio moral os chamados direitos 
imateriais ou direitos da personalidade. A personalidade é o fundamento ético, é a 
fonte, é a síntese de todas as inúmeras irradiações, da pletora de emanações possíveis 
dos direitos da personalidade (direito à vida, à liberdade, à honra, etc.).23

A personalidade é inerente do ser humano, emana dos demais direitos e se com-
plementa por meio dos princípios constitucionais, propiciando assim um desenvol-
vimento integral dos indivíduos quando esses direitos são assegurados e efetivados. 

Desta maneira, a formalização dos direitos da personalidade no ordenamento 
jurídico tem o condão de conferir ao indivíduo o reconhecimento e a proteção des-
tes direitos, concedendo-lhe a possibilidade de exigir o seu cumprimento ou a não 
violação, tanto pelo Estado quanto pelos demais indivíduos.

6. DA LUTA POR RECONhECIMENTO

6.1 DA TEORIA CRITICA A LUTA POR 
RECONHECIMENTO

O reconhecimento que uma pessoa busca advém de lutas, mesmo que no âmbito 
familiar. Essas progressões fazem que os indivíduos sejam moldados para desempe-
nhar um papel determinado na sociedade. 

É nesse contexto de reconhecimento que Hegel desenvolve a teoria do reconhe-
cimento, que por sua vez foi ampliada por Axel Honneth por intermédio da teoria 

22 NUTTIN, Joseph. A estrutura da personalidade. Rio de Janeiro, RJ: Zahar Editores, 1982. p. 176.

23 BARRETO, Maíra de Paula; GALDINO, Valéria Silva. Os princípios gerais de direito de família e os direitos da 
personalidade. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 7, n. 1, p. 277-308, jan./jun. 2007
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crítica, base do campo teórico de Marx, formulada no Instituto de Pesquisa Social da 
Universidade de Frankfurt, mais conhecida como Escola de Frankfurt.24

Neste sentido Axel Honneth, utilizada a teoria crítica como método para o de-
senvolvimento da teoria do reconhecimento original de Hegel: 

A orientação para a emancipação que caracteriza a atividade do teórico critico exige 
também que a teoria seja expressão de um comportamento crítico relativamente ao 
conhecimento produzido e à própria realidade social que esse conhecimento pretende 
apreender. Esses dois princípios fundamentais da Teoria Critica, herdados de Marx, 
estão fundados na ideia de que a possibilidade da sociedade emancipada está inscrita 
na forma atual de organização social sob a forma de uma tendência real de desenvol-
vimento25.

Conceituando a Teoria Crítica aplicada por Axel Honneth em sua tese de livre do-
cência, esta [...] não se limita a descrever o funcionamento da sociedade, mas pretende 
compreendê-la à luz de uma emancipação ao mesmo tempo possível e bloqueada pela 
lógica própria da organização social vigente26.

 Axel Honneth amplia a teoria do reconhecimento, criada por Hegel no es-
quema das etapas hegelianas, do livro “System der spekulativen Philosophie”27. Por 
intermédio da teoria crítica o autor propõe os “modos de reconhecimentos” na luta 
pelo reconhecimento.

Acerca do tema, Herbert Barucci Ravaguinani ensina:
Nesse sentido é lícito afirmar que Luta por reconhecimento: a gramática moral dos 
conflitos sociais lançado em 1992, […] há a sistematização dos aspectos mais capitais 
do pensamento honnethiano, constitui-se como obra fundamental para a entrada de 
Honneth no contexto da tradição de teoria crítica, principalmente por trazer à tona 
(juntamente com outros pensadores contemporâneos) o potencial teórico-conceitual 
do reconhecimento como estrutura intersubjetiva que proporciona a análise das con-
dições da integração social e da lógica dos conflitos e mudanças sociais, além de prover 
padrões de normatividade próprios da interação social, ou seja, o reconhecimento 

24 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (Trad. Luiz Repa). São Paulo: 
Ed. 34, 2003. p. 8

25 Ibid., p.9

26 Ibid., p.9

27 Ibid., p. 60
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como importante ferramenta para a compreensão da realidade social28.
A compreensão da realidade social, em contraposição ao reconhecimento que o 

indivíduo busca, levou Axel Honneth a estruturar as relações sociais de reconheci-
mento, aplicando e sintetizando perspectivas sociológicas, psicanalíticas e filosóficas, 
apresentando assim um modelo de compreensão da realidade social29.

Nesse sentido, as lutas por reconhecimento são analisadas como força moral que 
estimulam o desenvolvimento social do indivíduo, proporcionando-lhe o reconhe-
cimento nas mais distintas formas apresentadas por Axel Honneth.

6.2 DAS SISTEMATIZAÇÕES DE RECONHECIMENTO EM 
HEGEL POR HONNETH

Hegel desenvolve a teoria do reconhecimento, onde sistematiza uma visão do 
conceito de luta social, inovadora para sua época criticando o modelo Hobbesiano de 
estado de natureza, evidenciando o conflito prático entre os sujeitos, que proporciona 
um movimento ético no interior do contexto social da vida30.

Axel Honneth leciona que: 
[..]a convicção de que resulta de uma luta dos sujeitos por reconhecimento recíproco 
de sua identidade uma pressão intrassocial para o estabelecimento prático e político 
de instituições garantidora de liberdade; trata-se da pretensão do indivíduos ao reco-
nhecimento intersubjetivo de sua identidade, inerente à vida social desde o começo na 
qualidade de uma tensão moral que volta a impedir para além da respectiva medida 
institucionalizada de progresso social e, desse modo, conduz a pouco a um estado 
de liberdade comunicativamente vivida, pelo caminho negativo de um conflito a se 
repetir de maneira gradativa.31

28 RAVAGUINANI, Herbert Barucci. Uma introdução à Teoria Crítica de Axel Honneth. Revista Intuito. Porto 
Alegre/RS. v. 2, n. 1(2009). Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/intuitio/article /view/5112. 
Acesso em 20 maio 2011>.

29 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (Trad. Luiz Repa). São Paulo: 
Ed. 34, 2003.

30 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (Trad. Luiz Repa). São Paulo: 
Ed. 34, 2003.

31 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (Trad. Luiz Repa). São Paulo: 
Ed. 34, 2003. p. 30
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O esquema abaixo demonstra as divisões que Hegel elaborou para sistematizar 
as formas de reconhecimento.32

Objeto de  
reconhecimento/  
Modo de  
reconhecimento

Indivíduo  
(carências concretas)

Pessoa(autonomia  
formal)

Sujeito  
(particularidade  

individual)

Intuição (afetivo)   Família (amor)

Conceito (cognitivo)
  Sociedade civil  

  (direito)
Intuição intelectual 
(afeto que se  
tornou racional)

  Estado  
  (solidariedade)

A busca de Hegel era delinear, determinar e localizar o que impulsionava os in-
divíduos em sociedade. O que movimenta uma pessoa em sociedade? O que faz o 
sujeito ser o que ele é? Esses foram alguns dos questionamentos que levaram Hegel a 
elaborar sua teoria. Foi pioneiro ao trabalhar com a ideia de luta, conflito, bem como 
a dialética entre os opostos. 

Para Hegel o conflito acontece dentro do indivíduo, com o mesmo se vê na vivên-
cia com o mundo. A luta por sobrevivência é o motor que impulsiona o indivíduo em 
sociedade, entendendo assim o conceito de luta como uma dialética metafísica da 
compreensão de mundo. Com a proposta objetiva de reconhecimento por intermédio 
dos “modos” tidos por Hegel, a luta para o “ser” estar reconhecido no mundo é a regra 
de transformação de sua natureza.

Ressalte-se que os indivíduos tem carências concretas, que seria hoje a construção 
do self33, sendo assim expresso como: tenho carência em me proclamar como indiví-
duo, singular e único, o que demonstra que as pessoas necessitam ser reconhecidas 
pelos outros, e esse reconhecimento ocorre também no campo afetivo. 

Para Axel Honneth,

32 Ibid., p. 60

33 A palavra Self é empregada aqui com o sentido de EU, a própria pessoa, personalidade.
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Cada um é igual ao outro justamente aí onde está oposto a ele; ou o outro, por aquilo 
que lhe é outro, é ele mesmo’. Mas esse experiência recíproca do saber-se-no-outro 
só se desenvolve até chegar a uma relação de amor real na medida em que é capaz de 
tornar-se um conhecimento das duas partes, intersubjetivamente partilhado; pois só 
quando todo sujeito vem a saber de seu defrontante que ele ‘igualmente se sabe em seu 
outro’ e ‘para mim’. Para designar essa relação mutua de reconhecer-se-no-outro, Hegel 
emprega [...] o conceito de ‘reconhecimento’: na relação amorosa, escreve ele em uma 
nota marginal, é o ‘si não cultivado, natural’, que é ‘reconhecido’34.

Já em relação a autonomia formal cognitiva o indivíduo precisa ser reconhecido 
como pessoa, sujeito de direito, capaz de praticar atos da vida civil. Tem-se ai a auto-
nomia da forma de reconhecimento cognitivo, no âmbito do direito, o reconhecimen-
to enquanto pessoa, seu trabalho, seus direitos, sua personalidade. Com esse modo 
cognitivo Hegel elucida no âmbito do reconhecimento o que é pessoa.

Segundo Axel Honneth,
[...] o direito representa uma relação de reconhecimento recíproco através da qual 
cada pessoa experiência, como portados das mesmas pretensões, o mesmo respeito, 
ele não pode servir justamente como um médium de respeito da biografia particular 
de cada indivíduo; pelo contrário, uma tal forma de reconhecimento, de certo modo 
individualizada, pressupõe ainda, além da operação cognitiva do conhecimento, um 
elemento da participação emotiva que torna experienciável a vida do outro como uma 
tentativa arriscada de autorrelação individual.35

Axel Honneth descreve que no âmbito da família, do estado, da sociedade, da 
solidariedade, da eticidade e das pessoas, é necessário afirmar que o indivíduo é 
reconhecido por seu projeto de vida, nomeando assim de intuição intelectual. Os 
homens conscientes reconhecem as pessoas por seus méritos particulares, mas quem 
reconhece esses feitos? A sociedade. O Self precisa dessa dimensão, isso que lhe dá 
sentido a vida.

Nesse sentido Axel Honneth leciona:
Um conceito de eticidade próprio da teoria do reconhecimento parte da premissa de que 
a integração social de uma coletividade política só pode ter êxito irrestrito na medida 
em que lhe correspondem, pelo lado dos membros da sociedade, hábitos culturais que 

34 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (Trad. Luiz Repa). São Paulo: 
Ed. 34, 2003. p. 77

35 Ibid., p. 105



106

têm a ver com a forma de seu relacionamento recíproco; daí os conceitos fundamen-
tais com que são circunscritas as pressuposições de existência de uma tal formação da 
comunidade terem de ser talhados para as propriedades normativas das relações comu-
nicativas; o conceito de “reconhecimento” representa para isso um meio especialmente 
apropriado porque torna distinguíveis de modo sistemático as formas de integração 
social, com vista ao modelo de respeito para com a outra pessoa nele contido36.

Axel Honneth desenvolve uma nova estruturação das relações de reconhecimento, 
aplicando a sociologia, a psicologia e a filosofia, ampliando assim o campo de estudo 
do “reconhecimento”. Instrumentaliza que a luta por reconhecimento é uma categoria 
fundamental de eticidade, que cada indivíduo luta por seu próprio reconhecimento 
e consequentemente o do outro. 

É a partir desse desenvolvimento da teoria Hegeliana que Axel Honneth desen-
volve sua própria estrutura das relações sociais de reconhecimento37.

ESTRUTURA DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE RECONHECIMENTO

Modos de  
reconhecimento Dedicação emotiva Respeito cognitivo Estima social

Dimensões da  
personalidade

Natureza carencial  
e afetiva Imputabilidade moral Capacidade e  

propriedade
Formas de  
reconhecimento

Relações primárias 
(amor, amizade)

Relações Jurídicas  
(direitos)

Comunidade de valores 
(solidariedade)

Potencial evolutivo Generalização,  
materialização

Individualização,  
igualização

Autorrelação prática Autoconfiança Autorrespeito Autoestima

Formas de desrespeito Maus-tratos e violação Privação dos direitos 
e exclusão Degradação e ofensa

Componentes ameaça-
dos da personalidade Integridade física Integridade social Honra, dignidade

Quando se analisa em separado os modos de reconhecimento, a ampliação deste 
nas formas tidas por Axel Honneth, a gramática dos conflitos sociais é uma luta por 
reconhecimento, desde a dedicação emotiva, passando pela autorrelação, as formas de 
desrespeito e chegando a componentes ameaçados da personalidade. Essas estruturas 
demonstram que o sujeito busca evoluir em toda a sua jornada.

36 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (Trad. Luiz Repa). São Paulo: 
Ed. 34, 2003. p. 108

37 Ibid., p. 211
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Axel Honneth usa da psicologia de George Herbert Mead para exemplificar a 
personalidade própria do indivíduo. 

Segundo George Herbert Mead:
O conceito de ‘EU’ deve ser referido à instância na personalidade humana responsável 
pela resposta criativa aos problemas práticos, sem poder jamais entrar como tal, porém, 
no campo de visão; no entanto, em sua atividade espontânea, esse ‘EU’ não só precede 
a consciência que o sujeito possui de si mesmo do ângulo de visão de seu parceiro de 
interação, como também se refere sempre de novo as manifestações práticas mantidas 
conscientemente no ‘ME’ comentando-as38.

No viés do respeito cognitivo, os direitos são as ambições individuais das quais 
podem estar-se asseguro que o outro as satisfará.”39 Nesse mesmo ponto Axel Honneth 
observa que a dignidade está estritamente ligada ao direito, que faz um nexo até o 
reconhecimento, como status de membro da sociedade. 

A luta por reconhecimento, a aplicação da teoria crítica do direito, propiciou 
várias possibilidades, vários modos de reconhecimento “[...] na medida em que todo 
membro de uma sociedade se coloca em condições de estimar a si próprio, dessa 
maneira, pode se falar então de um estado pós-tradicional de solidariedade social”40.

Por fim observa que a teoria do reconhecimento ampliada por Axel Honneth, 
não demonstra somente o que movimenta o indivíduo em sociedade, mas sim quais 
os estágios de reconhecimento e suas relações sociais se encontram, possibilitando 
analisar as violações sociais que uma determinada classe se encontra. 

7. DO DIREITO A LIvRE ORIENTAÇÃO SEXUAL 
COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE

 A livre orientação afetiva sexual é um direito da personalidade, pois decorre 
de uma característica inata do ser humano: a sexualidade, essa sem o qual o seu livre 
exercício, acarreta uma violação de direitos. 

Ao discorrer sobre o tema Maria Berenice Dias afirma: 
O Estado democrático de direito, ao consagrar como norma maior o respeito à digni-
dade da pessoa humana, esteado nos princípios da igualdade e de proibição da discri-

38 MEAD. p. 130

39 HONN ETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São Paulo: 
Ed. 34, 2003. p. 137

40 Ibid., p. 210
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minação, não pode ignorar a existência de relacionamentos que não têm a diferença 
de sexos como elemento constitutivo para extrair-lhes efeitos jurídicos. Existindo um 
vínculo amoroso, com vida em comum e o estabelecimento de uma convivência em que 
ocorra a mútua assistência e a conjunção de esforços para a sobrevivência do par, a lei 
necessita arrostar essa realidade e não pode se omitir em atribuir-lhes consequências 
jurídicas e garantir os direito inerentes às relações familiares. No entanto, ainda que 
ocorra a omissão legislativa, não pode o Judiciário negar sequelas jurídico-econômicas 
quando tais relacionamentos lhes batem às portas. O afeto merece ser visto como uma 
realidade digna de tutela41.

É no sentido de tutelar o afeto entre pessoas do mesmo sexo, que houve o reconhe-
cimento das uniões homoafetivas primeiramente na Lei Maria da Penha n.º 11.340 de 
7 de agosto de 2006 em seu art. 2º, e definitivamente com a decisão do STF, com efeito 
erga omnes, ADPF 132 e ADI 4277, que equipara a união entre pessoas do mesmo 
sexo com união estável, possibilitando assim sua conversão em casamento, como já 
ocorre em vários julgados em nosso país. 

Entretanto a orientação sexual ainda é vista como um desvio de conduta ou até 
mesmo como uma perversão, influenciadas por um escopo histórico, religioso e cultural.

Para Roger Raupp Rios:
A descrição por orientação sexual é uma das realidades que mais fortemente reside e 
desafia o mandamento constitucional da igualdade, bem como o sistema de direitos 
fundamentais consagrados na Constituição Federal de 198842.

Todavia, inúmeros direitos são violados quando uma pessoa se encontra fora do 
padrão social imposto, quanto a sexualidade, dentre elas a frustração do indivíduo 
em se reconhecer enquanto pessoa digna portadora de direitos e deveres, pertencente 
a uma sociedade justa e solidária.

8. DO RECONhECIMENTO NECESSáRIO POR 
INTERMÉDIO DAS ORIENTAÇÕES SEXUAIS

Considerando a teoria do reconhecimento, a orientação sexual é um direito da 
personalidade, porquanto, o seu livre exercício enseja na formação do indivíduo 
enquanto pessoa. O reconhecimento tanto no pessoal como no direito permite que 

41 DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade: o que diz a justiça. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001. p. 45

42 RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado; Esmafe, 2001 p. 34
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indivíduos com orientação sexual diversa da hetero possam se realizar enquanto 
pessoa e ir além, proporcionando a autoconfiança, o auto respeito e a auto estima, 
o que torna a realização pessoal o combustível para o motor que o impulsiona em 
sociedade, efetivando o direito à vida digna. 

Para Maria da Graça dos Santos Dias: 
Diante de avanços das práticas democráticas e pluralista nas sociedades contempo-
râneas, torna-se impraticável pensa a vigência de um Direito Positivo insensível às 
transformações culturais, às conquistas da sociedade e às demandas existentes desta43.

Aplicando a teoria do reconhecimento à realidade atual da diversidade sexual na 
esfera das orientações afetiva sexual, os componentes ameaçados da personalidade, 
podem ser vislumbrados na integridade física do campo pessoal, na integridade so-
cial na espera jurisdicional, na honra e na dignidade pelo viés social concretizando 
violações na personalidade desses indivíduos.

Essas violações da personalidade, analisada por Axel Honneth é por sua vez esto-
pim para um confronto entre a falsa moral social e princípios norteadores da Cons-
tituição Federal de 1988, entre eles o da dignidade humana.

Para Axel Honneth, o reconhecimento de um indivíduo se distingue em três 
esferas: em um primeiro momento a esfera emotiva, no qual, o indivíduo se rela-
ciona afetivamente exercendo sua sexualidade e o livre exercício desta, efetivando o 
reconhecimento nas relações interpessoais acarretando por fim a felicidade. O direito 
a liberdade, defendido por José Afonso da Silva preceitua que ‘liberdade humana’ 
deve ser expresso no sentido de um poder de atuação do homem em busca de sua 
realização pessoal, de sua felicidade”44.

Em um segundo momento o respeito cognitivo, proporcionado pela tutela dos 
direitos, este da livre orientação sexual, consiste no ápice do reconhecimento culmi-
nando assim na estima social, está proporcionada pela sociedade, sendo o terceiro 
momento, finalizando assim os modos de reconhecimento.

Porém, nesses modos de reconhecimentos existem categorias de “dimensões de 
personalidade” tais como, a emotiva, em que predomina a carência afetiva, o respeito 
cognitivo em que há a imputabilidade moral, e por fim, a estima social que se ex-
pressa na capacidade. Observa-se que as relações sociais estão estritamente ligadas a 

43 DIAS, Maria da Graça dos Santos. A justiça e o imaginário social. Florianópolis. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p. 33

44 SILVA, Jose Afonso da. Comentário contextual à constituição: 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, vol I . p. 69
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personalidade, bem como a efetivação desta. 
Contudo, a orientação sexual proporciona ao indivíduo tanto a realização afetiva 

e sexual, sendo essa que garante os princípios da igualdade, liberdade e dignidade 
humana da pessoa humana. Nas três esferas de reconhecimento distintas o ser hu-
mano se reconhece em cada campo da luta por reconhecimento, efetivando assim os 
princípios constitucionais norteadores da Constituição Federal de 1988.

9. CONCLUSÃO 

O tema que foi abordado nesta pesquisa é de fundamental importância, uma vez 
que aborda a proteção dos direitos da personalidade na manifestação da sexualidade 
humana por intermédio das diferentes orientações afetivas sexuais. 

Conceituou-se a diversidade sexual como toda a manifestação da sexualidade 
humana e a orientação sexual como parte desta, exceto as parafilias.

O direito a livre orientação sexual é um direito da personalidade e tal fato se fun-
damenta na teoria do reconhecimento de Hegel, posteriormente ampliada por Axel 
Honneth por intermédio da teoria crítica, que possibilita o estimulo do desenvolvi-
mento social do indivíduo, proporcionando o reconhecimento nas inúmeras esferas, 
como, por exemplo, no seio familiar, social, jurídico dentre outros.

Ressalte-se que esse motor chamado sexualidade, nas orientações sexuais, e o seu 
exercício ocorrendo de forma livre, impulsiona o indivíduo a conhecer a si próprio e 
outro, lutar pelos direitos individuais e coletivos, crescer em comunidade e alcançar 
o reconhecimento, afetivo, jurídico e social.

Por fim a inviabilização do livre exercício da orientação sexual viola um dos direito 
da personalidade, que é a sexualidade, atingindo assim a dignidade da pessoa humana.
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DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
CONFERIDAS À UNIÃO ESTávEL E A UNIÃO 

hOMOAFETIvA1

CONSTITUTIONAL GUARANTEES IN FAMILY LAW FOR 
STABLE AND HOMOAFFECTIVE UNION

Valéria Silva Galdino Cardin2

Fernanda Moreira Benvenuto3

RESUMO
A união estável é considerada uma entidade familiar pelo art. 226, § 3º, da Constituição 
Federal, e os princípios que norteiam este instituto são os mesmos das outras entidades 
familiares, quais sejam: o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, o da afetividade, 
o do melhor interesse da criança e do adolescente e o da convivência familiar. Mas apesar da 
equiparação da união estável a uma entidade familiar, esta não alcançou o mesmo patamar no 
que diz respeito aos efeitos jurídicos do casamento. O Supremo Tribunal Federal equiparou 
por meio da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, a união homoafetiva a união estável, 
contudo na prática está sendo conferido um tratamento inferior à união homoafetiva, como 
por exemplo, a não conversão da união em casamento, a não possibilidade de registro dos 
filhos em cartório sem que haja uma decisão judicial, o que demonstra que os direitos da 
personalidade, os direitos fundamentais e as garantias fundamentais estão sendo negligencia-
das em relação aquela, bem como em relação as pessoas que vivem uma união homoafetiva.

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: A Tutela Jurídica dos Direitos da Personalidade – CESUMAR/PR.

2 Advogada em Maringá, Paraná. Pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, mestre e doutora em Direito das 
Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora da Universidade Estadual de Maringá e 
do Centro Universitário de Maringá. 

3 Cartorária em Maringá – PR, (2ª Vara de Família, Sucessões e Acidente de Trabalho). Discente do programa de Mes-
trado em Ciências Jurídicas com ênfase em Direitos da Personalidade do Centro Universitário de Maringá – CESUMAR. 
Especialista em Direito de Família à luz da Responsabilidade Civil pela Universidade Estadual de Londrina - UEL (2011). 
Graduada em Direito pela Faculdade Maringá (2006). Orientanda da Prof.ª. Valéria Silva Galdino Cardin, Advogada 
em Maringá PR, mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
professora da Universidade Estadual de Maringá e do Centro Universitário de Maringá. Líder do grupo de pesquisa do 
CNPQ, intitulado “A tutela jurídica dos direitos da personalidade”.
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PALAvRAS-ChAvE
Dignidade da pessoa; Família; União Estável; União Homoafetiva.

AbSTRACT
A stable family is considered an entity in the art. 226, § 3, of the Constitution, and the principles 
guiding this institute are the same as other family entities, namely: the principle of freedom, 
the principle of equality, the affection, the best interests of the child and adolescent and of 
family life. But despite the assimilation of a stable family unit, this did not reach the same level 
with regard to the legal effects of marriage. The Supreme Court equated by ADPF No. 132-RJ 
by ADI No. 4277-DF, the union homoafetiva the stable, but in practice is being given inferior 
treatment to union homoafetiva, such as the non-conversion of union marriage, no possibility 
of registering their children in office without a court order showing that personality rights, 
fundamental rights and the fundamental guarantees are being neglected in that relationship 
and living a union homoafetiva.

KEYWORDS
Human dignity; Family; Stable Union; Homoaffective Union.
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1. INTRODUÇÃO

Os temas união estável e união homoafetiva referem-se a fatos da vida real que 
sempre existiram, porém considerados tabus, permaneceram na ilegalidade, sem 
serem reconhecidos e examinados os seus efeitos sócios jurídicos. 

Apesar do legislador constituinte de 1988 ter disciplinado outras modalidades 
de entidade familiar, como a união estável, esta se encontra em uma posição inferior 
no que tange aos efeitos jurídicos, quando comparados ao instituto do casamento, 
principalmente no âmbito do direito sucessório. Logo, é imprescindível examinar em 
quais aspectos a união estável entre pessoas de sexo diverso se encontra inferiorizada 
em relação ao casamento, para depois examinar a equiparação do Supremo Tribunal 
Federal da união homoafetiva em relação á união estável e se aquela também se en-
contra em uma posição inferior a união estável.

Todavia, observa-se que a diferenciação entre as entidades familiares seria uma 
afronta aos “primeiros direitos”, ou mais conhecidos como direitos da personalidade, 
desigualando e não conferindo direitos aos seus integrantes.

Assim, o reconhecimento de tais institutos ensejou uma “classificação” de enti-
dades familiares, uma vez que, o que se afere é uma construção piramidal, onde no 
topo estaria o instituto do casamento, em uma segunda classificação a união estável e, 
por fim, em uma terceira classificação a união homoafetiva, demonstrando tal agru-
pamento as seguintes problemáticas: A Constituição Federal traz o reconhecimento 
de várias entidades familiares (art. 226), tais como o casamento, a união estável e a 
união homoafetiva, mas tal reconhecimento encontra-se em um plano de igualdade 
quanto a sua aplicabilidade e a sua eficácia? A diferenciação de cada instituto (casa-
mento, união estável e união homoafetiva) não estaria em confronto com os direitos 
personalíssimos? Ou ainda, não seria necessária uma emenda constitucional ou uma 
legislação ordinária que regulamentasse cada instituto?

Demonstrar-se-á ao longo da pesquisa que a equiparação da união homoafetiva 
à união estável realizada pelo Supremo Tribunal Federal mediante a ADI nº 4277-
DF e ADPF nº 132-RJ não foi suficiente para dirimir todos os conflitos oriundos da 
união homoafetiva, sendo necessária uma emenda constitucional, bem como uma 
lei ordinária para o deslinde da questão, para que os direitos da personalidade, os 
direitos fundamentais e as garantias constitucionais sejam resguardados às pessoas 
que vivem uma união homoafetiva.
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2. DA FAMíLIA CONSTITUíDA PELA UNIÃO ESTávEL 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

2.1 DO CONCEITO DE FAMÍLIA

Tem-se que o art. 226 da Constituição Federal de 1988 trouxe em sua redação legal 
o seguinte dispositivo: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.” 
Afere-se ainda em seus parágrafos o reconhecimento de várias entidades familiares, 
tais como o casamento, a união estável e a família monoparental. 

Em consonância com referido dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal trou-
xe a equiparação da união homoafetiva à união estável, mediante a ADI nº 4277-DF 
e ADPF nº 132-RJ.

O conceito de família se amolda ao cumprimento de sua função social, renovando-
-se sempre como ponto de referência central do indivíduo na sociedade4.

Para Adauto Suannes5, família é uma expressão que deve abranger pelo menos 
duas pessoas que se unem com o propósito de manutenção desse vínculo afetivo, 
independente de serem de sexo diverso que tenham ou não prole. 

Para Cristiano Chaves de Farias6 as mudanças que se operam e continuarão a se 
operar no âmbito da família evidenciam que só se justifica a estruturação da sociedade 
em núcleos familiares se esta for encarada como espaço propício para a realização da 
pessoa humana, centro de implementação de projetos de felicidade pessoal e concre-
tização do desenvolvimento de seus membros.

Assim, verifica-se que o conceito de família funda-se na família-instituição e não 
mais na conhecida família-instrumento, pois ela existe e contribui tanto para o desen-
volvimento da personalidade de seus integrantes como para o crescimento e formação 
da própria sociedade, justificando, com isso a sua proteção estatal.

2.2 DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

A Constituição Federal de 1988 enalteceu como um dos fundamentos da Repú-
blica, no Art. 1º, III, o princípio da dignidade da pessoa humana e no preâmbulo e 
no caput do Art. 5º, o princípio da igualdade. Ambos os princípios possuem idêntico 

4 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 326.

5 SUANNES, Adauto. As uniões homossexuais e a Lei 9.278/1996. Rio de Janeiro: COAD, ed. out.-nov. 1999. p. 32.

6 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família. Porto Alegre: Revista Brasileira de Direito de Família, 
n. 23, abr.-mai. 2004. p. 18.
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valor, que conjugados constituem o substrato necessário à constituição dos demais 
direitos, protegendo a pessoa humana em toda a sua dimensão, uma vez que a mesma 
é portadora de dignidade e igualdade sob seu aspecto formal e material7. 

A Constituição em vigor adota a cláusula geral como principio fundamental da 
ordem jurídica constitucional brasileira. Assim, o princípio da dignidade, sendo um 
princípio fundamental diretor, segundo o qual deve ser lido e interpretado todo o 
ordenamento jurídico brasileiro, constitui-se na cláusula geral de proteção da perso-
nalidade, pois a pessoa humana é a destinatária da ordem jurídica.

Com efeito, a Constituição Federal deslocou a tutela jurídica do ser humano como 
proprietário para a pessoa dotada de dignidade.

Enquanto o princípio da dignidade da pessoa humana privilegia o indivíduo, o 
princípio da solidariedade não perde de vista seu caráter de reciprocidade, em que 
cada pessoa vive em relação com a outra. A dignidade de cada um apenas se realiza 
quando os deveres recíprocos de solidariedade são observados ou aplicados. No plano 
fático as pessoas convivem partilhando afetos e responsabilidades e no plano jurídico 
os deveres de cada um para com os outros impuseram a definição de novos direitos 
e deveres jurídicos.

Há um rol de princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família: o prin-
cípio da liberdade, o da igualdade, da afetividade, o do melhor interesse da criança e 
do adolescente e o da convivência familiar.

O princípio da liberdade se verifica em relação aos cônjuges ou companheiros no 
tocante a escolha do tipo de entidade familiar a ser constituída, e sua permanência 
ou não do vínculo, o planejamento familiar, a aquisição, bem como a administração 
do patrimônio familiar.

Quanto ao princípio da igualdade aplicado às entidades familiares, independente 
do arranjo, inexistem quaisquer distinção e hierarquia, ficando todas albergadas e 
merecedoras de tutela constitucional.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é um dever ju-
rídico imposto à família, à sociedade e ao Estado que deve ser observado na 
elaboração dos direitos que digam respeito às relações familiares com pessoas em 
desenvolvimento, com fundamento constitucional (art. 227, CF), a Lei infracons-
titucional (art. 4º, ECA), a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) 

7 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. 2. ed. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2005. 
p. 137.
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e a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989).
Por conseguinte, o sistema jurídico constituído por regras e princípios, subsidia 

o operador do direito na tomada de decisão em caso concreto. Se a regra não res-
ponde satisfatoriamente às demandas, cabe ao princípio esse papel e sua aplicação 
não é subjetiva ou absoluta, mas encontra limites em outros princípios e na questão 
ética e moral. 

2.3 DA FAMÍLIA CONSTITUÍDA PELA UNIÃO ESTÁVEL

A Constituição Federal de 1988, com fundamento na dignidade da pessoa huma-
na que estruturou o Estado Brasileiro, conferiu à família formada por união estável 
status constitucional, retirou-a da situação em que se encontrava, assegurando-lhe 
reconhecimento e proteção. 

Com efeito, o art. 226, § 3º, da Constituição Federal, dispõe: “Para efeito da pro-
teção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

A união estável reconhecida expressamente pela Constituição Federal de 1988, 
como forma de família, é uma espécie de união que reúne todos os atributos do 
casamento, embora não tenha sido para certos efeitos, equiparada ao casamento.

Enquanto que para o casamento basta apenas a prova documental de sua realiza-
ção, conforme dispôs o art. 1530 do Código Civil. Já a união estável requer a realização 
de provas que evidenciem a estabilidade de comunhão de vida, para a produção de 
efeitos jurídicos8.

A afetividade existente na uma união estável não é menor nem menos intensa que 
aquela desenvolvida no casamento, merecendo igual proteção por parte do Estado. O 
advento da Constituição Federal 1988 pôs fim à falta de respaldo legal a aqueles que 
viviam nessa natural forma de comunhão de vida e discriminados pela expressão de 
seus sentimentos afetivos, pois o sistema jurídico não lhes dava amparo, nem reco-
nhecimento expresso de uma forma alternativa de busca de felicidade9.

O reconhecimento das uniões estáveis só foi expresso em nosso sistema positivo 
através da Constituição Federal de 1988, como forma de constituição de família. Ante-

8 MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. O regime da comunhão parcial de bens no casamento e na união estável. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 94-95.

9 BITTENCOURT, Edgard de Moura. O concubinato no direito. 2. ed., Rio de Janeiro: Editora Jurídica e Universitária, 
1969. p. 31. v. 1.
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riormente, o legislador não podendo negar a existência dessas uniões, regulamentava 
os efeitos jurídicos que dela decorriam, os previdenciários, os tributários, os efeitos 
do contrato de locação, dentre outros, mas nunca enfrentando a questão. O que havia 
era um tratamento oblíquo e fracionado do problema – disciplinava um efeito, sem 
dispensar igual tratamento à causa10.

Ao outorgar proteção do Estado às uniões estáveis, reconhecendo-as como forma 
de entidade familiar, o constituinte alargou o estreito conceito de família antes centra-
do apenas no casamento para abranger também uma forma diversa de comunidade 
familiar. 

Diante da nova ordem constitucional, o Direito de Família tem a entidade fami-
liar como gênero e o casamento, a união estável, as famílias monoparentais e a união 
homoafetiva como espécies11.

A Constituição Federal, ao garantir especial proteção à família, citou algumas 
entidades familiares – as mais freqüentes – mas não as desigualou. Limitou-se a 
elencá-las, não lhes dispensando tratamento diferenciado. O fato de mencionar pri-
meiro o casamento, depois a união estável e a família monoparental, e por último, a 
união homoafetiva não significa qualquer preferência nem revela escala de prioridade 
entre elas. Ainda que a união estável não se confunda com o casamento, ocorreu a 
equiparação das entidades familiares, sendo todas merecedoras da mesma proteção. 
A Constituição acabou por reconhecer juridicidade ao afeto ao elevar as uniões cons-
tituídas por vínculo de afetividade à categoria de entidade familiar12.

Nesse contexto, há que se ponderar o princípio da pluralidade das entidades fa-
miliares, ao apontar que vários são os modelos de entidades familiares os quais são 
produtores de efeitos jurídicos, não mais impondo a unicidade da forma matrimonial 
posto não coadunar com a realidade das práticas afetivas da sociedade nos dias atuais, 
de tal maneira a ser considerada discriminação injustificada um tratamento inferior 
a qualquer uma das possibilidades viáveis de formação familiar segundo os valores 
do atual sistema jurídico.

10 CAHALI, Francisco José. União Estável e Alimentos entre companheiros. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 11-12.

11 OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Alimentos e sucessão no casamento e na união estável. 3. ed. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 1997. p. 82.

12 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 169.
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2.4 DO CONCEITO DE UNIÃO ESTÁVEL

Com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, que reconheceu a 
união estável como entidade familiar, necessário se faz conceituar o referido instituto. 

A partir do momento em que a família deixou de ser o núcleo econômico e de 
reprodução para ser o espaço do afeto e do amor, surgiram novas representações 
sociais para ela.

Para conceituar a união estável deve-se verificar se da relação nasceu uma entidade 
familiar, buscando os elementos caracterizadores do núcleo familiar. Esses elementos 
são: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole, relação de de-
pendência econômica, demarcado pela jurisprudência e a doutrina pós – Constituição 
de 198813. Se faltar um desses elementos, não significa que esteja descaracterizada a 
união estável, mas o conjunto de determinados elementos ajuda a formatar a família. O 
essencial é que se tenha formada uma família com aquela relação afetiva e amorosa14.

Assim, a união estável, neste diapasão, traduz uma forma de família, sendo que na 
legislação ordinária no art. 1723 do Código Civil dispõe: convivência pública, con-
tínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. Portanto, 
observa-se na redação legal a necessidade de identificação dos requisitos trazidos 
pela norma, embora o essencial seja a existência de vínculo afetivo e o desejo de 
constituir família.

3. DO RECONhECIMENTO DA UNIÃO 
hOMOAFETIvA 

Atualmente faz parte da realidade social brasileira a união entre pessoas do mesmo 
sexo, que estabelecem comunhão de vida baseada no afeto, na assistência e respeito mú-
tuos. A união homoafetiva foi reconhecida e equiparada à união estável através de decisão 
exarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a ADI nº 4277-DF e ADPF nº 132-RJ.

13 TJPR, 12ª Câmara Cível. Processo 0684583-6, nº do Acórdão 15570, Relator Clayton Camargo, j. 21.07.2010, v. u. DJ: 
442. “Apelação Cível. Ação de partilha de bens e ação de indenização por serviços prestados. Configuração de união estável 
(concubinato puro) comprovação de esforço comum na aquisição do único imóvel amealhado durante a união. Acertada 
determinação de metade do imóvel para cada convivente. Comunicação dos valores sacados do FGTS do companheiro após 
a separação do casal. Impossibilidade indenização por serviços prestados. Afastamento ante a comprovação da união estável e 
do direito de partilha. Decisão mantida. Recurso desprovido”. Disponível em http://www.tjpr,jus.br. <Acesso em 05.11.2012>. 

14 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família. A sexualidade vista pelos Tribunais. 2. ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2001. p. 259.
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A outorga da efetividade aos direitos humanos, prevista na constituição estabelece 
os princípios do respeito à dignidade humana, da liberdade e da igualdade.

Paulatinamente, os efeitos do reconhecimento da união homoafetiva vêm sendo 
empregados, com base no respeito à dignidade humana, aos princípios da igualdade 
e da liberdade, além de reiteradamente defender uma sociedade que não pode agir 
de forma discriminatória, e ainda atribuir para a inércia do judiciário. 

Assim, para a garantia e efetivação de tais direitos afere-se a insurgência de algu-
mas decisões, atos e resoluções, como, por exemplo, a decisão da Corregedoria-Geral 
de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, através do Provimento N. 
6/2004, de 17.02.2004, caminhou na vanguarda possibilitando o registro de docu-
mentos de união estável, para as pessoas do mesmo sexo, no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos15 e ainda a sua conversão em casamento. 

A Resolução Normativa Nº 77, de 29.01.2008, do Conselho Nacional de Imigração 
do Ministério do Trabalho e Emprego, dispôs sobre critérios para a concessão de visto 
temporário ou permanente, ou de autorização de permanência, ao companheiro ou 
companheira, em união estável, sem distinção de sexo16.

O Provimento Nº 36/2010, de 09.06.2010, da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, dispôs sobre a lavratura de Escritura 
Pública de Declaração de Convivência de União Homoafetiva perante os Cartórios 
de Serviços Notariais17.

A Lei Nº 12.195, de 14.01.2010, que alterou o art. 990, I, CPC, para assegurar ao 
companheiro sobrevivente o direito a figurar como inventariante na hipótese de fale-
cimento daquele com quem manteve união estável, conferindo-lhe assim tratamento 
idêntico ao antes positivado somente em relação ao cônjuge supérstite. Quanto a este, 

15 PROVIMENTO n. 6/2004, da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 17.02.2004. 
Art. 1º Inclui-se o parágrafo único no art. 215 da Consolidação Normativa Notarial e Registral, com o seguinte teor: Art. 
215 (...) Parágrafo único. As pessoas plenamente capazes, independente da identidade ou oposição de sexo, que vivam uma 
relação de fato duradoura, em comunhão afetiva, com ou sem compromisso patrimonial, poderão registrar documentos 
que digam respeito a tal relação. As pessoas que pretendam constituir uma união afetiva na forma anteriormente referida 
também poderão registrar documentos que a isso digam respeito. Disponível em <http://www.gdr.adv.br/newsletter/
gdr/050304.html#5>. Acesso em 05.11.2012.

16 BRASIL. Resolução Normativa nº 77, DE 29.01.2008. Publicada no DOU, de 11 se fevereiro de 2008, Seção, 
página 81. Disponível em <http://www.mte.gov.br/legislaçao/resoluçoes_normativas /2008/rn_20080129_77.pdf> 
Acesso em 15.11.2012.

17 PROVIMENTO Nº 36/2010, de 09.06.2010. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul. Diário de Justiça Nº 2211, p. 2. Disponível em: <http://www.tjms.jus.br/diario>. Acesso em 10.11.2012.
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dispensa-se o regime, adequando o art. 990, I, CPC ao art. 1797, I, do Código Civil.
No âmbito internacional foi aprovado em novembro de 2006, na Indonésia, os 

Princípios de Yogyakata que refere-se à aplicação da legislação internacional de Di-
reitos Humanos, estabelecida pelas Nações Unidas em relação à orientação sexual e 
identidade de gênero, que estabeleceu no seu Princípio 24: “Toda pessoa tem o direito 
de constituir uma família, independente de sua orientação sexual ou identidade de 
gênero. As famílias existem em diversas formas. Nenhuma família pode ser sujeita à 
discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer 
de seus membros. Os Estados deverão: a) Tomar todas as medidas legislativas, admi-
nistrativas e outras medidas necessárias para assegurar o direito de constituir família, 
inclusive pelo acesso à adoção ou procriação assistida (incluindo inseminação de 
doador), sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gêne-
ro; b) Assegurar que leis e políticas reconheçam a diversidade de formas de família, 
incluindo aquelas não definidas por descendência ou casamento e tomar todas as 
medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir que 
nenhuma família possa estar sujeita à discriminação com base na orientação sexual 
ou identidade de gênero de qualquer de seus membros, inclusive no que diz respeito 
à assistência social relacionada à família e outros benefícios públicos, emprego e 
imigração; e) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas 
necessárias para garantir que nos Estados que reconheçam o casamento ou parceria 
registrada entre pessoas do mesmo sexo, qualquer prerrogativa, privilégio, obriga-
ção ou benefício disponível para pessoas casadas ou parceiros/as de sexo diferente 
esteja igualmente disponível para pessoas casadas ou parceiros(as) registrados(as) 
do mesmo sexo; f) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras me-
didas necessárias para assegurar que qualquer obrigação, prerrogativa, privilégio ou 
benefício disponível para parceiros não-casados de sexo diferente esteja igualmente 
disponível para parceiros não-casados do mesmo sexo”18.

Não há uma legislação de âmbito nacional, inúmeros estados e municípios, em 
várias unidades da federação proíbem a discriminação baseada na orientação sexu-
al, consideram de utilidade pública movimentos de emancipação e conscientização 
referentes a homossexuais.

18 Princípios de YOGYAKARTA. Disponível em: <http://www.clam.org.br/pdf/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso 
em 30.07.2012.
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4. DA EFICáCIA ESTATAL E DAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS CONFERIDAS  
AOS INSTITUTOS FAMILIARES

A tutela jurídica conferida pela Constituição Federal aos institutos familiares 
demonstra que há uma hierarquia entre as entidades familiares, uma vez que o casa-
mento encontra-se no “topo” e os demais modelos em posições inferiores.

Denota-se que o primeiro instituto regulamentado no livro do Código Civil que 
trata do Direito das Famílias, é o casamento, onde se depreende mais de cem artigos 
para a família matrimonializada. 

Segundo Washington de Barros Monteiro, o casamento sempre foi reconhecido 
como o fundamento da sociedade, base da moralidade pública e privada19.

O Código Civil tratou da união estável nos artigos 1723 a 1727. Nos dizeres de 
Maria Berenice Dias “o casamento e a união estável são merecedores da mesma e 
especial tutela do Estado. Todavia em que pese à equiparação constitucional, a lei civil 
de forma retrógada e equivocada, outorgou à união estável tratamento notoriamente 
diferenciado em relação ao matrimônio”20.

O tratamento consagrado às pessoas matrimonializadas demonstra diferenciações 
em relação à união estável e à união homoafetiva, uma vez que a titulo exemplifica-
tivo constata-se que o meio probatório da vida em comum é comprovado através da 
certidão de casamento; a presunção legal da paternidade para filhos nascidos durante 
o casamento é imediata; outro tratamento desigual refere-se ao art. 1790, IV, CC que 
prevê ao convivente o direito à herança, não havendo parentes sucessíveis, o que não 
ocorre com o cônjuge sobrevivente que na falta de descendentes e ascendentes, figura 
na ordem sucessória (art. 1829, III, CC), ficando os colaterais na ordem inferior.

Tem-se ainda que, a necessidade de prova da existência da união estável esbarra 
em dificuldades, tais como: em caso de morte de um dos conviventes, na certidão de 
óbito fica consignado outro estado civil (solteiro, viúvo, separado judicialmente ou 
extrajudicialmente, casado, ignorado), portanto diverso da verificada na vida real, 
requerendo produção de provas. O registro de nascimento de filhos há necessidade 
de comparecimento de ambos os genitores, o que não ocorre com os casados; no 
caso de óbito do genitor, da união estável, a paternidade deverá ser provada por via 

19 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 42.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 47.

20 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 171.
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judicial, para se ter averbada a filiação paterna no assento de nascimento do filho. E 
ainda, para os demais atos da vida civil, a união estável deve ser provada.

Socorre-se o legislador da ideia de casamento como parâmetro para conceder efeitos 
jurídicos à união estável, mas o tratamento não é o mesmo dispensado ao casamento. 

Afere-se ainda que no casamento, o cônjuge está incluído na ordem de vocação 
hereditária, independentemente do regime de bens que adotar, enquanto na união 
estável, o convivente somente tem direito a concorrer na sucessão quanto aos bens 
adquiridos na vigência do relacionamento, uma vez que o único regime resguardado 
na união estável é o regime parcial de bens, diferentemente do casamento em que há 
quatro modalidades de regimes de bens.

Já com relação à união homoafetiva, imputa-se que apenas o reconhecimento e 
a equiparação trazida pela decisão do Supremo Tribunal Federal não foi suficiente 
para dar tratamento igualitário entre os institutos abarcados pela Constituição Fe-
deral de 1988.

Nos dizeres de Rainer Czajkowski, quando a Constituição Federal regulamenta 
que a lei deverá facilitar a conversão da união estável em casamento, afere-se que tal 
regulamento só estabelece a diretriz de viabilizar uma faculdade que pode ou não ser 
exercida pelos envolvidos, de acordo com a sua vontade. E aduz: não significa que os 
parceiros de uma união estável devam ter condições de casar. Na prática é mesmo fre-
quente que tais uniões se originam justamente entre pessoas separadas judicialmente 
ou até separadas de fato dos antigos cônjuges. Seria de péssima política e de nenhuma 
sensibilidade social, excluir estes numerosos segmentos da tutela legal da família, 
aferindo em consonância tal aplicabilidade também para as uniões homoafetivas21.

O art. 226,§ 3º da Constituição Federal dispõe que os conviventes poderão de 
comum acordo e a qualquer tempo requerer a conversão da união estável em casamen-
to, por requerimento ao oficial de Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio.

A união estável diferencia-se de outras espécies de relacionamentos afetivos que 
constituem entidade familiar, situando-se mais próxima ao casamento pela faculdade 
que lhe confere a Constituição Federal em converter em casamento, ao passo que à 
união livre não há essa previsão constitucional. 

Para Maria Berenice Dias:
Quando a lei trata de forma diferente a união estável em relação ao casamento, e estes 
em relação as uniões homoafetivas, é de se ter simplesmente tais referências como não 

21 CZAJKOWSKI, Rainer. União livre: à luz das leis 8971/94 e 9278/96. Curitiba: Juruá, 1996. p. 49.
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escritas. Sempre que o legislador deixa de nominar a união estável frente a prerroga-
tivas concedidas ao casamento, outorgando-lhe tratamento diferenciado, devem tais 
omissões ser tidas por inexistentes, ineficazes, inconstitucionais. Do mesmo modo, 
todo o texto em que é citado o cônjuge, é necessário ler-se cônjuge ou companheiro. 
Por exemplo, como os cônjuges, os companheiros também têm acesso ao planejamento 
familiar (art.1565, §2º, CC) 22.

A legislação infraconstitucional não pode ter alcance jurídico-social inferior ao 
que tinha sido estabelecido originariamente pelo constituinte sob pena de retrocesso 
ao estado pré-constituinte. Essa vedação é denominada: Principio constitucional da 
proibição de retrocesso social. 

Na doutrina de Luís Roberto Barroso, o principio implícito da proibição de retro-
cesso na ordem jurídico constitucional, que não é expresso entende-se que se uma lei ao 
regulamentar um fundamento constitucional, instituir determinado direito, ele se in-
corpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser absolutamente suprimido.

Para José Afonso da Silva, a noção de proibição de retrocesso apresenta como 
sendo um direito subjetivo negativo, no sentido de que é possível impugnar ju-
dicialmente toda e qualquer medida que se encontre em conflito com o teor da 
Constituição, inclusive com os objetivos estabelecidos nas normas de cunho progra-
mático, bem como rechaçar medidas legislativas que venham pura e simplesmente 
subtrair a uma norma constitucional o grau de concretização anterior que lhe foi 
outorgado pelo legislador.

Nas lições de Gomes Canotilho e Vital Moreira, as normas constitucionais que 
reconhecem direitos sociais de caráter positivo implicam numa proibição de retro-
cesso legal. A satisfação do direito na aplicabilidade destas normas transforma-se em 
direito negativo e direito de defesa, isto é, num direito a que o Estado se abstenha de 
atentar contra ele23. 

A pluralidade de formas de família está reconhecida na atual Constituição Federal, 
onde sua representação torna-se um divisor de águas para os efeitos jurídicos das re-
feridas entidades familiares, pois outros modelos de família, que não somente aquele 
fundado no casamento tem buscado a eficácia de seus direitos, garantindo aos seus 

22 DIAS, Maria Berenice. Divórcio já: comentários à emenda constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 172.

23 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 
456-457.
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entes um tratamento igualitário, assim como o reconhecido pela legislação pátria.

4.1 DA VIA JUDICIAL

A omissão do legislador acarreta falta de prestação jurisdicional. Os direitos são 
negados sob a justificativa de que não há regras jurídicas, confunde-se a carência le-
gislativa com a inexistência de direito. A própria lei reconhece a existência de lacunas 
no sistema legal. 

O art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e o artigo 126, CPC 
expressam que quando a lei for omissa, o juiz decidirá e apontará as ferramentas a 
serem utilizadas, tais como a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 
O julgador não se exime de sentenciar alegando lacuna ou obscuridade da lei, sendo 
que a denegação de justiça agride os direitos fundamentais24.

A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais questionar a 
natureza dos vínculos formados por pessoas do mesmo sexo. O avanço é significativo, 
visto que põe termo à discussão que entretém a doutrina e divide os tribunais. A lei 
é de eficácia imediata, passando as uniões homossexuais a merecer especial proteção 
do Estado (CF 226). 

O tratamento igualitário da união homoafetiva à união estável, trazido pela deci-
são do Supremo Tribunal Federal não pode ter em seus efeitos jurídicos a diferencia-
ção ou a prática discriminatória, ou seja, não pode ser cerceado ao casal homoafetivo 
o direito ao casamento; à atribuição do patronímico; ao planejamento familiar; aos 
direitos sucessórios; dentre outros, direitos estes resguardados nas demais entidades 
familiares.

Assim, deve-se dar efetividade as garantias constitucionais quanto à proteção 
igualitária de todas as entidades familiares tratadas no art. 226 da Constituição Fe-
deral, uma vez que o direito deve tutelar todo e qualquer arranjo familiar, desde que 
preencha os requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo foi analisada a diferenciação conferida às entidades familiares 
(casamento, união estável e união homoafetiva), uma vez que o Estado lhes garante 

24 VELOSO, Zeno. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil – Arts. 1º ao 6º, apud DIAS, Maria Berenice. 
Manual de Direito das famílias. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 190.
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proteção, com base no art. 226 da Constituição Federal, porém sua eficácia legal 
coloca referidas entidades em um plano de desigualdade. 

Analisou-se os princípios fundamentais aplicáveis ao Direito de Família, quais 
sejam: o principio da liberdade, o da igualdade, da afetividade, o do melhor interesse 
da criança e o do adolescente e da convivência familiar.

A atual Constituição Federal com fundamento no princípio da dignidade da pes-
soa humana que estruturou o Estado brasileiro constitucionalizou o direito de família, 
conferindo à família formada pela união estável status constitucional, retirando-a da 
situação em que se encontrava, assegurando-lhe reconhecimento e proteção, porém 
atribuiu efeitos jurídicos distintos ao que foi conferido ao instituto do casamento, 
deixando-a com status de família de segunda categoria, embora a finalidade de ambas 
seja a mesma, a constituição de uma entidade familiar, tendo como base o afeto. 

A Constituição Federal ao estabelecer a proteção estatal, e o atual Código Civil, 
ao regulamentarem a união estável, proporcionou um alcance jurídico-social inferior 
ao casamento, embora os deveres e obrigações sejam análogos para ambas as formas 
de entidade familiar.

A necessidade de prova da existência da união estável esbarra em dificuldades, 
como por exemplo: a) em caso de morte de um dos conviventes, na certidão de 
óbito fica consignado outro estado civil (solteiro, viúvo, separado judicialmente ou 
extrajudicialmente, casado, ignorado), portanto diverso da verificado na vida real, 
requerendo produção de provas, b) para o registro de nascimento de filhos há neces-
sidade de comparecimento de ambos os genitores, o que não ocorre com os casados; 
no caso de óbito do genitor, da união estável, a paternidade deverá ser provada por 
via judicial, para se ter averbada a filiação paterna no assento de nascimento do filho, 
c) para demais atos da vida civil, a união estável deve ser provada.

Efetuou-se um breve estudo acerca da união homoafetiva e a tendência dos julgados 
nos Acórdãos e nos Recursos Especiais, que vêm aplicando a analogia entre a união 
estável e a união homoafetiva, dada a lacuna legislativa existente para esta última.

Verifica-se que a afetividade, como princípio formador das uniões, é similar para 
qualquer relacionamento, assim como os princípios constitucionais devem surtir 
efeitos para qualquer entidade familiar.

Insurge-se que a Constituição Federal não detém de uma eficácia plena para as garan-
tias constitucionais na aplicabilidade jurídica de referidos institutos, uma vez que há um 
tratamento jurídico diferenciado para o casamento, a união estável e a união homoafetiva.
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As entidades familiares disciplinadas nos parágrafos do art. 226 da atual Cons-
tituição Federal são meramente exemplificativas. As demais entidades não previstas 
naquele artigo são tipos implícitos, incluídos no conceito amplo e indeterminado de 
família indicado no caput. Assim, a cláusula geral de inclusão tutela todo e qualquer 
arranjo familiar, ainda que implícito25, desde que preencha os requisitos de afetivi-
dade, estabilidade e ostensibilidade.

Com fundamento nesta construção e diante de todas as violações dos direitos da 
personalidade, dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais daqueles 
que vivem em uma união homoafetiva surgiram resoluções, provimentos, leis e de-
cisões de Tribunais que deram guarida à união homoafetiva, mas jamais conferiram 
status de casamento.

Ressalte-se que apesar de toda a legislação infraconstitucional proteger as uniões 
homoafetivas assim como a jurisprudência pátria, foi preciso que o Supremo Tribunal 
Federal equiparasse por meio da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, a união ho-
moafetiva a união estável, contudo ainda não é satisfatória tal decisão porque os direi-
tos da personalidade, os direitos fundamentais, bem como as garantias fundamentais 
não são assegurados de forma plena às pessoas que se encontram nessa situação. 

O referido acórdão estabelece que o sexo das pessoas, salvo disposição consti-
tucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de 
desigualação jurídica, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir 
frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Observou-
-se ainda que “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridica-
mente permitido”.

A atual Constituição Federal, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua 
formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou 
liturgia religiosa. A família enquanto instituição privada voluntariamente constituída 
entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma relação tricotô-
mica, ou seja, aquele intervém em prol da dignidade da pessoa humana.

Tem-se que as legislações estrangeiras, asseveram que mesmo após o julgamento 
da ADPF 132-RJ e ADI 4277-DF o nosso ordenamento jurídico ainda não resguarda 

25 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades Familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. In: PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha (coord.). Anais III do Congresso Brasileiro de Direito de Família. Família e cidadania. O novo Código 
Civil Brasileiro e vacatio legis. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. P. 95.
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os direitos homoafetivos, porque a equiparação da união homoafetiva à entidade 
familiar, não assegurou na prática todos os direitos previstos à união estável, como 
por exemplo, a conversão em casamento, a adoção, dentre outros, surgindo inúmeras 
controvérsias da possibilidade de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo.

Ressalte-se que a ADPF 132 e ADI 4277 teve seu pedido limitado ao reconheci-
mento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e a sua equiparação a entidade 
familiar, não podendo os ministros conferir mais direitos em decorrência do que 
preceitua o nosso ordenamento jurídico porque seria extra-petita. 

O ideal é que a matéria fosse disciplinada em uma emenda constitucional e pos-
teriormente por uma legislação ordinária, uma vez que o direito de família possui 
um procedimento peculiar, conferindo a possibilidade de pessoas do mesmo sexo se 
casarem, constituírem uma família sem que haja qualquer problema como por exem-
plo, quanto ao registro de nascimento de filhos, quanto a inserção do patronímico 
de seu companheiro e ou companheira, quanto à prova da existência de uma união 
estável e ou união homoafetiva.
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DIREITOS hUMANOS E JUSTIÇA NO RIO DE 
JANEIRO: Perfil, formação e prática dos defensores 

e promotores1 2

HUMAN RIGHTS AND JUSTICE IN RIO DE JANEIRO Profile, 
training and practice of defenders and prosecutor

José Ricardo Ferreira da Cunha3
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RESUMO
A pesquisa dá continuidade a investigações já realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa 
institucional Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade (DHPJS), vinculado ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesta 
etapa, outro campo de atuação concernente ao Sistema de Justiça foi explorado, direcionado à 
formação, concepção e percepção de defensores públicos e promotores de justiça no estado do 
Rio de Janeiro – Comarca da Capital – em relação aos Direitos Humanos. Considerando que 
tais instituições têm por missão receber os pleitos dos cidadãos em caso de qualquer violação 
de seus direitos mais básicos, além de promover a justiciabilidade dos direitos humanos, foi 
construído um quadro de análise para investigar os seguintes aspectos: i) realizar um estu-
do sistemático das condições jurídico-políticas para uma atuação de órgãos essenciais à justiça 
que seja garantidora dos Direitos Fundamentais; ii) entrevistar defensores públicos dos núcleos 
especializados das varas da primeira instância e promotores dos órgãos especiais da primeira 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade – UERJ/RJ.

2 Este trabalho é uma das publicações resultantes da pesquisa “A efetivação dos Direito Humanos no Rio de Janeiro: 
O que revelam o perfil, a formação e a prática dos promotores de justiça e dos defensores públicos?”, projeto realizado 
nos anos de 2010 e 2011, que recebeu fomento CNPq.

3 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor adjunto na Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

4 Doutorando e mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, professor da Faculdade de 
Direito do Centro Universitário de Volta Redonda e professor substituto da Universidade Federal Fluminense.

5 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora 
contratada na mesma instituição.

6
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instância utilizando questionário estruturado e considerando-se o modelo aplicado aos juízes, 
desembargadores e às ONGs, aperfeiçoado pelo aprendizado destas pesquisas anteriores e pelas 
peculiaridades destas organizações – a Defensoria Pública e o Ministério Público; iii) aferir o grau 
de justiciabilidade dos Direitos Humanos a partir das respostas consignadas por defensores e 
promotores públicos; e iv) verificar se ocorre, e, em caso afirmativo, em que nível se dá a utilização 
das principais normativas de proteção aos Direitos Humanos dos Sistemas ONU e OEA na fun-
damentação dos documentos judiciais de defensores e promotores públicos. O mote orientador 
da pesquisa é que, potencialmente, Defensoria Pública e Ministério Público, possuem uma 
vinculação institucional de defesa e atuação em Direitos Humanos, e assim, portanto, podem 
e devem utilizar as normativas internacionais em sua prática judicial. Para isso, captamos a 
concepção em si que esses atores possuem acerca das normativas internacionais de proteção 
e promoção dos Direitos Humanos e de seu próprio papel institucional. Assim, a verificação 
empírica permitiu a análise das variáveis determinantes na elaboração das petições a partir das 
declarações dos agentes, buscando entender o que está sendo aduzido, quais argumentos são 
mobilizados (posição das normativas internacionais neste contexto) nos processos em que se 
debatem os Direitos Humanos. 

PALAvRAS-ChAvE
Direitos Humanos; Defensores Públicos; Promotores; Direitos Fundamentais.

AbSTRACT
The search continues investigations carried out within the Research Institutional Group Human 
Rights, Judiciary and Society (DHPJS), linked to the Graduate Program in Law, at State Univer-
sity of Rio de Janeiro. At this stage, another field of activity concerning the Justice System was 
explored, targeted training, conception and perception of public defenders and prosecutors in 
Central Forum of the Capital of Rio de Janeiro, in regard to human rights. Considering that 
these institutions have to receive the petitions of citizens about any violation of their most 
basic rights, and promote the justiciability of human rights, we built a framework of analysis to 
investigate the following aspects: i) to accomplish a systematic study of the legal and political 
conditions for an action from essential organs to justice that is guarantor of fundamental rights, 
ii) to interview public defenders from specialized courts of first instance and prosecutors from 
special organs of first instance, using a structured questionnaire and considering the model 
applied to judges and NGOs, perfected by learning these previous studies and the peculiarities 
of these organizations - the Public Defender and Prosecutor’s Office iii) to check the degree of 
justiciability of human rights from the responses assigned by defenders and prosecutors, and 
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iv) to verify if occurs, and, if so, at what level we see the use of the main normative protection 
of Human Rights of the OAS and UN Systems in the reasoning of the court documents from 
defenders and prosecutors. The guiding theme of the research is that, potentially, the public 
defender and the prosecutor, have an institutional affiliation and advocacy work on human 
rights, and so therefore can and should use international standards in its legal practice. For 
this, we capture the design itself that these actors have about of international protection and 
promotion of human rights. Thus, the empirical verification allowed the analysis of determin-
ing variables in the preparation of petitions from the statements of agents to understand what 
is being put forward, which arguments are mobilized when they talk about human rights.

KEYWORDS
Human Rights; Public Defenders; Procescutors; Fundamental Rights.
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1. INTRODUÇÃO

A consolidação dos Direitos Humanos na cultura popular e institucional do país 
requer prática efetiva dos cidadãos e dos agentes públicos. Os debates sobre a nova 
configuração das sociedades democráticas colocam a necessidade de consolidação 
de meio institucionais por meio dos quais uma sociedade civil ativa possa levar suas 
demandas e pautas à discussão e proposição de soluções. Nesse sentido, empoderados 
no marco constitucional de 1988 e munidos de um amplo conjunto de normativas 
internacionais de Direitos Humanos, os órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo 
têm produzido uma série de intervenções que dão visibilidade à temática dos Direitos 
Humanos no Brasil. Entretanto, as práticas emanadas pelo Poder Judiciário, apesar 
da crescente procura, permanecem – na ótica do senso comum – de difícil acesso. 
O diagnóstico é que, em geral, o Poder Judiciário é uma caixa preta, com seus cos-
tumes e habitus próprios, linguagem hermética e fechamento estrutural, algo que 
a lente analítica bourdiana já descrevera com bastante perspicácia6, e que continua 
a se refletir, por exemplo, em índices que calculam a confiança dos brasileiros nas 
instituições. Segundo o Índice de Confiança na Justiça Brasileira, produzido pela 
EDESP, da FGV, o Poder Judiciário aparece como em sexto lugar em confiança, atrás 
das Forças Armadas e da Imprensa Escrita, por exemplo7.

Quando a análise sobre o Poder Judiciário é estendida para sua atuação e percep-
ções em relação à temática dos Direitos Humanos, percebe-se o quanto este se mostra 
refratário à efetivação desses direitos. Isto se verifica quando os magistrados julgam e 
também, na maioria das vezes, em seus posicionamentos diante das diversas infrações 
e violações cometidas. Algumas áreas são especialmente didáticas para demonstrar tal 
afirmação, como a seletividade do sistema prisional e do encarceramento de negros 
e empobrecidos e a criminalização dos movimentos sociais. Sendo assim, torna-se 
necessário uma visão analítica sobre a maneira como os atores que interagem no 
Poder Judiciário percebem e orientam a sua atuação, tanto na elaboração de suas 
reivindicações quanto na aplicação das normas de Direitos Humanos.

6 BOURDIEU, P. (1989). A força do Direito: elementos para uma Sociologia do Campo Jurídico. In: ______. O Poder 
Simbólico. São Paulo: Bertrand Brasil, 1989.

7 ICJ-Brasil. Índice de Confiança na Justiça Brasileira, Relatório trimental 2012.1. CUNHA, Luciana Gross; OLIVEIRA, 
Fabiana Luci; RAMOS, Luciana de Oliveira; et. alli. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/
handle/10438/9799/Relat%C3%B3rio%20ICJBrasil%201%C2%BA%20Trimestre%20-%202012.pdf?sequence=1> Acesso 
em 15 de setembro de 2012. p. 14.
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Diversos subsídios para a avaliação da efetivação dos Direitos Humanos no âmbito 
do Poder Judiciário já foram produzidos. Certamente, este é um campo que, apesar 
das dificuldades nos processos de coletas de dados e acesso a informantes e integrantes 
do próprio Poder, tem despertado atenção de pesquisadores de diversas áreas. Como 
o objetivo do presente artigo não é realizar um estado da arte sobre as pesquisas que 
procuram desvelar o Judiciário e seus diferentes matizes, destacamos, por exemplo, 
a realização das pesquisas Direitos Humanos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
Concepção, Aplicação e Formação8 e Direitos Humanos, Poder Judiciário e Sociedade9, 
realizadas anteriormente pelo grupo DHPJS. Tais pesquisas foram aplicadas respec-
tivamente a juízes e desembargadores que atuam no Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro e a dirigentes de 37 Organizações Não Governamentais (ONGs) 
que atuam na defesa e proteção de Direitos Humanos. O objetivo principal foi in-
vestigar o perfil, a formação, o nível de conhecimento e a aplicação das normativas 
internacionais de proteção aos Direitos Humanos por esses agentes – quem aplica a 
lei e decide sobre casos, de um lado, e quem utiliza (ou poderia utilizar) o Judiciário 
como arena de lutas sociais por meio da proposição de judicialização das demandas.

As conclusões das citadas pesquisas anteriores mostravam que os juízes, em sua 
maior parte, não pautavam suas decisões por estas normativas. Algumas hipóteses 
explicativas para esta conclusão podem ser formuladas; dentre elas, consideramos o 
fato de que muitas vezes os juízes não o fazem porque não são provocados. De fato, 
eles precisam agir (neste caso, decidir) com base, principalmente, nos argumentos 
produzidos por cada parte – acusação e defesa. Assim, tenderíamos a pensar que, caso 
os promotores e defensores aduzissem em suas petições essas normas, certamente 
os juízes se pronunciariam sobre a matéria, aplicando seus conhecimentos e noções 
prévias sobre as normativas internacionais. Já é possível adiantar que constatamos na 
pesquisa uma ligeira disparidade entre a utilização das normas de Direitos Humanos 
dos sistemas de proteção ONU e OEA por defensores e promotores, por um lado, e 
juízes e desembargadores, por outro lado. Mais especificamente, todos estes agentes 
utilizam pouco tais normas. Contudo, defensores e promotores revelaram usá-las 
mais em suas peças judiciais do que os magistrados em suas decisões – sentenças (1ª 
instância) e acórdãos (2ª instância). A hipótese de que os magistrados usam pouco 
porque são pouco instados a fazê-los, no que se refere à Defensoria e Ministério  

8 CUNHA, José Ricardo (org.). Direitos Humanos, Poder Judiciário e sociedade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.

9 Idem.
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Público, se revelou apenas parcialmente correta, uma vez que estes utilizam mais tais 
normativas do que magistrados. 

Seguindo essa trajetória de investigação, nesta nova etapa da pesquisa, realizada 
com apoio do CNPq, mantivemos o foco de pesquisa para a percepção da incorpo-
ração das normas de Direitos Humanos, mas dessa vez pelos Promotores de Justiça 
e Defensores Públicos na cidade do Rio de Janeiro. A ideia que nos orienta é que 
potencialmente, Defensoria Pública e Ministério Público possuem uma vinculação 
institucional de defesa e atuação em Direitos Humanos, e como tal, podem e devem 
utilizar as normativas internacionais em sua prática judicial. Para isso, captamos a 
concepção em si que esses atores possuem acerca das normativas internacionais de 
proteção e promoção dos Direitos Humanos e de seu próprio papel institucional. 

Tendo como objeto a atuação prática desses agentes, fizemos entrevistas com os 
promotores e/ou defensores públicos responsáveis pela implementação das políticas 
de Direitos Humanos nas promotorias e defensorias especializadas. Assim, anali-
samos as variáveis determinantes ou não na elaboração das petições iniciais (peça 
processual que inaugura a relação processual) buscando entender o que está sendo 
aduzido e quais argumentos são mobilizados (posição das normativas internacionais 
neste contexto) nos processos em que se debatem os Direitos Humanos. 

Em um contexto local com um histórico de violações a direitos cometidas prin-
cipalmente pelo Estado e em seguida por agentes econômicos sob o aval do poder 
público, toma corpo a preocupação com o perfil, a formação e a prática dos defensores 
e promotores quanto às demandas que abarcam a garantia de direitos fundamentais. 
Tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público se colocam como institui-
ções de vital importância dada a vulnerabilidade socioeconômica, racial, de gênero e 
idade daqueles vitimizados em seus direitos mais básicos, camada popular que vem 
formar a grande maioria daqueles que precisam de seus serviços administrativos e 
judiciais. Vale lembrar que ambas as instituições referidas consubstanciam-se como 
órgãos estatais com autonomia para litigar contra o próprio Estado, fazendo a defesa 
do cidadão comum face ao Leviatã que se insurge cotidianamente contra os indiví-
duos que mais precisam de tutela, o que se revela em uma litigância especializada 
em direito à moradia, direitos do preso, direitos da mulher, direitos da criança e do 
adolescente, direitos do consumidor, direitos do idoso e do deficiente, litígios fazen-
dários e Direitos Humanos. 

É justamente sobre os profissionais atuantes nesses núcleos especializados da 
Defensoria Pública e coordenadorias especializadas do Ministério Público que se 



143

deu o enfoque da pesquisa. Analisou-se a afinação desses atores com as normas in-
ternacionais, a sua percepção quanto ao papel de suas próprias instituições nas causas 
que envolvam o tema e, de outro lado, a recepção, por parte do Poder Judiciário, das 
suas demandas. A partir desse recorte, pretende-se problematizar como a engrenagem 
judicial, neste caso, as instituições de representação funcional às quais a sociedade 
civil pode recorrer para a promoção de seus direitos10, então preparadas para deman-
dar junto ao Judiciário pelos direitos das minorias – seja para a resistência quanto 
a violações já perpetradas ou pela judicialização e formalização de novos direitos a 
partir das decisões judiciais. 

As respostas encontradas com a pesquisa de opinião, de recorte censitário, têm o 
limite de tratar com a percepção dos agentes sobre sua atuação. Contudo, considerando 
uma possível tendência a que afirmem a relevância do papel institucional que 
desempenham, os dados coletados alertam para uma série de dificuldades e barreiras 
presentes nestas instituições para que sejam consideradas o caminho prioritário no 
qual aqueles que lutam pelos seus direitos e de grupos sociais vulneráveis escolham 
seguir para ver suas demandas atendidas. No próximo item, apresentaremos os as-
pectos metodológicos da pesquisa e, nos pontos seguintes, passaremos à discussão e 
problematização dos dados coletados no campo. Ao final, apresentaremos algumas 
considerações sobre a pesquisa em relação com as etapas anteriores das pesquisas 
com juízes, desembargadores e organizações não governamentais.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida com a finalidade de descrever as percepções sobre direi-
tos humanos e sobre o Poder Judiciário, em suas diferentes instâncias, e conhecimento 
e utilização de normativas internacionais da parte de Defensores Públicos e Promoto-
res de Justiça na Comarca do Rio de Janeiro. Foram entrevistados Defensores Públicos 
alocados em núcleos especializados, sendo eles o Núcleo de Direitos Humanos, de 
Crianças e Adolescentes, de Fazenda Pública, do Sistema Penitenciário, de Direitos 
do Consumidor, de Terras e Habitação, de Defesa dos Direitos das Mulheres, do 
Idoso e do Deficiente, dentre os meses de julho a setembro de 2010. Já em relação ao 
Ministério Público foram entrevistados Promotores Públicos com atuação específica 

10 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann. Revolução Processual do Direito e Democracia Progressiva. 
In: VIANNA, Luiz Werneck. A Democracia e os Três Poderes no Brasil. Minas Gerais: Editora UFMG, 2000. p. 254.
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em área criminal e nas coordenadorias especializadas relativas a temas afetos aos 
Direitos Humanos no mesmo período.

No questionário foram incluídas perguntas sobre a escolaridade, raça e gênero, 
possibilitando analisar a existência de relações entre esses fatores e a defesa dos Di-
reitos Humanos por esses operadores do Direito. Também se averiguou as relações 
das suas respectivas instituições com o Poder Judiciário, priorizando a impressão 
deles sobre a aplicação e defesa judicial dos Direitos Humanos sob vários aspectos. 
O envolvimento de defensores e promotores em buscar a efetividade dos Direitos 
Humanos foi avaliado segundo a utilização de normas internacionais – sistema ONU 
e OEA – na defesa dos direitos, a demanda social, as estratégias empregadas para 
defendê-los e a resposta vinda do Judiciário, nas suas várias instâncias, quanto às 
demandas pleiteadas.

A investigação empírica ocorreu em dois momentos: 1) visita aos núcleos especia-
lizados da Defensoria Pública, ocasião em que foram entrevistados 74 defensores pú-
blicos responsáveis pela implementação das políticas de Direitos Humanos e colhidos 
dados objetivos e subjetivos registrados nos questionários; 2) visita às coordenadorias 
especializadas do Ministério Público, ocasião em que foram entrevistados 42 promo-
tores públicos atuantes nessa área referida aos Direitos Humanos e, da mesma forma, 
colhidos dados objetivos e subjetivos registrados nos questionários. A partir daí os 
dados foram estatisticamente desagregados e essa base de dados foi convertida em 
gráficos e tabelas disponibilizadas para a análise conforme os objetivos da pesquisa

Uma das dificuldades da pesquisa foi o acesso aos próprios agentes do sistema de 
justiça. Já era conhecida pelo grupo de pesquisa a dificuldade para realização de pesqui-
sa empírica no Poder Judiciário; constatamos a mesma dificuldade em outros órgãos do 
sistema de justiça. O acesso tanto aos defensores como a promotores públicos não foi 
fácil e contar com a boa vontade deles para responder ao questionário nem sempre foi 
suficiente. Tivemos de recorrer a inúmeros contatos institucionais para conseguirmos 
agendar com os respondentes, sendo mais difícil com os promotores, o que explica o 
número menor de entrevistados. Por outro lado, como fator positivo, tivemos uma taxa 
de não resposta menor do que a obtida na ocasião da pesquisa com juízes e desembar-
gadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Naquela ocasião nossa taxa de não 
resposta foi de 50%. Nessa fase, com os defensores públicos a taxa de não resposta caiu 
para 20%, o que é bastante promissor considerando o ambiente da pesquisa.

Neste trabalho apresentaremos descritivamente a coleta de dados de defensores 
e promotores, conforme a análise dos gráficos produzidos na pesquisa. Sempre que 
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possível, compararemos estes dados com os resultados da pesquisa com juízes, com 
desembargadores e com ONGs. Ao final, apresentaremos algumas hipóteses compa-
rativas sobre os dois campos de atuação.

3. PERFIL DOS ATORES JUDICIAIS – DEFENSORES 
PÚbLICOS E PROMOTORES DE JUSTIÇA

Começaremos com a análise do perfil dos entrevistados. Abaixo podemos ver a 
distribuição segundo gênero. Os dados são comparados com a pesquisa acerca de 
juízes e desembargadores:

QUADRO 01

Gênero – Defensores, promotores, juízes e desembargadores

  Masculino Feminino NR

Defensores 38% 62% 0%

Promotores 48% 50% 2%

Juízes 60% 40% 0%

Desembargadores 92% 8% 0%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Se antes podíamos afirmar que o Judiciário reflete uma sociedade de posições 
dominantemente masculinas, este não é o caso nem a Defensoria, nem do Ministério 
Público. Nestas duas instituições, no estado do Rio de Janeiro, o número de mulheres 
supera razoavelmente o número de homens em proporção maior que a quantidade de 
juízes homens frente ao número de juízas. Isso indica um processo de feminilização 
dessas instituições, ao menos nos núcleos destacados, o que pode trazer efeitos muito 
interessantes do ponto de vista da realização dos Direitos Humanos, uma vez que a 
população feminina é constante vítima de situações de violação de direitos humanos. 
A identificação entre o agente que representa e a população que demanda pode ser 
um indicativo de maior promoção de tais direitos. 

O mesmo tipo de indagação foi replicado para investigação da composição étnica 
das instituições. Vejamos agora os dados sobre cor ou raça, comparados à pesquisa 
sobre juízes de desembargadores:
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QUADRO 02

Cor ou raça – Defensores, promotores, juízes e desembargadores

  Branca Preta Parda Amarela NR

Defensores 76% 0% 12% 0% 12%

Promotores 83% 0% 0% 2% 14%

Juízes 87% 2% 11% 0% 0%

Desembargadores 94% 3,40% 2,6% 0,0% 0%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Apesar dos dados do Censo 201011 revelarem que 53,7% da população brasileira 
é constituída por não-brancos (pretos, pardos e amarelos), tal proporção se inverte 
drasticamente se observarmos que 76% dos defensores e 83% dos promotores se 
dizem brancos, comparados aos 87% dos Juízes e 94% dos desembargadores. Tem 
relevo também a informação de que um total de 26% (12% de defensores e 14% de 
promotores) dos entrevistados não declararam sua cor ou raça. Ainda assim podemos 
aferir que a composição dessas instituições não reproduz a dinâmica brasileira de cor/
raça. Isso pode ser consequência do próprio perfil do bacharel de Direito, selecio-
nado dentre as classes mais abastadas. A pesquisa, por outro lado, não pode refletir 
os possíveis impactos das políticas de ações afirmativas, uma vez que as primeiras 
turmas criadas com seleção diferenciada apresentam-se recentes para visualizarmos 
agentes delas oriundos nessas instituições. Contido, não se pode deixar de registrar 
que talvez as políticas de cotas raciais consigam gerar efeitos a longo prazo nestas 
instituições; o que poderia significar uma mudança neste perfil daqui a alguns anos.

Em seguida, seguem os dados acerca do grau de escolaridade dos atores judiciais 
de promotores e defensores somente.

11 Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/ Acesso em 25 de junho de 2012.
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QUADRO 03

Escolaridade – Defensores e promotores

  Graduação Pós-Graduação Mestrado Doutorado NI

Defensores 59% 23% 15% 3% 0%
Promotores 45% 21% 26% 5% 2%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

É razoável a hipótese de que o preparo acadêmico seja uma referência relevante 
para uma percepção mais enfática dos Direitos Humanos, a importância de sua defesa 
e aplicação de suas normas. A qualificação dos quadros de uma instituição, por sua 
vez, pode indicar a importância que esta atribui à formação de seus profissionais, 
convergindo para uma maior qualidade na prestação da assistência jurídica. Para 
além de uma política institucional, pode indicar também a necessidade que o próprio 
profissional sente em aprofundar seus conhecimentos obtidos durante a graduação, 
que é o grau mínimo de escolaridade exigido para ingressar na carreira. Dada a esta-
bilidade garantida a defensores e promotores, não lhes é exigido nenhum outro grau 
de escolaridade para permanecerem na carreira ou serem promovidos. Tal noção é 
importante por ser baliza necessária à devida valoração daqueles que procuram se 
especializar após já terem adentrado à carreira. 

O passo seguinte foi o de verificar o tempo de atuação na instituição.

QUADRO 04

Tempo na instituição – Defensores e promotores

  < 5anos 5-10 anos 11-20 anos Mais de 20 anos

Defensores 4% 65% 30% 1%

Promotores 7% 12% 79% 2%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Em ambas as instituições, temos uma concentração entre 05 e 20 anos de ins-
tituição (95% no caso da Defensoria Pública, 91% no caso do Ministério Público). 
Apesar de termos mais promotores recentes que defensores (7% contra 4%), temos 
mais promotores na faixa de 11 a 20 anos de instituição (79% contra 30%). Tratam-se 
de profissionais que já conhecem a instituição na qual trabalham, ou seja, já possuem 
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laços institucionais bem fortes.
Apresentado o perfil profissional de defensores e promotores, nos pontos seguin-

tes, passaremos à análise dos dados sobre a formação, percepção e atuação específica 
dos atores judiciais em relação à temática dos direitos humanos.

4. RELAÇÕES DOS ATORES JUDICIAIS E TEMáTICAS 
LIGADAS A DIREITOS hUMANOS

Neste segundo bloco de análise, estão as análises das informações mais específicas 
sobre a relação dos atores judiciais com os direitos humanos. Para tanto, mais além 
da escolaridade e do tempo na instituição, era necessário saber o grau de formação 
específica em Direitos Humanos com a finalidade de averiguar até que nível os de-
fensores possuem conhecimentos concretos nesta temática. Neste primeiro quadro, 
apresentamos os dados de defensores e promotores comparados com a pesquisa sobre 
juízes e desembargadores. 

QUADRO 05

Formação específica em Direitos Humanos – Defensores e Promotores

  Já estudou Nunca estudou NI

Defensores 81% 13,5% 5,4%

Promotores 73% 27% 0%

Juízes 60% 40% 0%

Desembargadores 62% 38,5% 0%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

No quadro acima, os dados sobre defensores e promotores refletem o número fiel 
de agentes que afirmaram nunca ter estudado Direitos Humanos. Apesar do universo 
diferenciado, essa resposta não permitia conjugação com as outras opções do ques-
tionário. Assim, 10 dos 74 (13,5%) defensores entrevistados assumiram nunca terem 
estudado a matéria, uma proporção bastante significativa tendo em vista que 38,5% 
dos desembargadores e 40% dos juízes responderam que nunca estudaram. Já que 4 
dentre os 74 – 5,4% - não responderam à questão, temos que 60 dos 74 defensores já 
teriam estudado Direitos Humanos, o que representa 81% desses profissionais. Como 
as respostas afirmativas não se excluem, 13 dentre os 74 defensores revelaram terem 
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estudado Direitos Humanos em mais de uma oportunidade, significando o núme-
ro proporcional de 17,5%. No caso dos promotores, temos um quadro semelhante, 
mas mais agravado: a proporção de entrevistados que afirmou nunca ter estudado 
este tema foi maior (27%). Ainda assim, ambos os atores judiciais mostraram maior 
relação com conhecimento acerca dos Direitos Humanos do que os juízes e desem-
bargadores anteriormente entrevistados.

Continuando a análise acerca dos conhecimentos e do contato dos membros des-
sas instituições com as normas de Direitos Humanos, chegamos à conclusão que, 
questionados acerca do grau de conhecimento sobre os Sistemas Internacionais de 
Proteção dos Direitos Humanos da OEA e ONU, 90% dos defensores afirmou que 
os conhece (enquanto que entre os promotores este índice foi de 81%). Quanto aos 
demais 10% dos defensores, tivemos 5% que não responderam à questão, e 5% que 
afirmaram o desconhecimento quanto às referidas normas. 

Percebe-se aqui uma diferença relevante no tocante ao desconhecimento destes 
sistemas: enquanto no quadro acima atestamos que ambos os atores judiciais pos-
suíam experiências mais ou menos semelhantes com formação em Direitos Huma-
nos, aqui verificamos que uma quantidade significativa de promotores afirmou não 
conhecer os dois sistemas de proteção no plano do direito internacional, o Sistema 
Internacional e o Sistema Interamericano.

QUADRO 06

Conhecimento sobre o Sistema Internacional e Interamericano de Proteção dos 
Direitos Humanos

  Sim Apenas superficialmente Não NI

Defensores 49% 41% 5% 5%

Promotores 43% 38% 19% 0%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

A pergunta seguinte dizia respeito aos assuntos referentes aos Direitos Humanos 
que esses profissionais entraram em contato nos últimos doze meses em sua atuação 
profissional. O objetivo seria verificar se esses atores entram em contato com violações 
de direitos humanos em sua prática cotidiana, pois, posteriormente, dados seriam 
coletados sobre as normativas internacionais específicas de cada uma delas.
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QUADRO 07

Contato com temas ligados a Direitos Humanos nos últimos 12 meses

TEMAS Defensores Promotores

Direitos dos presos 19% 16%
Combate a tortura 11% 10%
Saúde 10% 9%
Moradia 10% 8%
Educação 8% 9%
Criança e Adolescente 6% 9%
Pessoa portadora de deficiência 6% 5%
Discriminação racial, étnica e/ou religiosa 6% 4%
Outros 6% 10%
Mulheres 4% 9%
Idosos 4% 5%
Sexualidade 4% 3%
Combate a fome 3% 3%
Questões agrárias 2% 0%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Essa pergunta seguiu o questionamento feito às ONGs por ocasião da pesquisa 
anterior intitulada ONGs, direitos humanos e Judiciário: uma observação empírica 
sobre organizações não governamentais da cidade do Rio de Janeiro na utilização – ou 
não – de normas de direitos humanos dos sistemas ONU e OEA, realizada também pelo 
Grupo12. Naquela pesquisa, fora perguntado aos responsáveis pelas ONGs as áreas a 
que estas dirigiam sua atuação. Essa dinâmica foi repetida na atual pesquisa com os 
defensores e promotores, questionando suas áreas de atuação nos últimos 12 meses 
anteriores à entrevista, a partir da qual foram desenvolvidas as tabelas e gráficos abai-
xo. Cabe lembrar que o universo utilizado não é o de 74 defensores e 42 promotores 
entrevistados, mas sim o número total de respostas assinaladas, pois mais de uma era 
permitida e não havia nenhuma possibilidade de incompatibilidade entre as respostas. 

Dado que o maior núcleo especializado da Defensoria é o Núcleo do Sistema Pe-
nitenciário (NUSPEN), não espanta que a área temática com maior destaque – 19% 
– tenha sido a relativa aos direitos do preso, que também está relacionada ao combate 

12 CUNHA, José Ricardo (org.). Op. cit.
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à prática de tortura, que vem logo em seguida com 11%. O direito à saúde – 10% – é 
assistido pelo Núcleo dos Direitos do Consumidor (NUDECON), pois tem ligação 
com as ações postuladas por consumidores contra seus planos de saúde. O direito à 
moradia – também 10% – tem tido um destaque especial ao longo deste último ano 
dada a pressão do poder público municipal com o objetivo de remover moradias de 
áreas afetadas pela exorbitante especulação imobiliária movida pelas obras das Olim-
píadas de 2016 e da Copa do Mundo de 2014. Com isso, cresce na mesma proporção 
a procura pela assistência do Núcleo de Terras e Habitação pelas famílias afetadas 
pelas remoções e pelo deslocamento urbano forçado.

Destaque-se ainda que, percentualmente, os temas mudaram: promotores lidaram 
mais com questões da mulher, por exemplo; não lidaram com questões agrárias e 
lidaram pouco com questões de moradia, por outro lado. O tema com maior número 
de respostas foi o mesmo – direitos dos presos, o que também era esperado devido ao 
papel institucional persecutório, cuja competência é do Ministério Público.

Apesar de todas as questões terem a sua importância na análise final, podemos 
verificar que essa, em particular, realmente impactou nossa análise sobre a institui-
ção e os membros questionados. Isso porque, conforme falaremos adiante, apesar de 
as instituições se relacionarem diretamente nos últimos 12 meses com questões de 
Direitos Humanos, nem todos os atores conhecem as normas aplicáveis a essas ques-
tões, não tiveram contato durante a vida acadêmica e não buscaram compreender o 
sistema, mesmo que de forma autodidata. Passamos a um bloco de perguntas sobre 
a relação dos atores com o Poder Judiciário.

5. RELAÇÕES DOS ATORES JUDICIAIS COM O 
PODER JUDICIáRIO

Assim, passamos a analisar a relação da Defensoria e do Ministério Público com o 
Poder Judiciário. Os dados trazem a frequência de utilização do Poder Judiciário pro-
priamente e da busca de soluções extrajudiciais para as demandas de cada instituição.
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QUADRO 08

Frequência de utilização do Poder Judiciário

  Frequentemente Eventualmente Nunca provocaram NI

ONGs 19% 47% 28% 6%

Defensores 96% 1% 0% 3%

Promotores 95% 2% 0% 2%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Aqui apresentamos os dados de defensores e promotores comparados com a 
pesquisa sobre ONGs. Quando feito o questionamento aos representantes das en-
tidades sobre a frequência de utilização do Poder Judiciário, o quadro desenvolvido 
foi muito diferente do gerado na pesquisa com os defensores e promotores. No caso 
dos defensores, eles analisavam o papel da Defensoria em acionar o Judiciário e não 
o deles próprios. Assim, segundo 96% dos entrevistados, a Defensoria provoca fre-
quentemente o Judiciário com objetivo de assegurar direitos, o que já indicaria ser 
a Defensoria um ator que produz intensa judicialização. O mesmo pode ser dito do 
Ministério Público, já que os dados são muito semelhantes.

No entanto, parece que essa intensa procura pelo Judiciário não é a única forma 
de defensores e promotores buscarem soluções para os conflitos sob sua responsabili-
dade. No quadro 09, abaixo, podemos ver a frequência com a qual a instituição busca 
soluções extrajudiciais para atender as demandas de seus assistidos e representados.

QUADRO 09

Frequência com a qual instituição busca soluções extrajudiciais com o fim de 
garantir direitos

  Frequentemente Eventualmente Nunca NI

Defensores 69% 19% 7% 5%

Promotores 83% 14% 0% 3%

ONGs 19% 47% 28% 6%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

A maior parte (88% de defensores, 97% dos promotores) admitiram que a institui-
ção busca soluções extrajudiciais. Dentre os promotores esta busca é mais frequente 
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(83% disseram que buscam frequentemente contra 69% de defensores). Os agentes 
de ambas a instituições apresentam variadas justificativas para terem o Judiciário 
como última alternativa de ação, como: (i) a existência de vias administrativas, (ii) o 
fato de o acordo ser mais célere e eficaz que a via judicial e (iii) por ser uma prática 
institucional levada a efeito, por exemplo, em demandas que envolvem direitos do 
consumidor ligados a planos de saúde. Comparativamente, as ONGs se dividiram 
bastante nesta resposta, o que mostra um perfil institucional muito variado em relação 
à Defensoria Pública e o Ministério Público.

6. RELAÇÕES DOS ATORES JUDICIAIS COM 
AS NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
hUMANOS

Uma quarta etapa foi analisar o conhecimento e a intimidade dos defensores e 
promotores com determinadas regras e pactos de Direitos Humanos aplicáveis ao 
ordenamento brasileiro.

QUADRO 10

Aplicação de normas internacionais

Defensores Promotores
  Freq. Rara. Não utiliza NI Freq. Rara. Não utiliza NI
PIDCPA 18% 9% 54% 19% 5% 10% 64% 21%

PIDESCB 11% 12% 58% 19% 0% 7% 69% 24%

CADHC 42% 26% 23% 9% 21% 21% 43% 14%

Protocolo de San SalvadorD 14% 14% 53% 20% 2% 14% 60% 24%

Discriminação RacialE 4% 16% 58% 22% 2% 10% 64% 24%

Discriminação contra a MulherF 7% 14% 58% 22% 7% 12% 57% 24%

Violência contra a MulherG 8% 15% 55% 22% 10% 10% 62% 19%

Contra a Tortura - ONUH 19% 22% 38% 22% 12% 14% 57% 17%

Contra a Tortura - OEAI 18% 23% 38% 22% 10% 10% 60% 21%

Direitos da CriançaJ 18% 18% 47% 18% 21% 12% 55% 12%

Pessoa portadora de deficiênciaK 9% 12% 55% 23% 2% 5% 74% 19%
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Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011. 13

O que se pode observar deste quadro é que apenas a Convenção Americana de 
Direitos Humanos tem utilização frequente relevante (42% para defensores, 21% para 
promotores); as demais normas são bem pouco utilizadas. Conforme os dados do 
ponto anterior, temos um cenário de intensa judicialização por parte da Defensoria, 
mesmo que se procure outras formas de administração de conflitos; entretanto, essa 
judicialização não inclui ou inclui muito pouco a aplicação de normas internacionais 
de Direito Humanos. 

Neste ponto, podemos afirmar que tais agentes, em sua maioria, potencialmente 
não utilizam normas de direitos humanos em suas peças processuais, uma vez que 
nem os conhecem. Nossa pesquisa não levantou as razões de tal diagnóstico, o que 
nos permite colocar como hipótese, que esses agentes ou apresentam descrédito dos 
sistemas de proteção internacional, não os considerando relevantes em sua argu-
mentação jurídica, ou ainda, veem por suficiente o sistema interno constitucional e 
infraconstitucional para uma atuação em prol de direitos humanos. 

De toda forma, certamente uma política de conscientização e formação sobre 
as normativas internacionais de direitos humanos e suas possibilidades, poderia ser 
bastante útil na atuação estratégica das instituições pesquisadas. Com a recente Lei 
Orgânica da Defensoria, alterada pela Lei Complementar 132 de 2009, por exemplo, 
esta instituição teve suas prerrogativas ampliadas, o que só faz aumentar sua respon-
sabilidade quanto à promoção dos direitos humanos como dever institucional. Segun-
do o artigo 4º, III da referida lei, “são funções institucionais da Defensoria Pública, 
entre outras; III – promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da 
cidadania e do ordenamento jurídico”; o mesmo papel institucional já fora atribuído 
ao Ministério Público. As normas internacionais servem como standards jurídicos, 

13 A - Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos – ONU – Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 592 em 1992. 
B - Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – ONU – Promulgada no Brasil pelo Decreto nº 592 em 1992. 
C - Convenção Americana de Direitos Humanos. 
D - Protocolo de San Salvador. 
E - Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 
F - Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher - promulgada pelo Decreto nº 4377 de 2002. 
G - Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 
H - Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumana ou degradantes – Sistema ONU. 
I - Convenção interamericana para prevenir e punir a tortura – Sistema OEA. 
J - Convenção sobre os Direitos da Criança. 
K - Convenção interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas  
Portadoras de Deficiência – OEA.
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que reúnem as concepções de parte relevante da comunidade internacional sobre o 
tema, um dos motivos de serem instrumentos pautados e defendidos por movimentos 
sociais de diferentes identidades.

Considerando o baixo conhecimento dos agentes judiciais sobre as normativas 
relacionadas, e a hipótese da sua baixa utilização, passamos ao bloco de perguntas 
sobre a percepção dos atores em relação ao Poder Judiciário.

7. PERCEPÇÃO DOS ATORES JUDICIAIS ACERCA 
DAS INSTITUIÇÕES E A PROTEÇÃO  
AOS DIREITOS hUMANOS

Em uma quinta etapa, o objetivo da pesquisa foi constatar a percepção de cada 
defensor e promotor entrevistado acerca da proteção aos Direitos Humanos levada 
a cabo pelo Poder Judiciário como um todo. Para tanto, foram feitas perguntas por 
meio das quais se buscava aferir a atuação da primeira instância, da segunda instância 
e, por fim, das Cortes Superiores. Também se averiguou a percepção dos defensores e 
dos promotores sobre o quanto cada instância seria fechada e conservadora em suas 
decisões. Ao final, os entrevistados deram notas de 0 a 10 para a atuação do Judiciário 
no seu dever de proteção aos Direitos Humanos. 

QUADRO 11

Atuação do Poder Judiciário em relação às demandas - Defensoria Pública e Mi-
nistério Público

  Frequentemente Eventualmente Raramente Nunca NI

Defensores 0% 73% 23% 1% 3%

Promotores 88% 0% 10% 0% 2%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Curioso notar que nessa pergunta nenhum dos defensores entrevistados conside-
ra a atuação do Judiciário “frequente” frente às suas demandas, enquanto que, 88% 
dos promotores afirmou positivamente essa prática. Esse é um dado significativo, 
pelo qual não esperávamos no início da pesquisa: defensores sentem-se frequen-
temente derrotados, “não ouvidos”, enquanto promotores se sentem atendidos na 
maior parte das vezes.
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A pergunta seguinte se referiu à atuação do Poder do Judiciário quanto à garantia 
dos Direitos Humanos. Procurava-se mais uma vez compreender a percepção dos 
atores sobre o Judiciário. Aqui, foi possível realizar uma comparação das opiniões 
sobre a primeira, a segunda instância e os tribunais superiores.

QUADRO 12

Atuação do Poder Judiciário em relação à garantia de Direitos Humanos – Pri-
meira, segunda instância e tribunais superiores

 

Defensores Promotores
Concordo Discordo

 
NR

Concordo Discordo
 

NRPlena-
mente

Parcial-
mente

Parcial-
mente

Plena-
mente

Plena-
mente

Parcial-
mente

Parcial-
mente

Plena-
mente

1ª instância 3% 40% 35% 18% 4% 10% 71% 12% 2% 5%

2ª instância 0% 31% 38% 27% 4% 5% 52% 29% 5% 10%

Tribunais 
superiores 12% 73% 8% 4% 3% 12% 62% 12% 5% 10%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Há um baixíssimo reconhecimento do papel do Judiciário neste sentido – embora 
a avaliação dos promotores pareça ser mais positiva que a dos defensores. Interessante 
notar que os entrevistados se veem como atores importantes neste cenário. Contudo, 
a arena na qual atuam, segundo eles, responde pouco positivamente à garantia e 
realização dos Direitos Humanos. 

A opinião muda um pouco quando se tratam dos tribunais superiores: estes são 
espaços mais reconhecidos como arenas de garantia de Direitos Humanos (um total 
de 85% de concordância entre defensores e de 74% entre promotores). Portanto, na 
análise sobre a atuação do Poder Judiciário em relação à garantia de Direitos Huma-
nos, temos uma miríade de diferenças que se refletem na divergência entre promoto-
res e defensores. Promotores assinalaram a 1ª instância como garantidora dos Direitos 
Humanos mais vezes: 81%, somando-se as marcações concordantes. Por outro lado, 
para defensores, os tribunais superiores têm um papel de garantia melhor definido.

Em seguida avaliamos a opinião sobre se o Judiciário é fechado e conservador. 
Novamente, pudemos analisar e comparar as opiniões em relação à primeira, segunda 
instância e tribunais superiores.
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QUADRO 13

Opinião sobre o Judiciário sobre afirmação de que o Poder Judiciário, na primeira 
e na segunda instância, é fechado e conservador

 

Defensores Promotores
Concordo Discordo

 
NR

Concordo Discordo
 

NRPlena-
mente

Parcial-
mente

Parcial-
mente

Plena-
mente

Plena-
mente

Parcial-
mente

Parcial-
mente

Plena-
mente

1ª instância 29% 51% 16% 3% 1% 7% 31% 48% 10% 5%

2ª instância 42% 50% 5% 1% 2% 31% 45% 19% 2% 2%

Tribunais 
superiores 5% 51% 34% 8% 2% 19% 40% 26% 7% 8%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Pode ser observado que, de acordo com a percepção dos defensores entrevistados, 
o conservadorismo aumenta à medida que a causa alcança a segunda instância, em-
bora haja uma tendência de maior confiança nos tribunais superiores. Entretanto, tal 
tendência de confiança nos Tribunais Superiores não foi categoricamente confirmada 
quando se verificou a percepção dos entrevistados a respeito da afirmação de que o 
Judiciário, em suas instâncias superiores, é fechado e conservador em suas decisões. 
Mais da metade – 56% dos defensores – concordaram com a afirmação. Ou seja, o 
Judiciário ajuda a garantir os Direitos Humanos, mas ainda assim se apresenta como 
um espaço conservador e fechado. Já entre promotores o cenário se inverte: estes 
consideram o Poder Judiciário menos conservador na primeira instância e, confor-
me o processo avança, vai se tornando mais fechado – o que corrobora os dados do 
quadro anterior.

Em seguida, perguntados acerca a atuação do Poder Judiciário na proteção dos 
Direitos Humanos, os entrevistados foram convidados a dar uma nota à referida 
instituição. O quadro abaixo ilustra as notas dadas por cada um dos atores judiciais.
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QUADRO 14

Notas (de 0 a 10) para a atuação do Judiciário na proteção dos Direitos Humanos

NOTA Defensores Promotores
10 0% 0%
09 0% 2%
08 5% 12%
07 16% 36%
06 19% 14%
05 28% 24%
04 15% 2%
03 7% 7%
02 4% 0%
01 1% 0%
00 3% 2%
NI 1% 0%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Dentre os defensores houve uma concentração de notas entre 07 e 04; entre os 
promotores, essa concentração se deu entre as notas 08 e 05. Os defensores deram 
nota 05 ao Judiciário (28%), enquanto que os promotores deram nota 07 (36%). Não 
foi dada nenhuma nota superior a 08 entre os defensores, enquanto a nota mínima, 
zero, foi cominada por 3% destes, havendo ainda a presença de notas baixas, como 
03 e 02, cominadas por 7% e 4%, respectivamente. Foram poucas as notas abaixo 
de 03 entre os promotores, e também não houve nenhum 10, embora tenha havido 
marcação em 09.

8. PERCEPÇÃO DOS ATORES JUDICIAIS ACERCA DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO

Nesta última etapa da pesquisa buscou-se constatar a percepção dos defenso-
res e promotores acerca da própria instituição quanto à sua atuação na defesa dos 
Direitos Humanos, nos moldes das perguntas anteriores sobre o Judiciário. Tendo 
como ponto inicial a afirmação de que ambas as instituições têm atuado de forma 
a garantir os Direitos Humanos, os entrevistados foram chamados a opinar se con-
cordam ou não com ela.
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QUADRO 15

Atuação da própria instituição na garantia dos Direitos Humanos

Defensores Promotores
Concordo Discordo

 
NR

Concordo Discordo
 
NRPlena-

mente
Parcial-
mente

Parcial-
mente

Plena-
mente

Plena-
mente

Parcial-
mente

Parcial-
mente

Plena-
mente

58% 38% 4% 0% 0% 52% 43% 2% 0% 1%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Como se pode ver no gráfico acima, a maioria dos defensores públicos entrevis-
tados tem confiança total na atuação da Defensoria Pública quanto ao seu papel na 
garantia dos Direitos Humanos, já que 96% dos defensores entrevistados concorda-
ram com a afirmação. Este resultado é muito semelhante ao alcançado nas perguntas 
aos promotores: 95% concordam com a ideia de que a sua instituição tem atuado de 
forma a garantir os Direitos Humanos. O passo seguinte foi avaliar as notas dadas à 
própria instituição.

QUADRO 16

Notas atribuídas à própria instituição na proteção dos Direitos Humanos

NOTA Defensores Promotores
10 14% 5%
09 18% 21%
08 26% 38%
07 26% 19%
06 12% 5%
05 1% 7%
04 0% 0%
03 1% 2%
02 0% 0%
01 0% 2%
00 0% 0%
NI 3% 0%

Fonte: Pesquisa DHPJS, Promotores e Defensores, 2011.

Percebe-se uma concentração nas notas dos defensores entre 10 e 06 (sendo que 
as notas mais comuns foram 07 e 08, com 26%), enquanto que entre promotores 
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a concentração ocorreu entre 09 e 07, com predominância da nota 08, com 38%. 
Poucos defensores avaliaram a própria instituição com notas abaixo de 05, inclu-
sive (apenas 2%), enquanto que 11% dos promotores avaliaram a sua instituição 
com notas abaixo deste valor. Curioso ainda que 32% dos defensores avaliaram sua 
instituição entre 09 e 10, enquanto que apenas 26% promotores fizeram o mesmo.  
Este quadro avaliativo, com pouca divergência entre as duas instituições, pode re-
fletir a tendência das duas a afirmarem sua relevância na atuação do sistema de 
justiça. No cenário do constitucionalismo brasileiro contemporâneo, as entidades 
de representação pública são vistas como peças chaves na arquitetura democrática, e 
sua afirmação a partir dos próprios agentes acaba sendo uma consequencia esperada 
na consolidação desse papel institucional.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo das pesquisas realizadas anteriormente pelo grupo Direitos Humanos, 
Poder Judiciário e Sociedade, demos continuidade à análise da percepção do Poder Ju-
diciário sobre as suas concepções e a forma de aplicação dos pressupostos, princípios 
e normas de Direitos Humanos internas e externas, sendo estas relativas às normativas 
de proteção dos Direitos Humanos dos Sistemas ONU e OEA, a partir dos agentes 
atuantes na Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Para tanto, realizamos um corte institucional do Poder Judiciário e partimos do 
pressuposto de que a Defensoria Pública e o Ministério Público são instituições fun-
damentais para o funcionamento do sistema de justiça. Quanto à Defensoria, está é 
responsável pela defesa e aplicação dos princípios e normas de Direitos Humanos 
ao atender um contingente populacional que é vítima de violações materialmente e 
simbolicamente percebidas no cotidiano. A análise teórica e principalmente empírica 
sobre como defensores mobilizam o arcabouço normativo oferecido para a proteção 
dos vulneráveis oferece um diagnóstico sobre elementos que podem ser transforma-
dos em sua atuação a fim de dar maior amplitude ao seu alcance institucional. 

No caso do Ministério Público, a observação segue um parâmetro semelhante. 
Esta instituição vem crescendo como esfera de representação para diferentes gru-
pos sociais que levam suas demandas ao sistema de justiça por meio de denúncias 
de violações, pedidos de audiências públicas ou tentativas de formalização de acor-
dos de reparação e termos de ajustamento de conduta entre agentes do estado e do 
mercado e grupos que tenham tido seus direitos atingidos. Em geral, as afirmações 
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sobre a formação, percepção e concepção dos membros do Ministério Público se 
mostraram menos conectadas aos Direitos Humanos do que aquelas da Defensoria 
Pública, mesmo que ambas as instituições tenham afirmado que atuam na proteção 
desse conjunto de direitos fundamentais. 

Um de nossos objetivos foi verificar a correlação entre o perfil geral dos defenso-
res e perfil geral dos promotores e a utilização das normas do Sistema ONU e OEA, 
com vistas a garantir a efetivação e defesa dos Direitos Humanos. De pronto, não 
podemos inferir, por exemplo, que o fato de tanto as carreiras da defensoria como da 
promotoria apresentarem um grande número de mulheres em seus quadros fez que 
essas instituições utilizassem mais as normativas internacionais que dizem respeito 
à proteção de gênero. O problema da utilização ou não dessas normativas não está 
ligado a uma identidade específica; sua ausência é uma falta institucional relevante 
no sistema de justiça como um todo. 

Paradoxalmente, concluímos que tanto os membros da Defensoria quanto do Mi-
nistério Público trabalham direta ou indiretamente com questões envolvendo defesa 
e promoção das liberdades e condições materiais mínimas para uma vida digna, ou 
seja, estão diretamente envolvidos com pautas de Direitos Humanos. Contudo, nem 
todos utilizam as normas aplicáveis a essas questões. Esse dado poderia nos levar a 
inferir que o ordenamento pátrio próprio já recepciona os Direitos Humanos em suas 
regras e princípios fundamentais, deixando aos sistemas internacionais um papel 
subsidiário na construção da argumentação jurisdicional. Sendo assim, defensores e 
promotores afirmam defender Direitos Humanos mesmo prescindindo de normas 
de cunho supraestatal.

Não podemos deixar de levar em consideração, contudo, que as normas internacio-
nais exercem um importante papel, e que sua utilização possui, ela própria, um sentido 
de afirmação dos pactos celebrados entre as nações para a erradicação das violações 
identificadas em seu conteúdo. Refletem, ademais, o histórico das lutas dos movimentos 
sociais que foram recepcionadas em seu interior, ou seja, possuem um papel pedagógico 
e simbólico para a própria legitimação dos Direitos Humanos. O desconhecimento 
em relação a essas normativas pode significar um déficit de políticas institucionais que 
divulguem, consolidem e incentivem a proteção dos Direitos Humanos.

Como afirmado anteriormente, pode-se concluir que tanto promotores como de-
fensores, mais especialmente esses últimos, estão altamente envolvidos em litígios que 
dizem respeito a esses temas. Mesmo assim, a utilização das normas internacionais 
não apresentou grande destaque (ainda que tenham alguma utilização tímida). Outro 
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elemento relevante é que a demanda social por proteção específica desses direitos é 
grande e cotidiana nestas instituições, porém, o Judiciário não é o único espaço de 
atuação; as vias administrativas também são procuradas, ou seja, as respostas extra-
judiciais para a resolução dos litígios.

Este dado pode ser conectado com a percepção de que as respostas jurisdicionais 
na primeira e segunda instâncias estão aquém das expectativas dos defensores, que 
consideram tais espaços fechados e conservadores. No caso dos promotores, essa 
percepção é um pouco mitigada, mas também demandam para além do Judiciário. 
A percepção quanto ao conservadorismo se reverte a favor das demandas da Defen-
soria quando levadas aos STJ e STF, tribunais nos quais se espera melhor resposta na 
defesa dos Direitos Humanos. 

Por fim, ambas as instituições possuem uma boa imagem delas mesmas no que 
diz respeito à atuação pela proteção dos Direitos Humanos, mas o Ministério Público 
possui um nível maior de satisfação no tocante à resposta dada pelo Poder Judiciário 
às suas demandas. Talvez, por isso mesmo, avaliem o Poder Judiciário com mais 
otimismo do que os Defensores Públicos.

Essas análises bastante descritivas têm o intuito de dar continuidade à abertura 
da famosa “caixa-preta” que é o sistema de justiça. Não há como pensar em qualificar 
a atuação dos agentes, discutir a formação de seus quadros profissionais e propor a 
afirmação política dos direitos humanos sem reconhecer as especificidades de como 
essas demandas vem sendo recebidas no cotidiano dessas instituições que circundam 
e litigam junto ao Poder Judiciário. 
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RESUMO
O presente texto aborda os desafios impostos ao Estado e à Constituição em tempos de acele-
ração dos fluxos entre o local e o global, que ascendem um capítulo muito próprio na história 
do constitucionalismo, pelo qual busca-se, aqui, desvelar o papel desempenhado pelos Direitos 
Humanos. Sob uma abordagem dialética, percebe-se, de um lado, a globalização econômica 
deslocando o papel do Estado e reduzindo o espaço do político ante a privatização das pautas 
cidadãs, e, de outro, a constitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos 
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AbSTRACT
The present text approach the challenges faced by State and Constitution in times of local 
and global flows acceleration, which turns on as specific chapter of constitutionalism history, 
searching for the role set by human rigths. Under a dialetic approach, it is understood, by the 
one hand, the displacement taht economic globalization did in the role of the State, reducing 
the space of the politics faced by privatization of citzenship agenda, and, in the other hand, the 
constitutionality of international treaties of human rights reordering the garantistic perspec-
tive of compensatory Constitution in the international sphere, and, simultaneously, misguid-
ing modern juridical referencies. In this way, the text starts presenting a landscape about the 
constitutionality of international treaties of human rights in Brazil, passing to the questions 
openned in the área of internationalization of law to, in the sequence, expose some of the 
contemporarian dillemas of constitutionalism. 
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1. INTRODUÇÃO

¿[P]uede realmente una constitución inmersa en un 
intenso proyecto de globalización capitalista trans-
formar una sociedad política nacional? Claramente 
la cuestión está dirigida a una generación que ha 
depositado toda su confianza en el derecho como 
herramienta primordial para lograr una auténtica 
justicia social, y que de hecho, tiene entre sus manos 
logros significativos para seguir confiando en él. Sin 
embargo, ¿son estos triunfos duraderos? ¿Puede una 
constitución alterar las gigantescas balanzas de poder 
mundial y los intereses que las determinan? ¿Cuál es 
la relación entre un capitalismo de casino, mundiali-
zado, desregulado, depredador y las luchas locales por 
la equidad social?5

As implicações constitucionais da mundialização evidenciam as tensões próprias 
da ambiguidade civilizatória entre barbárie e civilização6. A unipolaridade ideolo-
gicamente uniformizadora do capitalismo global, financeirizado, sob o manto da 
globalização econômica, = reforçou o deslocamento do papel do Estado, reduzindo 
o espaço do político ante a privatização das pautas que deveriam ser de “cidadãos” 
para, assim, darem espaço aos “consumidores”. Contudo, a mundialização também 
legou processos que aspiram por universalização e que tem um potencial emanci-
patório, como é o caso do movimento pelo reconhecimento político-jurídico e pela 
concretização dos Direitos Humanos, aqui observado do ponto de vista de suas 
implicações na normatividade. 

Nessa linha, a perquirição por se compreender a internacionalização do direito a 
partir dos direitos humanos tomará a centralidade da presente pesquisa. Para tanto, 
leva-se em conta aspectos referentes à universalização dos tratados internacionais de 
direitos humanos, a internalização de atos internacionais e outras medidas de aproxi-
mação normativa interestatais, o que pode contribuir para o entendimento de novos 

5 RESTREPO, Ricardo Sanin. Porqué No Habermas: Del Engaño Liberal A Lademocracia Radical. Revista de Direitos 
Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 12, n. 12, p. 264-284, julho/dezembro de 2012, p. 265. 

6 Ambiguidade bem descrita por Edgar Morin em: MORIN, Edgar. Cultura e Barbárie Europeias. Tradução de Ana 
Paula de Viveiros. Lisboa: Instituto Piaget, 2007.
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arranjos politico-jurídico-institucionais conducentes a novos modelos democráticos 
voltados à realização dos direitos humanos. 

A discussão é inaugurada com a atividades de pesquisa em conjunto entre as IES7 
envolvidas, com a realização de intercâmbios acadêmicos e integração de grupos de pes-
quisa capitaneados pelo Grupo “Estado e Constituição”. Projeta-se a continuidade das 
preocupações, em especial naquilo que respeita à Teoria do Estado Contemporâneo, 
incorporando a postura que veicula a ideia da necessária interconexão entre (teoria) 
Estado e Constituição. Para tanto, privilegiando as implicações jurídico-normativas das 
transformações político-jurídicas das instituições modernas, introduzindo a reflexão 
acerca das condições e possibilidades para a produção de uma nova cultura jurídico-
-politica-institucional que, sem perder a dimensão civilizatória do modelo de autoridade 
moderna, inclua as novas dimensões advindas com as transformações que se operam para 
e nas estruturas e espaços tradicionais da produção político-jurídica da modernidade8.

Dito isso, observa-se que a novidade, em hipótese, está relacionada ao mimetismo 
de formas institucionais e conteúdos jurídicos propiciado pela abertura do sistema inter-
no ao sistema internacional e à correspondente proliferação e fortalecimento das redes 
normativas que se situam além do Estado nacional. Tal mimetismo pode ser percebido 
pela convergência de conteúdos nos alinhamentos de práticas estatais, nas constituições 
nacionais, assim como nas demais legislações infraconstitucionais. Importante ponderar 
que estas aproximações ocorrem notadamente nos países de cultura (jurídica) ocidental 
ou ocidentalizada, o que faz com que se tenha uma experiência jurídica com altos graus 
de simetria entre diversos países. 

Para discorrer as respeito, inicialmente trataremos da “constitucionalidade dos tra-
tados internacionais de direitos humanos” – título de um projeto de pesquisa levado a 
cabo entre 1999-2002, a ser agora revisitado e atualizado -, que nos abrirá espaço para 
exemplificar o universo jurídico que temos em mente quando tratamos da “interna-
cionalização/desterritorialização do direito”, que será problematizado no segundo mo-
mento, mas desde então buscando ponderar acerca do papel exercido pelos elementos 
locais, para uma sociedade que se projeta como mundial, finalizando na exposição de 
alguns dos “dilemas do constitucionalismo contemporâneo”.

7 Instituições de ensino superior, como: UNISINOS, UFPel, UFSM, UNIJUI – no Brasil, Universidade de Sevilla, na 
Espanha, e Universidade Sapienza de Roma, Itália.

8 Ver, nosso:; BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis; SALDANHA, Jania Maria; VIEIRA, Gustavo Oliveira. Sobre a Inter-
nacionalização do Direito a partir dos Direitos Humanos, ou: Para onde caminha a humanidade.... Direitos Culturais, 
v. 6, p. 109-132, 2011.
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2. A CONSTITUCIONALIDADE DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS hUMANOS

“Os problemas do Estado e da Constituição só logra-
rão reconhecimento jurídico e político se integrados no 
direito constitucional internacional”9. 

A interação entre as diferentes fontes normativas de ordem constitucional e inter-
nacional tem produzido uma nova dinâmica de integração, notadamente na seara dos 
direitos humanos. O problema da incorporação dos tratados internacionais sobre a 
matéria dos direitos humanos tem adquirido maior relevância ante a amplificada posi-
tivação internacional a respeito do tema. A “valorização” constitucional em catálogos 
ampliados e, mais ainda, no reconhecimento da interação entre o direito constitucio-
nal e o direito internacional dos direitos humanos – seja por cláusulas abertas, seja 
pelo diálogo constitucional e jurisdicional, seja pela incidência de decisões de Cortes 
Internacionais e/ou supranacionais, ou, ainda, pelos novos arranjos político-jurídicos 
decorrentes de fatores que impõe uma transformação radical na forma estatal da 
modernidade (o Estado) e sua estruturação soberana, por incidência da(s) nova(s) 
globalização(ões), do neoliberalismo, entre outros. Tudo isso torna ainda mais indis-
pensável uma leitura “transversal” entre Teoria do Estado e da Constituição; Direito 
Constitucional e Direito Internacional. 

Cabe ressaltar que a relevância perene da temática dos direitos humanos e funda-
mentais. Tal pertinência se dá pela incorporação dos conteúdos um processo contínuo 
de eticização progressiva da sociedade e suas instituições, sobretudo no que diz respei-
to à atuação estatal em relação ao povo, e de cunho universal. Isso sem desconhecer 
as interações horizontais e a incidência nas relações privadas dos desafios que a con-
cretização dos direitos humanos apresentam, a serem compreendidos pelo princípio 
da indivisibilidade de seus conteúdos, permanecendo em pauta, e agora confrontado 
por este rearranjo estrutural das instituições políticas modernas. 

Isso tudo evoca uma reconsideração de uma Teoria do Estado e da Constituição, 
que ao se abrirem de tal maneira à ordem internacional, ou pós-nacional, assente nas 
perspectivas plurais da mundialização que transitam entre a valorização dos acúmu-
los da civilização e o arrefecimento da barbárie, questionando os pressupostos tanto 

9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e a Interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Lisboa: Almedina, 2006, p. 284.
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teóricos quanto dogmáticos e operacionais da juridicidade moderna.
No Brasil, exemplificativamente, com a promulgação da Constituição da Repú-

blica de 1988, a redação que vigia a respeito do status normativo dos tratados inter-
nacionais de direitos humanos era aquela do artigo 5º, §2º – “Os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Bra-
sil seja parte” (grifo nosso). Tal texto foi sustentado em audiência pública por Antônio 
Augusto Cançado Trindade, atento à necessidade de se reconhecer normas que são 
desde sempre materialmente constitucionais, por versarem sobre direitos humanos 
que ao serem objetivamente vigentes na ordem jurídica concreta convertem-se em 
direitos fundamentais. 

Contudo, após a promulgação da Constituição, o entendimento abraçado pelo STF 
foi o de que não haveria diferença no tratamento normativo entre tratados internacio-
nais de direitos humanos em relação aos demais tratados internacionais que o Brasil é 
parte, ou seja, o mesmo de leis ordinárias (sic). De modo que teriam o mesmo status 
normativo de um tratado internacional sobre comércio, normas alfandegárias, e. g., a 
despeito da consistência da doutrina que sempre advogou pelo status constitucional 
dos tratados de direitos humanos que o Brasil se tornasse parte – como é o caso de 
Flávia Piovesan10, Cançado Trindade e, também, destes proponentes, dentre outros.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 45, promulgada em dezembro de 
2004, o Congresso tratou a questão, introduzindo um novo parágrafo no mesmo 
artigo 5º, especificando expressamente o procedimento e o status normativo dos 
tratados internacionais de direitos humanos. Segundo o artigo 5º, §3º da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil – “Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais” – impondo um iter legislativo que equivale ao das Emen-
das à Constituição. Tal alteração significou um retrocesso social na medida em que 
dificultou o trâmite, e pôs em pauta uma diferenciação possível entre Tratados de 
Direitos Humanos incorporados por tal procedimento e aqueles que não o sejam.

Em Recurso Extraordinário acerca da admissibilidade, ou não, da prisão civil do 
depositário infiel, o STF alterou sua posição já consolidada pelo status de lei ordinária 
desses tratados, desenhada antes mesmo da entrada em vigor da Carta Política atual. 

10 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
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Numa decisão unânime pela inconstitucionalidade da prisão civil do depositário 
infiel - Recurso Extraordinário 466.343 - as divergências acerca do status normati-
vo dos tratados internacionais de direitos humanos foram amplamente debatidas e 
fundamentadas. Por cinco votos a quatro, o STF decidiu que referido tratado inter-
nacional passaria a se situar num entrepiso normativo, de supralegalidade – abaixo 
da Constituição e acima das leis ordinárias (assim como estaria sobre as leis com-
plementares e delegadas). Com isso, inaugurou-se, aqui no Brasil, pela decisão em 
tela, sob condução do voto do Ministro Gilmar Mendes tal entendimento. Desse 
modo, os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é parte, e que não 
tenham sido aprovados pelo Congresso pelo mesmo item de aprovação dispensado às 
emendas constitucionais (art. 5º parágrafo 3º da CRFB/88), teriam status supralegal, 
com efeito paralisante em relação à legislação inferior em vigor que desse divergisse.

Por derradeiro, o RE 466.343 gerou um Processo de Súmula Vinculante – também 
novidade introduzida na CRFB/88 - que, por sua vez, resultou na Súmula Vinculante 
n. 25, onde se lê: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito” – em consonância com o artigo 7º do Pacto de São José da 
Costa Rica, que o Brasil é parte.

Outro é o caso dos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
se torne parte com aprovação das casas legislativas no mesmo iter procedimental 
das emendas constitucionais, excetuado logicamente o requisito no que diz respeito 
à iniciativa - nesse caso de competência exclusiva do Poder Executivo. Os tratados 
internacionais de direitos humanos passam a ter, então, a possibilidade de serem 
reconhecidos em patamar constitucional. É a situação da Convenção Internacional 
sobre a Proteção das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional de di-
reitos humanos que o Brasil se tornou parte e foi reconhecidamente, pelo Congresso 
Nacional e pelo STF, incorporado em patamar constitucional.

Neste espectro, o tema dos tratados internacionais que o Brasil é parte adquire, 
como se pode ver da legislação e da posição jurisprudencial majoritária atualmente, 
status diferenciados: (a) Status de lei ordinária: quando não versarem sobre direitos 
humanos. Ex.: Tratado de Assunção (que fundou MERCOSUL); (b) Status suprale-
gal – sobre direitos humanos e não aprovados com quórum de EC/45, ou anteriores 
(artigo 5º, § 3º, RE 466.343, Súmula Vinculante nº 25). Ex.: Pacto de São José da 
Costa Rica; (c) Status constitucional – sobre direitos humanos quando aprovados 
pelo esquema do art. 5º, § 3º, ao modo da aprovação das emendas à Constituição. Ex.: 
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Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu Proto-
colo Facultativo (Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009, por sua vez aprovado pelo 
Decreto Legislativo 186/2008).

E tal inovação produz novidades no âmbito da doutrina constitucional, uma vez que 
o fato de haver textos normativos de patamar constitucional, porém formalmente fora 
da Constituição evoca a ideia, originalmente francesa, do bloco de constitucionalidade11.

Importante frisar que, naquela decisão, ainda, posição minoritária (ministros 
Celso de Mello, Ellen Greice, Eros Grau e Cezar Peluso), defendeu a constituciona-
lidade de todos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é parte, 
entendendo tratar-se de normas materialmente constitucionais, já que o locus nor-
mativo dos direitos humanos domesticamente positivados, ou seja, dos direitos fun-
damentais, é a Constituição. O fato de não se situarem formalmente na Constituição 
não retiraria a condição imperativa de se auferir o tratamento normativo privilegiado 
aos referidos tratados– o que já advogamos bem antes da EC/45 -, o que deixou em 
aberto a possibilidade da mudança de apenas um ministro ou de um novo ministro(s) 
permitir novo entendimento.

A par disso, outras questões persistem pondo interrogações em torno da “geogra-
fia normativa” dos direitos humanos e das repercussões que promovem na tradição 
do constitucionalismo e do direito internacional, assentadas que estão, até agora, no 
pressuposto do Estado Nacional Constitucional, muitas vezes desconsiderando o 
influxo de novos concertos e de novos desenhos político-institucionais. 

E este debate dialoga com uma tendência não apenas brasileira, mas internacional, 
ainda que mais ocidental que mundial, do que é exemplo o caso do “novo” constitu-
cionalismo latino-americano – ainda que tais cláusulas de abertura não sejam assim 
tão recentes e na mesma onda do reconhecimento formal da plurinacionalidade. Do 
mesmo modo, no plano da internacionalização do direito a expansão da experiência 
do diálogo judiciário resta por ilustrar ser o processo, enquanto garantia constitu-
cional e convencional que permite o acesso ao sistema de justiça, o que permite o 
movimento expansionista da internacionalização, cujo vetor principal é garantir, 
senão realizar, o primado dos direitos humanos. 

Daí a emergência do que Anne-Marie Slaughter denomina de “jurisprudência 
global”12, resultado, amiúde, dos intercâmbios informais e sem caráter vinculante 

11 FAVOREAU, Louis. El Bloque de Constitucionalidad. Madrid: Civitas, Madrid 1991.

12 SLAUGHTER, Anne-Marie. A new world order. New Jersey: Princeton, 2004, p. 78.



173

dos diálogos interjurisdicionais, conforme referem Julie Alard e Antoine Garapon13. 
Estas são algumas questões que podem ser postas, sobretudo considerando-se 

uma leitura “plana” do tema.

3. CONSTITUCIONALISMO ENTRE 
INTERNACIONALIZAÇÃO, DESTERRITORIALIZAÇÃO 
E ENRAIZAMENTOS LOCAIS 

“Bem ou mal, o termo 'globalização' [ou como preferi-
mos, 'mundialização'] tornou-se na definição descriti-
va mais satisfatória do actual período histórico”14.

Há, ainda, um âmbito muito mais complexo a ser enfrentado, partindo-se, de 
um lado, das transformações sentidas nos e pelos arranjos político-institucionais 
modernos e, de outro, da pretensão de dotar os direitos humanos de uma “validação” 
global, com uma expansão geográfica não restringida por fronteiras nacionais, bem 
como não delimitadas por estratégias de negação. A negação que pode ser roduto de 
culturas autoritárias, resultante de pressuposições inautênticas – como a nomeada 
luta anti-terror capitaneada pelo governo estadunidense -, ou consequência de prá-
ticas políticas assentadas em pressupostos xenófobos, de exclusão social – como nas 
recentes legislações de alguns países europeus no trato da imigração.

Por outro lado, a experiência constitucional da América Latina põe em pauta a 
necessidade de um novo olhar para o tema. A Constituição da República do Chile, 
por exemplo, expressa, no artigo 5º, o reconhecimento da abertura da soberania em 
favor do respeito aos direitos humanos. Segundo a Constituição chilena, “o exercício 
da soberania reconhece como limitação o respeito aos direitos essenciais que emanam 
da natureza humana. É dever dos órgãos do Estado respeitar e promover tais direitos, 
garantidos por esta Constituição, assim como pelos tratados internacionais ratificados 
pelo Chile e que se encontrem vigentes”. A mesma Constituição que já sofreu modi-
ficações por força da implementação da condenação sofrida pelo Chile por parte da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso “A Última Tentação de Cristo”.

Ou seja, estas divergências estão a indicar a necessidade de se lançar novos olhares 
para o problema, permitindo que se construa uma doutrina que reflita a transição 

13 ALLARD, Julie. GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização. A nova revolução do direito. Lisboa: Piaget, s/a, p. 15.

14 FALK, Richard. A Globalização Predatória: uma crítica. Tradução de Rogério Alves. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.



174

paradigmática da modernidade no campo da teoria do Estado e do Direito15.
O exemplo da regulação dos direitos humanos, que integram1 as “fronteiras” do 

direito entre o interno e o internacional, aponta para a necessidade de se recompor o 
constitucionalismo desde um de seus núcleos fundantes, ao lado do tema da organi-
zação do poder político, como trazido nas suas origens revolucionárias liberais – as 
liberdades, hoje consideradas em toda sua extensão historicamente construídas e, 
ainda, inacabadas. Trata-se, assim, de acatar a tarefa de revisar os pressupostos tanto 
teóricos quanto operativos do constitucionalismo, reconhecendo inclusive novas prá-
ticas e novas ambiências .

Para Canotilho, estas constituições mantêm seu valor e função, mas saem do iso-
lamento estatal para um ambiente rizomórfico, em rede, sem perder as suas funções 
identificadoras pelo fato de estarem em ligação umas com as outras funcionando 
como “meios de troca” e não como estruturas de fechamento, como característico 
dos modelos vinculados aos limites territoriais dos Estados Nacionais. A intercons-
titucionalidade evoca a interorganizatividade e a interculturalidade constitucional, 
pois, “o papel integrador dos textos constitucionais implica também inserir conteúdos 
comunicativos possibilitadores da estruturação de comunidades inclusivas”16. 

Dentre as diversas teses sobre os “novos espaços” e “novas interações” do e para o 
direito constitucional, é de se salientar a ideia de “Estado Constitucional Cooperativo” 
(de Peter Häberle)17, a de “interconstitucionalidade” (de J. J. Gomes Canotilho)18, o 
Constitucionalismo Multinível” (de Ingolf Pernice)19, o “Transconstitucionalismo” (de 
Marcelo Neves)20, dentre outras tantas que buscam respostas para um novo arranjo 
político-institucional que parece estar surgindo, sem abrir mão do papel civilizatório in-
tegrado à história do constitucionalismo, mesmo diante dos seus próprios limites como 
mecanismo de controle da violência e de promoção da paz e do bem-estar dos homens.

15 DE JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso. La Transición Paradigmática de la Teoría Jurídica: el derecho ante la  
globalización. Madrid: Dykinson, 2010.

16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e a Interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Lisboa: Almedina, 2006, p. 271.

17 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Tradução de Marcos Augusto Maliska e Elisete Antoniuk.  
Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e a Interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Lisboa: Almedina, 2006

19 PERNICE, Ingolf. The Global Dimension of Multilevel Constitutionalism: A Legal Response to the Challenges of 
Globalisation. In: Common Values In International Law: Essays In Honor Of Christian Tomuschat. p. 973–1005.

20 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.



175

Mas, desde esta perspectiva, o Direito Constitucional sob a influência do Direi-
to Internacional e suas interconexões não internacionaliza apenas os conteúdos do 
Direito Constitucional, mas também a sua própria fabricação, a sua origem, o seu 
lócus de produção e sua fonte de legitimação: o poder constituinte, como pretende 
evidenciar Nicolas Maziau21 tomando emprestada a experiência, mais pulsante, de 
internacionalização total do poder constituinte originário, suportada nos Acordos 
de Dayton que, pela decisão da comunidade internacional promulgou no anexo IV 
a Constituição da Bósnia & Herzegovina, com uma constituição formada com base 
heterônoma2, rompendo com a ideologia clássica da origem popular das Constitui-
ções, resultado do desejo original de suas forças reunidas em Assembleia Constituin-
te, representativa nos moldes liberal-democráticos. Eis, aqui, um exemplo forte de 
transformação dos preceitos da soberania, e, que este autor atrela também à ideia que 
nomina de “força normativa da globalização”.

Outra das teses que auxilia a compreender este novo fenômeno jurídico é a ideia 
de tentar compreender esta nova fase como de um constitucionalismo multinível, to-
mando emprestado referencialmente a experiência europeia, com a manutenção das 
constituições nacionais e, em patamar comunitário, a construção de uma constituição 
regional, europeia, de caráter pós-nacional – na linguagem habermasiana. Assim, o 
constitucionalismo se expressa em níveis distintos, alinhados numa compatibilidade 
de condições institucionais de reforço mútuo. 

Já, na doutrina brasileira, Marcelo Neves traz uma outra perspectiva para observar 
o fenômeno constitucional contemporâneo, a partir de um neologismo: transconsti-
tucionalismo. Para compreender os efeitos da globalização no direito constitucional, 
Neves evoca os fundamentos luhmannianos e define a ideia de constituição trans-
versal, além do Estado, em vários planos normativos (internacional, supranacional, 
estatal, extra-estatal, etc.), como um sistema de níveis múltiplos e pluridimensional 
dos direitos humanos. Trata-se da superação do constitucionalismo provinciano ou 
paroquial, quando, agora, o Estado deixa de ser o locus privilegiado, como outrora se 
apresentava, de instalação do constitucionalismo e para o enfrentamento dos proble-
mas constitucionais, pelo transconstitucionalismo, que implica no reconhecimento 
de diversas ordens jurídicas entrelaçadas. Entretanto, não é o entrelaçamento de or-

21 MAZIAU, Nicolas. Les Constitutions internationalisées. Aspects théoriques et essai de typologie. In: Centre de  
Recherche et de Formation sur le Droit constitutionnel comparé de Sienne (Italia). Disponível em <http://www.unisi.it/
ricersa/dip/ dir_eco/COMPARATTO/ maziau.doc>. Acesso em 15 mai 2012.
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dens jurídicas – o transnacionalismo jurídico – que torna o transconstitucionalismo 
peculiar, senão o fato das ordens se inter-relacionarem no “plano reflexivo de suas 
estruturas normativas que são autovinculantes e dispõem de primazia”22.

Diante de tais leituras, há que se reconhecer e assumir que, um dos desafios subs-
tanciais da teoria constitucional na contemporaneidade, é o reconhecimento de novos 
atores emergentes e de relevância social no sistema de direito, ainda situados na 
marginalidade do direito internacional público, como corporações transnacionais, 
organizações não-governamentais, sindicatos, pessoas individuais, entre outros. 

4. O CONSTITUCIONALISMO SOb  
DILEMAS CONTEMPORÂNEOS

“Overall, state constitutions are no longer ‘total consti-
tutions’. In consequence, we should ask for compensa-
tory constitutionalization on the international plane”23

O problema constitucional hoje englobaria tanto o disciplinar e limitar o exercí-
cio do poder, quanto o liberar o potencial de setores especializados dos subsistemas 
sociais. Como atores e regimes não estatais estariam incorporados à esta nova fase 
do constitucionalismo? 

Desde esta perspectiva, há que se indagar se esta percepção da sociedade mundial 
não se limitaria a uma compreensão elitista dos “sobre-integrados”, em relação aos 
“subcidadãos”, excluídos? Se a tendência do “sistema” do Direito é a sua formação em 
rede, impõe-se uma revisão da teoria jurídica? Como se daria a aplicação do direito 
numa perspectiva horizontalizada e em rede? Quais os limites das relações jurídicas 
permeada continuamente por fluxos público-privados e em patamar pós-nacional? 

Se o constitucionalismo democrático representou e representa um projeto 
ainda inacabado, o projeto constitucional que nasce para integrar e projetar a so-
ciedade nacional, passa a apresentar uma abertura para a humanidade e ao mesmo 
tempo se confrontar com dualidade inquieta que incorpora força e fraqueza, re-
conhecimento e descompromisso, prestígio teórico e desprestígio prático (como 

22 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Transconstitucionalismo. Tese apresentada para concurso de professor titular de 
Direito Constitucional na USP. São Paulo, 2009, p. 265.

23 PETERS, Anne. Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms 
and Structures. Leiden Journal of International Law, 19 (2006), p. 581.
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sugeriu Dalmo Dallari já nos idos dos anos 1980). 
E é nessa dialética entre idealismo e realismo, entre “força normativa” e “folha de 

papel” que o modelo inicialmente circunscrito à nação tende a assimilar/incorporar 
valores aos poucos tidos como universais, bem como se “constitui” a partir de outros 
lugares e atores que não apenas o Estado Nacional e a sociedade política. 

A própria ideia da dignidade humana como um princípio que extrapola a pers-
pectiva nacionalista promove o reconhecimento sistemático da positivação do Direito 
Internacional provocada por sua humanização em matéria de direitos humanos. E este 
“engate” é fundamental para sintonizar a humanização do direito internacional com o 
constitucionalismo democrático em um ambiente no qual o modelo estadual moder-
no confronta-se com a idiossincrasia de sua superação/continuidade/transformação. 

Desta abertura, reconhecida por tantos autores, resultaria um constitucionalismo 
em rede, ou, quem sabe, melhor denominar-se “em redes”, a partir do reconhecimento 
do valor da cooperação interestatal, e de novas demandas socioambientais e democrá-
ticas. As constituições não podem – mais - serem vistas/compreendidas e aplicadas 
como caixa de ressonância unicamente do Estado Nacional, sobretudo diante dos efei-
tos “destrutivos” porque passa esta instituição – talvez a mais característica, no âmbito 
político-institucional, da modernidade – afetada por inúmeras “crises”, originadas em 
diversas circunstâncias e perspectivas, afetando seus fundamentos, suas funções e seus 
procedimentos característicos, como apresentado por Bolzan de Morais24. 

Ainda, há que considerar a possibilidade de se pensar um “novo” constituciona-
lismo, o qual, sem romper com os fundamentos materiais/substanciais do próprio 
constitucionalismo moderno, bem como compactuando com o nomeado neoconsti-
tucionalismo do pós-guerra, signifique um deslocamento espacial que passe a alocar 
a ideia de Constituição em um âmbito “para além” dos Estados Nacionais, como quê 
um constitucionalismo mundial – do que já Gomes Canotilho mencionava -, que, 
agora sim, possa promover o terceiro vértice revolucionário, aplicando o conteúdo 
solidariedade a todos e em todos os lugares. 

Agora, se isto irá significar a transferência do lócus do constitucionalismo ou 
apenas uma justaposição – do que já temos notícias, bastando tomar em conta, recen-
temente, a decisão do caso do pai brasileiro que perdeu seu poder paternal, julgado 
em 31/1/12, pela Corte Europeia de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, 

24 BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. As Crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espaço-Temporal dos 
Direitos Humanos. Coleção Estado e Constituição. N. 1. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
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na França, determinando ao Governo português o pagamento de uma indenização 
em razão de não ter assegurado ao mesmo a possibilidade de um acesso ao sistema 
de justiça adequado (AFFAIRE ASSUNÇÃO CHAVES c. PORTUGAL (Requête no 
61226/08)) – ainda não se tem resposta.

São nestes vieses que, por ora, cabe averiguar os temas do constitucionalismo, sua 
transformação e interação com o direito internacional, bem como o surgimento de 
um novo “território” para o mesmo, capaz de promover e produzir um novo campo 
de saber e projetar novos caminhos para a humanidade, buscando os sinais do novo, 
impondo a necessidade de se reforçar os estudos em torno das tendências do e para o 
(pós) Estado Constitucional contemporâneo, bem como de suas mesmas instituições. 

O fato, delimitado aqui, é que experienciamos, cotidianamente, desde esta pers-
pectiva, uma nova fase do constitucionalismo e dos vínculos entre as normas locais, 
as normas internacionais e aquelas originadas em novos ambientes regulatórios, bem 
como, a partir disso, reconhecemos uma dupla abertura da jurisdição constitucional 
em sede de controle concentrado, uma no que diz respeito à interação entre direito 
internacional dos direitos humanos que o país participa e outra no que tange à de-
mocracia, na complexa e intrincada relação entre direito e política, desde os novos 
mecanismos de interação democratizantes da tarefa jurisdicional – realização de au-
diências públicas e adoção de amicus curiae – e de sua integração na “aldeia mundo” 
estabelecendo “conversações” ou “diálogos” interinstitucionais.

Tal panorama aponta para a necessária formação de uma teoria geral dos direitos 
humanos e fundamentais para os Estado democrático de direito, ou Estados de direito 
democráticos, sob o nexo da abertura e da formação de redes interestatais pautadas 
pela lógica cooperativa. 

Em suma, atenta-se para as evidências de um constitucionalismo em transição, 
que supera, transcende ou ressignifica pressupostos da modernidade jurídica no que 
diz respeito, em particular, ao seu lócus privilegiado (Estado), recolocando a possi-
bilidade do direito, também, como vetor de emancipação e transformação social a 
despeito dos fossos estratificadores que a mundialização fomenta. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda assim, provavelmente, ao final não haverá como fechar conclusões defini-
tivas, sem antes ponderar os desafios e os riscos que uma eventual condensação de 
culturas jurídicas tende a enfrentar, sobretudo diante dos riscos de pretensões ho-
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mogeneizantes em torno de um determinado “modelo” civilizatório que se pretenda 
hegemônico. 

Os mimetismos de formas e de gramáticas constitucionais na linha dos direi-
tos humanos não tem uma correspondência direta com o avanço nos indicadores 
de efetivação dos mesmos. Pelo menos isso certamente não ocorre num primeiro 
momento. Contudo, seria certamente excessivo considerar que de tais mudanças 
jurídico-formais não frutificam quaisquer progressos.

A dimensão local precisa ser também profundamente considerada e refletida no 
constitucionalismo, para que os desenhos institucionais e conteúdos jurídicos sejam 
permeados pela faticidade do território ao qual deverá exercer sua força normativa.

Tal transição demanda novas interpretações, atitudes e práticas, exigindo a cons-
trução de uma doutrina que dialogue com estas novas circunstâncias, como o caminho 
aqui esquematizado, realçando a problematização sobre a disparidade das realidades 
latino-americanas ou terceiromundistas e dos subalternos; a(s) implicação(ões) do 
mimetismo de formas e conteúdos(?); a(s) circunstâncias de instauração de “nova(s)” 
forma(s) de colonização. Tal se dará, sob a perspectiva do resgate das promessas da 
modernidade – tendo como mote as teorias do Estado, da Constituição e dos Direitos 
Humanos - numa amplitude global, mesmo sob a interrogação de ser isso desejável 
ou, mesmo, possível(?) ante as problemáticas envolvidas pela ampliação dos quadran-
tes que passam a serem englobados nessa mesma gramática.

Até que ponto as novidades postas pelo constitucionalismo latino-americano 
poderão representar modelos de autorreferenciação na organização do poder e 
das liberdades?
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FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE SOb A 
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RESUMO
O direito de propriedade e sua regulação pelo Estado têm sofrido relevantes mutações ao 
longo do tempo. Antes vista como direito absoluto e sob enfoque estritamente individual, a 
propriedade passa a ser enfocada sob o prisma de sua função social. O Estado deve, assim, 
intervir e ordenar o espaço urbano de modo a potencializar seu exercício. É preciso, contudo, 
refletir não apenas sobre o direito de propriedade sob o prisma de um direito fundamental 
de natureza individual, mas conectá-lo às políticas de planejamento urbano, considerando a 
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cidade como um espaço de exercício de cidadania. Passa-se a falar, assim, em um direito à 
cidade. O presente estudo analisa as transformações histórico-conceituais da função social 
da propriedade, sob os enfoques liberal, social-cristão e socialista. Pretende-se utilizar neste a 
análise de situações reais e o movimento das idéias numa perspectiva dogmática e pragmática: 
a conexão e mútua influência entre conceito e realidade. Busca-se delinear os contornos de um 
direito à cidade para, em seguida, analisar como o Poder Público tem atuado na política de 
ordenamento urbano com vistas à realização das Olimpíadas 2016, com foco nas intervenções 
realizadas na Barra da Tijuca e no Maracanã.

PALAvRAS-ChAvE
Função Social; Propriedade; Direito à Cidade.

AbSTRACT
Property rights and their regulation by e state have suffered significant changes over time. 
Before viewed as an absolute right and under a strictly individual focus, property becomes 
focused through the prism of its social function. The State must intervene and order the urban 
space in order to maximize your workout. We must, however, reflect not only on the property 
right as a fundamental right of an individual nature, but connect it to urban planning policies, 
considering the city as a space for citizenship exercise. This way, it’s possible to talk about a 
“right to the city”. This study analyzes the historical and conceptual transformations of social 
function of property, on the approaches liberal, socialist and social-Christian. It analysis of real 
situations the movement of ideas in a dogmatic and pragmatic perspective: the connection and 
mutual influence between concept and reality. Seeks to outline the contours of a right to the 
city, then it approaches how the Government has acted in urban planning policy, with a view 
inside the Olympics 2016, focusing on interventions in Barra da Tijuca and the Maracana.

KEYWORDS
Social Function; Property; Right To The City.
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1. INTRODUÇÃO

O direito de propriedade e sua regulação pelo Estado têm sofrido relevantes muta-
ções ao longo do tempo. Antes vista como direito absoluto e sob enfoque estritamente 
individual, a propriedade passa a ser enfocada sob o prisma de sua função social. 
Trata-se, em um primeiro momento, de compatibilizar o exercício do direito de cada 
um com o dos demais membros da coletividade. Com os movimentos constitucionais 
que colocam os direitos fundamentais no centro do sistema jurídico e valorizam a 
dignidade da pessoa humana, a propriedade passa a ser pensada em conexão com a 
garantia de um direito à moradia digna, como um direito social. O Estado deve, assim, 
intervir e ordenar o espaço urbano de modo a potencializar seu exercício. 

Verifica-se, neste aspecto, que a publicização da propriedade permitiu a maior 
intervenção estatal na sua regulamentação. É neste sentido que surge a necessidade 
de serem elaboradas políticas públicas para a sua maior efetivação.

É preciso refletir não apenas sobre o direito à moradia sob o prisma de um direito 
fundamental de natureza individual, mas conectá-lo às políticas de planejamento ur-
bano, considerando a cidade como um espaço socializado de exercício de cidadania. 

A urbanização acelerada e o crescimento desordenado de grandes metrópoles 
como o Rio de Janeiro faz com a questão urbana deva ser pensada de forma holística 
e integrada com uma série de políticas públicas que fazem referência a direitos fun-
damentais: saneamento, transporte público, serviços de saúde e educação, segurança, 
trabalho e renda e meio ambiente. 

Pretende-se utilizar, neste artigo, a análise de situações reais e o movimento das 
idéias numa perspectiva dogmática e pragmática: a conexão e mútua influência entre 
conceito e realidade. Procura-se analisar o conceito de “função social da proprieda-
de”, inclusive destacando-se o aparecimento de um novo conceito (ou pelo menos 
a incorporação de um novo significado), ainda em construção: a “função social da 
propriedade urbana”. 

Isso porque a função social da propriedade, ainda que em uma sociedade pós-
-industrial, recepciona, especialmente, significados referentes à propriedade rural e 
a sua correlação com a “produtividade”, o que provavelmente irá se transformar no 
caso urbano em virtude da complexidade da vida coletiva no espaço das cidades. 
Provavelmente é neste ponto que se darão as amplas transformações no conceito de 
“função social da propriedade urbana”, uma vez que a “produtividade” talvez venha 
ser confrontada por outros significados (e valores) como “moradia”, “reconhecimento 
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de grupo”, “proteção do meio-ambiente”, etc.
A metodologia empregada será a História dos Conceitos do historiador ale-

mão Reinhart Koselleck que estabelece uma distinção entre “palavras” e “conceitos”, 
sendo importante ressaltar que as palavras podem até ter um único significado 
(não-ambiguidade), mas conceitos são sempre concentrados de inúmeros signifi-
cados que, por isso mesmo, lhes confere uma necessária ambigüidade. Um segundo 
ponto a ser considerado, é que não é possível estudar conceitos de forma isolada, 
ou seja, sem necessariamente levar em consideração o quadro lingüístico em que 
se encontra inserido, ou seja, o contexto do conceito. Em terceiro lugar, é de se res-
saltar a “mudança contextual”: graças às práxis os conceitos sofrem transformações 
ao longo do tempo. A utilização prática permite aos atores sociais incorporarem 
novos significados ao mesmo conceito. Em resumo, é importante perceber que todo 
conceito é portador de muitas camadas temporais, todas ainda presentes, mas cujos 
significados possuem diferentes durées8.

Saliente-se que o presente estudo parte de duas premissas básicas: o entendi-
mento de que o direito à cidade é um meio de efetivação da dignidade humana e 
que a cidade deve ser um locus de integração das políticas públicas. Conecta-se a 
função social da propriedade a um direito à cidade, interligado com outros direitos 
fundamentais de natureza social

O objetivo geral é analisar as correlações entre a função social da propriedade, 
vista sob ótica constitucional, e as políticas públicas de planejamento urbano, tendo 
como pano de fundo o município do Rio de Janeiro. Leva-se em conta fenômenos 
contemporâneos, como a atuação do mercado imobiliário e a realização de interven-
ções motivadas por grandes eventos (Copa do Mundo e Olimpíadas). 

2. TRANSFORMAÇÕES hISTÓRICO-CONCEITUAIS 
DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

2.1 O LIBERALISMO CLÁSSICO: O FUNDAMENTO DE 
AQUISIÇÃO DAS COISAS EM JOHN LOCKE 

8 JASMIN, Marcelo Gantus; FERES JÚNIOR, João. História dos conceitos: dois momentos de um encontro intelectual. 
In: JASMIN, Marcelo Gantus; FERRES JÚNIOR, João (Org.). História dos conceitos: debates e perspectivas. Rio de Janeiro: 
Editora PUC-Rio, 2006, pp.24 e 29.
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De acordo com a teoria lockiana, Deus deu o mundo aos homens em comum, 
cabendo a estes dele se utilizar das mais diversas formas. Tal decorre do direito destes 
de se autopreservarem e, por conseguinte, de terem direito a todos os bens inerentes 
à sua sobrevivência. Com isto, partindo-se da idéia de que os bens foram conferidos 
por Deus à humanidade em comum, a teoria lockiana desenvolveu postulados que 
justificam a apropriação individual dos produtos da terra. Eles são os seguintes: a) 
o direito inerente aos homens de conservar as suas próprias vidas; b) o homem ser 
detentor da propriedade de seu trabalho9.

Na visão de Locke, as pessoas podem se apropriar dos bens, desde que esta apro-
priação não seja de forma integral, deixando bens para que os demais também se 
apropriarem. Ademais, a apropriação é admitida para que as pessoas mantenham a 
própria vida, tanto na medida da sua conservação, quanto na medida da satisfação 
de suas necessidades vitais.

Locke desenvolve a sua teoria tomando por base a proporcionalidade entre o tra-
balho e a propriedade. Num primeiro momento, a teoria lockiana desenvolve como 
limite da propriedade o próprio trabalho, na medida em que as pessoas só podem se 
apropriar das coisas de forma proporcional ao seu trabalho10.

Em outro momento, quando passa a desenvolver a idéia de que alguns se apropria-
rão de quantidades de terras muito maiores que outros, Locke acrescenta à sua teoria 
um princípio da existência do direito natural inerente a cada homem de se apropriar 
dos meios de subsistência. Com isto, todos têm direito à apropriação da terra. Con-
tudo, caso alguns se apropriem de maiores quantidades de terras, fazendo com que 
outros fiquem delas privados, surgirá, para estes últimos, o direito de trabalhar nesta 
terra, ainda que pertencente a outrem. Este direito de trabalhar também é questão que 
decorre da forma de apropriação do próprio corpo, desenvolvido por Locke em seu 
Segundo Tratado. Logo, para a doutrina lockiana, o referido direito de trabalhar em 
terra alheia, ainda assim, se apresenta mais benéfico, por melhorar o padrão de vida 
daquele que ficou sem terra, no momento da apropriação original das coisas. Esta 
diferenciação entre os que se apropriaram de terras em demasia e aqueles que ficaram 
sem qualquer quantidade de terras foi acentuada a partir da adoção do dinheiro.

9 Para uma visão mais aprofundada, ver: MACPHERSON. C. B. A Teoria Política do Individualismo Possessivo de 
Hobbes até Locke. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1979. p. 212.

10 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Clube do Livro Liberal. Petrópolis: Vozes, n/d, p.43. Disponível 
em: <http://www.xr.pro.br/IF/LOCKE-Segundo_Tratado_Sobre_O_Governo.pdf>. Acesso em 04.10.2012
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Outra questão associada à teoria lockiana de apropriação das coisas, quando versa 
sobre os limites que a esta devem ser impostos, é a função social da propriedade, 
que, contemporaneamente, também pode ser acrescida da função social da posse. 
Isto porque, há quase que um dever inerente a todos os proprietários de terras a 
desenvolver nelas o seu cultivo, demonstrando que a terra não produtiva não possui 
valor. Neste contexto, deve-se asseverar que as teorias hoje desenvolvidas acerca da 
funcionalização do Direito se fundam nestas bases: mais vale uma propriedade pro-
dutiva do que uma improdutiva. 

Na visão de Macpherson11, a concepção lockiana de função social também está 
relacionada à idéia de que as terras apropriadas pelos homens acima do necessário 
para a respectiva produção acarretam no em benefício, e não em prejuízo, daqueles 
que ficaram sem terras suficientes.

2.2 ROUSSEAU E MARX: PROPRIEDADE E FUNÇÃO 
SOCIAL SÃO COMPATÍVEIS?

Rousseau é o único dos contratualistas do século XVIII que apresenta um modelo 
onde são apresentados dois possíveis contratos sociais: um degenerado e escravizador 
e outro verdadeiro e libertador da condição humana. Assim, o falso contrato social é 
aquele que regia a sociedade de seu tempo, no qual Rousseau constata que “o homem 
nasceu livre, e em toda parte se encontra sob ferros”12.

A crítica de Rousseau, em sua obra “Discurso sobre a Origem e os Fundamentos 
da Desigualdade entre os Homens”, é de que a desigualdade entre os homens levou 
a degeneração da sociedade. E isso se deu com a invenção da propriedade privada: 
“O primeiro que, cercando um terreno, se lembrou de dizer: ‘Isto me pertence’, e en-
controu criaturas suficientemente simples para acreditar, foi o verdadeiro fundador 
da sociedade civil”.13. 

Nesta linha, a propriedade privada permitiu o surgimento da distinção entre ricos 
e pobres, levando o mundo a uma condição de dominação, servidão e violência. Isso 
porque as propriedades aumentaram em tão número a ponto de se cobrir todo o 
espaço físico de forma que alguns tinham tudo, mas que muitos nada tinham; não 
havendo outro jeito de se ampliar a propriedade senão à custa das outras já existentes. 

11 MACPHERSON. C. B. Op.cit.

12 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social e outros escritos. São Paulo: Cultrix, 1975, p.21

13 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op.cit, p.175.
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Rousseau apresenta como solução para este problema um segundo e legítimo con-
trato social, de forma a se encontrar uma associação que defenda e proteja a pessoa e 
os bens de cada associado, mas permanecendo tão livre como no estado de natureza. 
Para tal, Rousseau recorda que não haveria verdadeira propriedade no estado de 
natureza, mas somente a sociedade civil seria capaz de instituí-la. 

Além disso, é importante observar que, no momento do pacto social, todos os 
bens são entregues ao Estado, quando então será feita sua repartição, mediante cri-
térios definidos e inclusive limitando a possibilidade de aquisição da propriedade 
civil. É aqui que vemos a “função social” na concepção de Rousseau, estabelecendo 
claros limites à propriedade: o terreno não pode ser habitado por ninguém, a não ser 
que a área ocupada se limite ao necessário para a subsistência e que a posse seja feita 
mediante o trabalho e a cultura da terra14. Por fim, importante notar que o Estado, 
em última análise, sempre terá poder sobre a propriedade civil, haja vista que a soma 
destas é o território sob o qual se exerce a soberania do próprio povo. Por isso, há 
que se recordar, os proprietários civis são, em verdade, depositários do bem público15. 

Karl Marx é com certeza o maior crítico da propriedade privada. Neste ponto, 
aproxima-se sobremaneira de Rousseau, inclusive por ter sido o filósofo genebrino o 
pioneiro em perceber a articulação dialética entre propriedade privada, a divisão do 
trabalho e a alienação, cem anos antes de Marx em “A Ideologia Alemã”16. Conforme 
Marx & Engels17, o comunismo se caracteriza pela abolição da propriedade burguesa 
e não pela abolição da propriedade em geral. À época de lançamento do manifesto co-
munista, os autores já lembravam que, na sociedade da época, a propriedade privada 
já estava abolida para nove décimos da população. O objetivo assim, era abolir uma 
forma de propriedade que, para subsistir, priva a maioria da população de qualquer 
tipo de propriedade. Nesse contexto surgiria um “Direito Natural à Reconquista do 
que foi tomado”18.

É importante frisar que esta visão correspondia ao pensamento de Marx em sua 
fase inicial, sendo que, já maduro, conclui que não há como se preservar a proprieda-

14 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op.cit, p.35

15 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op.cit., p.36

16 COUTINHO, Carlos Nelson. Critica e utopia em Rosseau. Lua Nova,  São Paulo,  n. 38,  Dez.  1996, p.4.

17 MARX, Karl, ENGELS, Friederich. Manifesto do Partido Comunista. 6ª edição brasileira. São Paulo: Global Editora, 1986.

18 MARX, KARL H. Über die Nationalisierung des Grund und Bodens (Acerca da Nacionalização do Solo e da Terra)
(Março -Abril de 1868), in: Marx und Engels Werke (Obras de Marx e Engels), Berlim : Dietz, 1961, Vol. 18, pp. 59 e s.
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de em si, ou seja, não há outra forma de propriedade senão a propriedade burguesa. 
Assim, não é possível construir uma “propriedade socialista” porque a “propriedade” 
só é possível num sistema capitalista de produção. Neste ponto é que Marx se afasta 
de Rousseau, uma vez que não é possível nem se preservar a propriedade civil e nem 
tampouco um Estado, uma vez que este é um instrumento de opressão da classe 
operária, ou seja, um órgão de dominação de classe. 

O Estado, há que se entender, é um produto do antagonismo inconciliável das clas-
ses, e que nasce para que a sociedade não se devore nesta luta de classes antagônicas 
com interesses econômicos diametralmente contrários19. Assim, a classe trabalhadora, 
expropriada dos meios de produção, e privada da propriedade, não consegue exprimir 
plenamente sua condição de vida, sendo que a única forma de libertação é se livrar 
da ilusão jurídica criada pela burguesia. Ou seja, o proletariado deve despir-se das 
“coloridas lentes jurídicas” e enxergar a realidade que é regida pelas condições eco-
nômicas de vida e o modo de produzir e trocar produtos na sociedade20. 

Assim, é o intercâmbio de mercadorias que engendra complicadas relações con-
tratuais recíprocas, levando-se a criar abstrações jurídicas por cima destas relações 
econômicas. Note-se que é justamente o surgimento do “sujeito de direito” que per-
mite que o próprio homem circule no mercado como uma mercadoria (força de 
trabalho), ou seja, “como um proprietário que oferece a si mesmo no mercado”21. E 
neste quadro que ocorre o “fetichismo da mercadoria”, onde tudo é coisificado. Neste 
sentido, a propriedade se exprime como uma qualidade inerente às próprias coisas, 
em virtude de um tipo de lei natural que age independentemente dos homens, de 
maneira totalmente indiferente às suas vontades 22

Em resumo, para a doutrina marxista, é impossível conciliar “função social” e 
“propriedade”, antes mais se podendo compreender que a propriedade possui uma 
“função de classe”, ou seja, possui a função de dominação da classe burguesa sobre 
a classe proletária.

19 LENIN, Vladimir Ilitch. O Estado e a revolução: o que ensina o marxismo sobre o Estado e o papel do proletariado 
na revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007.p.25.

20 ENGELS, Friederich; KAUTSKY, Karl. O socialismo jurídico. 2. ed. rev. São Paulo: Boitempo, 2012. (Coleção  
Marx-Engels), p.21.

21 NAVES, Márcio Brilhantino. Prefácio. in: ENGELS, Friederich; KAUTSKY, Karl. O socialismo jurídico. São Paulo: 
Boitempo, 2012. (Coleção Marx-Engels), p.12.

22 PACHUKANIS, Evgeny Bronislanovich. Teoria geral do direito e marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 89
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2.3 A DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA

O fundamento de aquisição da propriedade na visão da Igreja Católica Apostó-
lica Romana23 tem como ponto de partida uma questão bastante peculiar: as coisas 
materiais e, em particular, as terras, foram concedidas por Deus a todos os homens, 
de forma universal, fazendo com que, em verdade, os homens não sejam os seus 
proprietários. Se a terra pertence a Deus, os homens estão no seu exercício, por meio 
do seu trabalho. Aqui, a aquisição deve ser entendida como o atual conceito de posse.

A Igreja tem como base teórica o princípio da destinação universal dos bens. Este 
pode ser definido como a concessão da “terra a todo gênero humano, para que ela sus-
tente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém.”24 Isto porque, na 
visão da Igreja Católica, a terra é um dom conferido por Deus aos homens, cabendo a 
estes desenvolver as suas atividades na própria terra e os frutos para suas necessidades.

Por isso, as seguintes características são atribuídas ao princípio da destinação 
universal dos bens: a) primazia deste princípio sobre todos os demais que com-
põem a ordem ético-social; b) não necessita de positivação para a sua observância, 
podendo ser, assim, classificado como um direito natural; c) insere-se em cada ser 
humano, por ser próprio da sua condição; d) observância prioritária em relação a 
qualquer outro sistema.

Uma característica fundamental a ser considerada pela Teoria Católica se rela-
ciona com a origem da propriedade privada: esta ocorre através do desempenho do 
trabalho sobre a terra, o que lhe garante o direito sobre aquela terra trabalhada. E, 
neste particular, assemelha-se à teoria cunhada por John Locke. Contudo, diverge da 
teoria lockiana, na medida em que o catolicismo aponta que a terra deve ser igual-
mente acessível a todos.

Outro ponto de semelhança entre a doutrina católica e a de Locke se refere à 

23 É importante ressaltar que a Doutrina Social da Igreja (DSI) evoluiu sobremaneira em face a necessidade de resposta 
à um movimento eclesial de base: a Teologia da Libertação (TdL). Isso porque, a DSI não estava compendiada, estando 
dispersa no magistério da Igreja Católica em encíclicas diversas (Rerum Novarum, Centesimus anus e Laborem exrecens) e 
posições eclesiais de cúpula. A DSI se preocupava mais como uma ortodoxia (uma doutrina correta), enquanto a TdL lidava 
com a ortopráxis (correta prática). Tal antagonismo levou a a Igreja a compendiar sua Doutrina Social, dando uma posição 
definitiva, liderado pelo então Cardeal Joseph Ratzinger em contraposição a TdL cujo um dos maiores expoentes é o brasi-
leiro Leonardo Boff. Vide: “Quarenta anos da teologia da Libertação” em http://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/
quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/. Para uma visão da DSI antes da sua “compendiação”, vide IVERN, Francisco; 
BINGEMER, Maria Clara L. Doutrina Social da Igreja e Teologia da Libertação. São Paulo: Loyola, 1994.

24 Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Disponível em: <HTTP://www.vatican.va/roman curia/political councils/
just peace/documents/rc pc just peace doc 20060526 compendio-dott-soc po.html>. Acesso em 12.out.2012. 
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questão da função social. Ambas pregam que a terra improdutiva não tem valor e, 
por isso, deve ser destinada a outrem, que nela possa produzir. 

Tal acepção axiológica da propriedade é exigida não somente da propriedade 
individual, mas também da chamada propriedade coletiva. Neste sentido, a Igreja 
Católica cita como exemplo a estrutura social da terra indígena. Logo, não é apenas 
o fato de haver a coletividade sobre aquela terra que lhe confere o título de ali perma-
necer, mas este direito é garantido, porque ela trabalha naquela terra, contribuindo o 
para desenvolvimento da propriedade e do grupo.

Ademais, dita função social da propriedade é exigida porque a doutrina católica 
elenca algumas vantagens objetivas decorrentes do seu exercício: a) melhores con-
dições de vida; b) segurança para o futuro; c) oportunidades de escolha mais ampla. 
Em razão dessas vantagens, a propriedade não pode ser idolatrada em si mesma, 
entretanto, devem ser valorizados os benefícios que garantem o desenvolvimento 
do ser humano.

Por fim, reconhece-se, do ponto de vista católico da apropriação dos bens, a forte 
preocupação de sua destinação também aos menos favorecidos economicamente. 
Este cuidado decorre do fato de que a todos deve ser conferido o mínimo necessário 
para o seu próprio desenvolvimento 

O dever do Estado pode ser depreendido da ótica católica, na medida em que a 
sua doutrina prega que “quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não pra-
ticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. 
Cumprimos um dever de justiça e não um ato de caridade”.25 Logo, esta é a concepção 
de justiça que deve nortear a atuação estatal: conferir aos mais necessitados economi-
camente as coisas indispensáveis, o que abarca, por conseguinte, o dever de promoção 
dos direitos sociais, destacando-se, entre estes, o direito à moradia.

2.4 LIBERALISTAS: O CONSERVADORISMO DE NOZICK E 
O IGUALITARISMO DE RAWLS

Por seu turno, Robert Nozick se apresenta como um liberal conservador que 
defende a propriedade privada de forma extremada, seguindo o sistema capitalista 
também de forma radical. Desta forma, formula crítica à teoria de Locke, principal-
mente no que tange à sua função social, repelindo, inclusive, a existência de alguma 
função da propriedade, por considerar que a liberdade individual tem maior valor, 

25 Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Op.cit. 
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e, por conseguinte, o proprietário poderá fazer de seus bens o que pretender, desde 
que dentro dos limites morais. É neste aspecto que o seu conservadorismo não con-
corda com a teoria lockiana, quanto à questão de que os proprietários podem gerar 
maiores benefícios aos não proprietários, levantando a tese de que, diante da escassez 
dos bens, o fato de tão somente alguns se apropriarem, a condição daqueles que não 
se apropriam restará piorada. Ou seja, Nozick entende que, quanto mais alguém se 
apropria, ficará difícil em deixar um tanto e de tal qualidade para os demais26.

A visão liberalista de Rawls difere da visão individualista de Nozick, na medida 
em que aquele desenvolve a questão da teoria da justiça, diante de seus aspectos so-
ciais, para a distribuição de bens que surgiram das vantagens da cooperação social. 
Para tanto, o ponto de partida de sua teoria se funda em uma posição original, que 
nada mais é que uma situação ideal, onde os indivíduos desconhecem a sua posição 
social – como as disparidades econômicas, sociais e culturais – de modo que possam 
adotar princípios de justiça que beneficiem a todos.

A teoria de Rawls toma por base a visão kantiana das pessoas, que são dotadas 
de liberdade e igualdade morais. Assim, permite o seu desenvolvimento plural, no 
sentido de que todos os indivíduos terão a possibilidade de participar da elaboração 
dos princípios da justiça, bem como dotada de razoabilidade, na medida em que há 
um sentimento de justiça entre os indivíduos, já que a cooperação social permitirá o 
seu melhor desenvolvimento27.

Desta forma, Rawls prega que as instituições bases da sociedade devem ser justas, 
na acepção de equidade, e esta justiça deve ser tal que, a melhora de um grupo de 
indivíduos não esteja necessariamente relacionada com a piora da situação de outro 
grupo de indivíduos. Além disso, sua concepção de justiça tem por base conferir 
liberdades e direitos mínimos para os indivíduos, de forma que seja permitido o seu 
desenvolvimento.28 De acordo com a referida teoria da justiça, todos os indivíduos 
devem ter acesso aos direitos mínimos e básicos, aí se incluindo o direito à moradia. 

3. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE EM 

26 NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. São Paulo: Martins Fontes, 2011. pp. 226/227.

27 GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls – um breve manual de filosofia política. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, pp. 21-22

28 FERES JUNIOR, João e POGREBINSCHI, Thamy. Teoria Política Contemporânea: uma introdução. Rio de Janeiro: 
Campus- Elsevier, 2010. p. 30
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PERSPECTIvA NEOCONSTITUCIONALISTA

Com o advento da atual Constituição da República, o Direito Civil passa a ser lido 
sob a ótica do coletivo, e não mais a partir do seu caráter individualista. Desta forma, até 
mesmo o direito de propriedade – direito fundamental tido como um dos mais indivi-
dualistas – começa a ser relativizado, de forma que apresenta maior relevância somente 
quando se atende a determinado fim. Passa-se a pensar a propriedade não só como 
um direito individual per si, mas conectado a questões como sustentabilidade urbana, 
mobilidade e adequada ocupação dos espaços, tanto como públicos como privados.

É neste sentido que passa a ser lida a idéia da função social, prevista no artigo 
5º, inciso XXIII, da Constituição da República, e hoje espraiado por todos os demais 
institutos, alcançando a posse. E, assim, pode-se ampliar este funcionalismo, atin-
gindo a Cidade como um todo, para que um dos seus aspectos – a moradia – possa 
ser melhor garantida a todos os cidadãos.

A evolução consagrada pela nova constituição fixou um novo marco axiológico, 
quebrando paradigmas estabelecidos anteriormente sob a égide de um novo estado 
democrático, amalgamando os pensamentos liberais e sociais nos incisos XXII e 
XXIII do artigo 5º da Carta Constitucional, onde a função social se torna um “ver-
dadeiro princípio diretivo do ordenamento jurídico”.29 

O direito civil perdeu a centralidade sistêmica de outros tempos, reduzindo 
de forma significante o núcleo patrimonialista, para a proteção do indivíduo em 
sua concepção humana existencial. Neste sentido, Maria Celina Bodin de Moraes 
ao discorrer que30:

A transposição das normas diretivas - isto é, do eixo central do sistema de direito civil 
– do texto do Código para o da Constituição acarretou relevantíssimas consequências 
jurídicas que se delinearam a partir da alteração da tutela do indivíduo (oferecida pelo 
código) para a proteção da dignidade da pessoa humana (garantida pela Constituição e 
por ela considerada um dos fundamentos da república federativa do Brasil). O princípio 
Constitucional visa a garantir o respeito e a proteção da dignidade humana, mas não 
só; não apenas no sentido de assegurar um tratamento humano e não degradante; não 
apenas conduzindo somente ao oferecimento de garantias a integridade física do ser hu-

29 ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira. Da Função Social da Posse e sua consequencia frente a situação proprietária. 
 Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2002. p.7

30 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na Medida da Pessoa Humana - Estudos de Direito Civil Constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2010.p.50.
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mano. Dado o caráter normativo dos princípios constitucionais, princípios que contém 
os valores ético-jurídicos fornecidos pela democracia, isto vem significar a completa 
transformação (rectius, transmutação) do sistema de direito civil – de um direito que 
deixou de encontrar nos valores individuais codificados o seu fundamento axiológico.

Nesta linha, a função social da propriedade ganhou contornos funcionais no 
Código Civil de 2002, que absorvendo as premissas estabelecidas na Constituição, 
vinculou a o exercício da propriedade ao cumprimento de sua função social. Logo, 
percebe-se que o direito de propriedade não pode mais ser interpretado sob a pers-
pectiva patrimonialista liberal.  

A nova visão constitucional não se limita a verificação formal do conteúdo nor-
mativo diante da constituição, ao contrário, “mesmo em presença de uma aparente 
e perfeita subsunção à norma de um caso concreto, é necessário sempre buscar a 
justificativa constitucional daquele resultado hermenêutico”31. A autonomia da von-
tade passa a sofrer as limitações impostas pela norma constitucional e pela lei, ante 
o escopo social a ser atingido.

O direito civil deve ser interpretado através de uma perspectiva constitucional, ou 
seja, os valores constitucionais passam a nortear as relações privadas, a norma consti-
tucional passa a influir de maneira hierárquica sobre as normas infraconstitucionais, 
vinculando o direito privado as diretrizes axiológicas na nova ordem, imprimindo 
um novo conteúdo a sistemática jurídica do direito civil32.

Os tempos modernos, portanto, trouxeram a perda da condição de privilégio 
excepcional e especial proteção que gozava a propriedade no século XIX, estando 
impressa a idéia de que “a Propriedade de um bem, especialmente quando instrumental, 
só é legítima se cumprir uma função social”33.

Esta reformulação teórica do conteúdo da função social da propriedade conecta-se 
com os novos paradigmas do Direito Constitucional. No bojo do processo de afir-
mação histórica dos direitos fundamentais, e acompanhando uma nova era direitos, 
Cambi34 traz algumas características do movimento neoconstitucionalista, sintetiza-

31 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na Medida da Pessoa Humana, Estudos de Direito Civil Constitucional. Rio de 
Janeiro:.Renovar.2010..p.16

32 CANARIS, Claus Wilhelm Canaris. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2003.p27

33 BOBBIO, Norberto, NICOLA, Matteucci, GIANFRANCO, Pasquino. Dicionário de Política. Vol. 2. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1991. pp. 1034.

34 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentias, políticas públicas e protagonismo 
judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.39.
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das na expansão das esferas dos direitos:
a) Aumentaram os bens merecedores de tutela (as meras liberdades negativas, de re-
ligião, opinião, imprensa, etc., deram lugar aos direitos sociais e econômicos, a exigir 
intervenções positivas do Estado).
b)Surgiram novos sujeitos de direitos, além do indivíduo, como a família, as minorias 
étnicas e religiosas e toda a humanidade em seu conjunto.
c) O próprio homem deixou de ser visto em abstrato para ser visto na concretude das 
relações sociais, com base em diferentes critérios de diferenciação, passando a ser tra-
tado especificamente como mulher, criança, idoso, deficiente físico, consumidor, etc.

É preciso ir além das visões tradicionais de função social da propriedade. Dos 
liberais aos marxistas, passando pela visão da Igreja Católica ou pelo novo liberalismo, 
todo o viés de análise – ainda que seja crítico como no caso do socialismo, é realizado 
sob enfoque privado, individual. Mesmo nos tempos contemporâneos, as visões mais 
tradicionais até conseguem conectar cada parte (propriedades particulares) a um todo 
(vida coletiva na cidade), mas nem sempre se visualiza bem a interação dialética do 
todo com as partes. É neste sentido que se deve fazer a conexão da função social da 
propriedade com um direito difuso à cidade.

4. ELEMENTOS DE UM DIREITO À CIDADE

De acordo com Santos Jr. & Muller35, o Direito à Cidade surge como resposta às 
desigualdades sociais produzidas no âmbito urba no, que se manifesta na dualidade: 
cidade dos ricos e cidade dos pobres; cidade legal e cidade ilegal; exclusão da maior 
parte dos habitantes de uma cidade, que é determinada pela lógica da segregação 
espacial e concebida como mercadoria; mercantilização do solo urbano e valo rização 
imobiliária; apropriação privada dos investimentos públicos em moradia, transportes 
públicos, equipamentos urbanos e serviços públicos em geral.

A cidade, com a nova roupagem que atribuída pela Constituição, tem uma função 
social só se realizará na medida em que a pessoa humana seja a prioridade da política 
urbanística, assegurando aos seus moradores condições mais justas, humanas e demo-
cráticas de nelas viver. O pleno exercício do direito às cidades sustentáveis compreen-
de, pois, dignas condições de vida, de exercitar plenamente a cidadania e os direitos 

35 SANTOS Jr, Orlando Alves & MULLER, Cristiano (org.). Direito humano à cidade. Plataforma DhESCA Brasil, 
2010, p.12. Disponível em www.dhescbrasil.org.br. Acesso em 18.out.2012. 
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humanos, de participar da gestão da cidade e de habitar uma cidade com qualidade36.
Aos atributos da função social da propriedade cada vez mais se passa a consi-

derar a questão da sustentabilidade. Conforme Freire37, a sustentabilidade abrange 
aspectos não apenas naturais e econômicos, mas culturais, participativos (políticos) 
e ambientais. Amplia-se a concepção de sustentabilidade e exige-se novos padrões 
de vida urbana para que a sustentabilidade se já concretizada, para tanto o direito 
instituiu instrumentos poderosos como o planejamento urbano (Plano Diretor)  
e a gestão participativa.

O direito à moradia, de acordo com o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais da ONU, em sua Observação Geral nº 4 não se resume ao direito a uma ha-
bitação construída. Deve incluir: “Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades 
e infra-estrutura. Uma moradia adequada deve conter certos serviços indispensáveis 
para a saúde, a segurança, a comodidade e a nutri ção. Todos os beneficiários do direito 
a uma moradia adequada devem ter acesso permanente a recursos naturais e comuns, 
a água potável, a energia para a cozinha, ventilação e iluminação, a instalações sa-
nitárias e de higiene, de armazenamento de alimentos, de eliminação de dejetos, de 
drenagem e a serviços de emergência”. 

Ressalte-se que a própria idéia de Plano Diretor representa uma evolução em 
relação às leis de zoneamento ambiental. O Plano Diretor deve ordenar o espaço 
urbano, delimitando as regras para o zoneamento, mas congregando também os 
aspectos necessários ao desenvolvimento urbano, tais como, o físico, o econômico, o 
social, o administrativo e o ambiental da cidade, para as funções sociais necessárias 
ao bem-estar dos habitantes da zona urbana38.

O ordenamento do território urbano serve como potencializador da função social 
da propriedade quando consegue conjugar, por meio de políticas integradas, todo este 
leque de fatores acima mencionado. É possível, assim, falar em um direito à cidade, 
como uma das facetas da função social da propriedade.

O Direito à Cidade, assim, retrata a defesa da construção de uma ética urbana 
fundamentada na justi ça social e na cidadania, afirmando a prevalência dos direitos 

36 GALIL, Aidê Maria Guarnieri.. Op.cit., p.7.

37 FREIRE, Geovana Maria Cartaxo de Arruda. Direito à cidade sustentável. Anais do XVII Congresso Nacional do 
CONPEDI, p 2331, Brasília – DF: novembro de 2008. 

38 Neste sentido: CARDOSO, Sonia Letícia de Mello. A função social da propriedade urbana. Revista CESUMAR, 
Maringá, 4 (1): 2001
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urbanos e precisando os preceitos, instrumentos e procedimentos com o fim de via-
bilizar as transformações necessárias para que a cidade exerça a sua função social39.

Por outro lado, quando se pensa na expansão urbana apenas sob o prisma de uma 
parcela restrita da população ou de um grupo de interesses, o espaço urbano torna-se 
antidemocrático e a própria cidade deixa de cumprir sua função social.

Conforme salientado por Freire40, sem a cidade estruturada para todos não há 
como falar na promessa da modernidade, do Estado Social e da efetivação dos di-
reitos fundamentais no meio urbano. Afirma a autora, as políticas públicas devem 
levar em conta:

Uma concepção que vai além do acesso a terra urbana e moradia (principais norteado-
res do Estatuto da Cidade), mas pressupõe uma moradia integrada na malha urbana, 
com acesso aos bens e serviços, concretização real dos diversos princípios constitu-
cionais que tratam da erradicação da pobreza, da igualdade, da liberdade e dignidade 
da pessoa humana. Enfim, uma cidade que tenha parâmetros de sustentabilidade mais 
amplos e uma visão mais complexa na suas soluções.

Neste ponto, é pertinente a observação de Galil41 para quem a cidade é o lugar da 
realização do bem comum, vez que há sentimentos e anseios que só se concretizam 
na diversidade que a vida urbana proporciona. O urbanismo segregador, por outro 
lado, cria uma cidade legal e uma outra marginal; esta não tem acesso aos serviços e 
ao progresso da cidade legal.

Considerado um avanço importante contra este urbanismo segregador, o Estatuto 
da Cidade (Lei 10.257/2001) buscar resgatar a cidade como espaço de convivência 
democrática e plural. Conforme consta em seu art. 2º, a política urbana tem por obje-
tivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, garantindo o direito a cidades sustentáveis. Este direito envolve não apenas a 
terra urbana e a moradia, mas também o saneamento ambiental, a infra-estrutura, o 
transporte, os serviços públicos, o trabalho e o lazer, em um processo a se realizar com 
a participação da comunidade, em todas as etapas das política públicas relacionadas 
ao desenvolvimento urbano. 

39 SANTOS Jr, Orlando Alves & MULLER, Cristiano (org.). Op.cit., p.13.

40 FREIRE, Geovana Maria Cartaxo de Arruda. Op.cit., p.2312.

41 GALIL, Aidê Maria Guarnieri. Centro de Pesquisas Estratégicas Paulino Soares de Sousa. O Direito Urbanístico no 
Brasil: aspectos estratégicos para a elaboração do Plano Diretor. Universidade Federal de Juiz de Fora, p.14. Disponível em: 
<www.ecsbdefesa.com.br/fts/DIREITOURBANBR.pdf>. 14-Nov-2005. Acesso em 03.10.2012.
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Em síntese, pode-se apontar, conforme Galil42, as inovações trazidas pelo Estatuto 
da Cidade: um conjunto de novos instrumentos de natureza urbanística voltados para 
induzir e normatizar as formas de ocupação do solo; a ampliação das possibilidades de 
regularização das posses urbanas (situadas na tênue fronteira entre o legal e o ilegal, 
muito embora legítimas), e uma nova estratégia de gestão que incorpora a idéia de par-
ticipação direta do cidadão nos processos decisórios da cidade (audiências públicas, 
plebiscitos, referendos, estudos de impacto de vizinhança, orçamentos participativos).

O desenvolvimento sustentável, pensando em um direito à cidade, deve responder, 
segundo Freire43, a cinco exigências: integração da conservação e desenvolvimento; 
satisfação das necessidades humanas básicas; garantia de liberdade social; provisão 
da diversidade cultural e manutenção da integridade ecológica.

Estes paradigmas, contudo, parecem estar longe de serem implementados com 
efetividade na prática da grande maioria das cidades brasileiras. Segundo Galil44, um 
urbanismo dissociado da questão social e econômica não pode exercer um papel 
reformador, que abra caminho para os excluídos do direito à cidade. No Brasil, o 
urbanismo fugiu à política e travestiu-se de pura técnica de controle dos problemas 
produzidos pela “disfunção” urbana. Afirma a autora:

O urbanismo emudeceu a cidade e se revestiu de uma forma de dominação, fundada 
exclusivamente na técnica. Aos administradores e urbanistas passou despercebido 
que a cidade desejada tem que ser o fruto do trabalho e participação coletivos de uma 
sociedade e o lugar onde se materializa a história de um povo, pela via das suas relações 
sociais, políticas, econômicas, artísticas e religiosas.

Este predomínio da pura técnica, em um modo desumanizado e frio de ver a 
vida da cidade, se faz presente em condutas assépticas da Administração Pública, 
chanceladas muitas vezes por instrumentos legais e contando com apoio de parte 
significativa da população. Em diversas cidades do Brasil, ganham força, por exemplo, 
políticas de combate ao trabalhador informal (camelô), e recolhimento de moradores 
de rua (mendigos). As justificativas são fundadas na suposta necessidade de uma 

42 GALIL, Aidê Maria Guarnieri. Op.cit., p.6.

43 FREIRE, Geovana Maria Cartaxo de Arruda, Op.cit., p.2313

44 GALIL, Aidê Maria Guarnieri. Op.cit, pp.6-7
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ordem, cujos atributos são higiene, simetria e beleza dos espaços45.

5. O DESCOMPASSO ENTRE O PLANO NORMATIvO E 
A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLíTICAS URbANAS NO 
RIO DE JANEIRO – UMA ANáLISE CRíTICA

No Município do Rio de Janeiro há um marco legal que conceitua, pelo menos 
juridicamente, o que se entenderia como função social da propriedade urbana: o seu 
Plano Diretor (Lei Complementar Municipal nº 111 de 01/02/2011). Assim, a função 
social da propriedade urbana aparece no art. 7º do referido Plano Diretor. A proprie-
dade urbana atende sua função social quando cumpre “às exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvi-
mento das atividades econômicas”. 

O parágrafo primeiro, do mesmo art. 7º, informa os instrumentos jurídicos para 
efetivar esta função social, que são os mesmos elencados no Estatuto da Cidade (in-
cisos I a IV do art. 4º), acrescidos da concessão de uso especial para fins de moradia 
e a regularização fundiária de assentamentos urbanos. As finalidades do manejo 
destes instrumentos se encontram apresentados no §2º do art. 7º do Plano Diretor, 
sendo que, para o presente estudo, destacamos os seguintes fins: 1)“definir o adequado 
aproveitamento de terrenos e edificações, combatendo a retenção especulativa, a subuti-
lização ou a não utilização de imóveis” (inciso V) e 2)“ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana subordinando-o aos interesses 
coletivos da municipalidade” (inciso VII).

O Rio de Janeiro é uma cidade dual, um espaço de pressão social marcado por 
grandes contradições, que se apresenta, também, como espaço construído complexo 
e plural, utilizando as condições impostas pela realidade global para satisfazer as ne-
cessidades de todos. Dualidade e pluralidade, ao lado de tantas outras caracterizações, 
são indicadores da complexidade de diagnosticar a metrópole. 

A  Cidade Dual é  um conceito desenvolvido por Castells46  e tratado também 

45 Pouco se pensa nos direitos dos moradores de rua e em conferir a estes dignidade. A idéia é manter o espaço público 
limpo, livre de personagens “incômodos”. No município do Rio de Janeiro usou-se creolina para a limpeza de marquises 
nos anos 1990. Agora, no século XXI, a estratégia é cimentar o entorno dos pilares dos viadutos com um jardim de pedras 
pontudas, de modo a impedir a presença de moradores de rua. 

46 CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo, Paz e Terra, 1999. 
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por Saskia Sassen47,  ao se referir à manifestação contemporânea de uma estrutura 
urbana, social e economicamente polarizada. Este fenômeno  é marcado pela  repro-
dução de paradigmas  de desenvolvimento alheios à realidade econômica, tecnológica 
e social da maioria dos países. 

De acordo com Ribeiro48, as mudanças da estrutura social, combinadas às trans-
formações dos padrões da intervenção pública na cidade, especialmente aquelas 
relacionadas com a destruição do fundo público e da capacidade de planejamento 
do Estado, têm enormes impactos na dinâmica social e política da metrópole. A 
re-configuração do emprego operário fragmenta e fragiliza socialmente as classes 
trabalhadoras na sua capacidade de participar do espaço público da cidade, o que tem 
como contrapartida o aumento da centralidade das “classes médias” no poder urbano. 

Apesar das altas densidades demográficas e da intenção de ocupar a região me-
tropolitana do Rio de Janeiro ter sido pautada em funções urbanas, verifica-se que 
devido à preocupação de cunho especulativo, gera-se um esgarçamento desnecessário 
do espaço metropolitano e custos elevados para estender o atendimento de serviços 
básicos. Este processo gerou um padrão de ocupação responsável pela existência de 
vazios de edificação que permanecem ainda hoje no espaço metropolitano.

Neste aspecto, Maricato49 aponta contradições no interior do capital imobiliário na 
disputa por maiores ganhos nos diferentes setores. Traz como por exemplo, a reten-
ção de terras para valorização e o capital produtivo depende da terra para construir 
e, a redução de lucros com valorização da terra. No Brasil, há terra ‘guardada’ como 
reserva de valor por industriais, banqueiros e construtores. 

Ainda de acordo com Ribeiro50, o clima de insegurança e medo reinante hoje no 
Rio de Janeiro participa do processo de desconexão das “classes médias” das funções 
de mediação, uma vez que incentiva a adoção de comportamentos auto-defensivos, 
individualistas e em última instância de des-solidarização com os destinos da cidade. 
Estas práticas estão presentes na busca de modelos segregados de moradia, como são 
os condomínios-fechados, verdadeiros “enclaves fortificados” através dos quais as 
“classes médias” pretendem se proteger da “desordem urbana”.

47 SASSEN, Saskia; Território e territorialidade na economia global, in Barroso, João Rodrigues (Coord.), Globalização 
e Identidade Nacional, São Paulo: ed. Atlas, 1999.

48 RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. Segregação, Acumulação Urbana e Poder na Metrópole do Rio de Janeiro. Ippur/
UFRJ, 2011, p.22. Disponível em: <http://www.lcqribeiro.pro.br>. Acesso em 06.out.2012.

49 MARICATO, Ermínia. Habitação e cidade. (Espaço e Debate). São Paulo: Atual, 1997. 

50 RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. Op.cit., p.22.
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No município do Rio de Janeiro é possível identificar um cenário de crescimento 
do setor imobiliário e de supervalorização das propriedades – tanto em áreas nobres 
como em áreas ocupadas por favelas51. A ordenação e a expansão do espaço urbano 
parecem apontar para um paradigma segregador, que privilegia determinadas áreas 
da cidade em detrimento de outras. 

Cite-se, como exemplo, o modelo de grandes condomínios fechados, que ofe-
recem segurança privada e serviços “exclusivos”, criando um cordão de isolamento 
entre os cidadãos. O espaço privado ou semi-privado substitui o espaço público. A 
desvalorização do espaço público como local de exercício de cidadania é inversamente 
proporcional à valorização dos espaços privados (imóveis)52. 

Interessante, neste ponto, citar a pesquisa de Macedo53, que em estudo de caso 
sobre a Zona Oeste do Rio de Janeiro, conclui que uma das tendências previstas para 
as áreas metropolitanas é a de uma distância cada vez maior entre os ricos e uma 
classe média alta vivendo em condomínios fechados ou zonas chiques recuperadas, 
e o resto da classe média cada vez mais empurrada para a periferia, tradicionalmente 
lugar de moradia da população de baixa renda.

As relações de vizinhança são colocadas em plano secundário em uma cidade 
que trata a moradia como um direito desconectado da malha urbana e dos espaços 
públicos. O uso de tais espaços se esmaece na mesma proporção em que crescem as 
áreas de lazer privadas em condomínios. 

O insulamento dos cidadãos em condomínios fechados, em bairros aprazíveis 
da Zona Oeste do Rio de Janeiro, suscita algo mais do que questões ligadas à 
sustentabilidade – como aumento do número de automóveis, gerando poluição 
e trânsito caótico. Há uma ressignificação do espaço urbano em bairros como 
Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. O público passa a ser um espaço de 
não-convivência e de estranhamento, dando lugar a espaços semi-públicos de 
socialização, como os shopping centers. 

51 O preço do metro quadrado dos imóveis no Rio de Janeiro chegou a R$ 8.358 em setembro de 2012. Com este valor, 
a cidade possui o metro quadrado mais caro do Brasil. Fonte: Infomoney, 04/10/2012;

52 Segundo dados da SECOVI-Rio, o preço médio de um imóvel de 2 quartos na Barra da Tijuca aumentou 311,34% 
entre 2002 e 2012. Estima-se que as intervenções na região do Autódromo – chamada pelo eufemismo de “Nova Barra” 
valorizariam os imóveis em até 50% em razão dos Jogos Olímpicos 2016.

53 MACEDO, Andrea Pereira de. Diversificação Social e Segregação Espacial na Periferia do Rio de Janeiro: o bairro 
de Campo Grande. XII Congresso Brasileiro de Sociologia. 31 de maio a 03 de junho de 2005, FAFICH/UFMG – Belo 
Horizonte, MG. GT 04: Estratificação e Mobilidade Social.
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Neste cenário, a convivência plural – em que pessoas de diferentes origens e classes 
sociais interagem em um mesmo espaço – é algo que se faz menos presente. O espaço 
se torna mais homgêneo em detrimento da perda da capacidade de socialização, da 
troca de experiências e da própria diversidade cultural. 

Há uma contradição neste fenômeno. A desvalorização simbólica do público é 
acompanhada por uma supervalorização econômica do privado (leia-se: imóveis). As 
intervenções do Poder Público, por sua vez, contribuem para este boom imobiliário. 
A realização dos Jogos Olímpicos é o mote para uma série de intervenções localizadas 
na própria Barra da Tijuca – instalações esportivas, parque olímpico – ou tendo esta 
região como epicentro – vias expressas ligando o bairro a outros subúrbios. 

Uma das críticas que se pode fazer, na linha de Freire54, é que os proprietários de 
classe média alta, beneficiados com obras públicas no eixo Barra da Tijuca-Recreio 
dos Bandeirantes, deveriam realizar gastos da urbanificação, como compensação 
da mais-valia decorrente da transformação do solo. A contribuição de melhoria - 
modalidade de tributo – consolidaria este paradigma, mas se mostra de efetividade 
e alcance reduzidos. 

A realização de grandes eventos como Olimpíadas e Copa do Mundo parece tra-
zer reflexos tanto no mercado imobiliário como na pauta de prioridades referente a 
grandes intervenções urbanas, o que nos leva a fazer os seguintes questionamentos: 
Há políticas públicas voltadas para a moradia urbana no Município do Rio de Janeiro 
que levem em conta o fenômeno de supervalorização imobiliária? Quais instrumentos 
jurídicos o Estado possui para intervir e/ou regular este mercado econômico? Estes ins-
trumentos jurídicos e as intervenções a ele relacionadas respeitam o princípio consti-
tucional da função social da propriedade e os demais direitos fundamentais correlatos?

Neste ponto, é importante indagar como se dá a participação do cidadão neste 
processo de planejamento, positivação e execução de políticas públicas urbanas. Não 
obstante as previsões do Estatuto da Cidade, não há uma gestão democrática e parti-
cipativa do cidadão no planejamento das políticas públicas urbanas, especialmente no 
município do Rio de Janeiro. Tal participação, quando se dá, fica restrita a grupos de 
interesse que representam setores da indústria imobiliária, da construção civil, das em-
presas de transporte e, quando muito, de moradores de bairros de classe alta/média alta. 

O Planejamento Urbano, no espírito do Estatuto da Cidade, deve ir além da atu-
ação técnico-burocrática da Administração Pública. O Plano Diretor deve prever a 

54 FREIRE, Geovana Maria Cartaxo de Arruda. Op.cit., p.2328.
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participação por meio de audiências públicas em que a sociedade civil organizada, 
e suas associações sejam chamadas a opinar, sugerir e formular políticas públicas 
urbanas. Seu papel natural seria propiciar para uma gestão participativa na vida da 
cidade. Galil lembra que a gestão participativa e democrática impede que modelos 
fechados sejam obstáculos à execução de uma política de desenvolvimento urbano 
adequada às necessidades de cada município.55 

Para Freire56, a atividade urbanística deve impedir a desigual distribuição dos 
ônus e encargos entre os proprietários afetados e determinar a justa distribuição dos 
benefícios, impedindo a destinação de infra-estrutura apenas aos bairros e locais onde 
se encontram a população com poder aquisitivo maior.

Não é, contudo, o que tem ocorrido no município do Rio de Janeiro. Há uma 
opção clara do Poder Público em privilegiar uma determinada área da cidade – 
Barra da Tijuca e seus logradouros satélites, bem como impor um determinado tipo 
de intervenção no que tange à interação entre equipamentos esportivos, população 
e espaço urbano. 

Há, ainda, a adesão a um modelo de urbanismo ligado aos eventos esportivos que 
é imposto de forma exógena e vertical. Alterações na legislação ambiental, demolições 
de prédios públicos, destombamentos sem lastro legal e desapropriações de imóveis 
particulares são feitas sempre com a justificativa de “atender às exigências da FIFA ou 
do COI”57. Há não só uma quase ausência de participação dos cidadãos nos processos 
de decisão, mas uma hipertrofia do Poder Executivo em relação às decisões. 

Este estudo apresenta um breve panorama sobre tais intervenções, procurando in-
dicar que, de algum modo, a violação do direito à cidade e dos direitos fundamentais 
aí albergados se faz presente. Dois exemplos são emblemáticos: a questão da Barra da 
Tijuca e do complexo do Estádio do Maracanã.

Em relação à Barra da Tijuca, primeiramente é de se considerar todo o contexto 
acima referido, de como esta região se insere – ou melhor, se isola – do restante da 
cidade. A construção de equipamentos públicos na região, sob o argumento de que 
“ficarão como legado olímpico à população, que utilizará suas instalações” é, no mí-

55 GALIL, Aidê Maria Guarnieri.. Centro de Pesquisas Estratégicas Paulino Soares de Sousa. O Direito Urbanístico 
no Brasil: aspectos estratégicos para a elaboração do Plano Diretor. Universidade Federal de Juiz de Fora. Disponível em: 
<www.ecsbdefesa.com.br/fts/DIREITOURBANBR.pdf>. 14-Nov-2005. Acesso em 03.10.2012, p.7.

56 FREIRE, Geovana Maria Cartaxo de Arruda. Op.cit., p.2328.

57 FIFA – Federação Internacional das Associações de Futebol. COI – Comitê Olimpico Internacional. 
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nimo, questionável. Não se leva em conta as características da vida urbana naquele 
logradouro, que está ligada à baixa adesão da população a espaços de convivência 
públicos, conforme comentado supra. 

Este fenômeno já ocorre em relação ao “legado” dos Jogos Panamericanos 2007: 
o Parque Aquático Maria Lenk e o Velódromo são subutilizados e sucateados, não 
recebem atletas de alto rendimento e tampouco servem à comunidade para iniciação 
ao esporte ou recreação. O custo de manutenção das instalações é de R$ 4 milhões 
ao ano. Mesmo competições mais importantes do calendário nacional de natação 
continuaram a ser realizadas no complexo do Maracanã. É no Maracanã que tam-
bém funcionam escolinhas de iniciação esportiva, que serão desativadas em razão da 
demolição do parque aquático58. 

É de se questionar se o juízo de conveniência e oportunidade (discricionariedade) 
da Administração Pública é tão amplo a ponto de poder-se optar por um modelo que 
não apenas se revelou fracassado (princípio da eficiência), mas que fere uma série de 
direitos fundamentais e o próprio direito a uma cidade democrática. Em coerência 
com o exposto no item 4, as intervenções do Poder Público devem fomentar um 
modelo plural de ocupação do espaço urbano e não um modelo segregacionista.

Ainda em relação à Barra da Tijuca, ressalte-se que a pretexto dos Jogos Olím-
picos, têm ocorrido intervenções legislativas na área ambiental59 e no gabarito das 
construções. O campo de Golfe para os Jogos 2016 ocupará parte da APA de Ma-
rapendi. Além disso, parte do futuro campo ocupará uma Zona de Conservação da 
Vida Silvestre (ZCVS). Como contrapartida, o Poder Público promete a construção 
de um parque público à beira-mar, que, em tese preservaria uma área maior60. Não há, 
contudo, estudos de impacto ambiental sobre o tema. Quando este trabalho estava em 
fase de conclusão, o projeto tramitava na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. 

A questão do Maracanã parece ser ainda mais grave. Um primeiro ponto passível 
de crítica jurídica é a assunção de uma concepção elitista em relação ao papel do 

58 Interessante a leitura da reportagem Subaproveitados, “filhotes do Pan” custam R$ 4 milhões por ano ao COB. Dis-
ponível em: <http://esporte.uol.com.br/rio-2016/ultimas-noticias/2011/05/03/subaproveitado-filhotes-do-pan-custam-
-r-4-milhoes-por-ano-ao-cob.jhtm>. 

59 Lei Municipal aprovada em 2005 já alterara o gabarito das construções na APA Marapendi, dobrando o tamanho 
permitido. 

60 Conforme noticiado em O GLOBO. Projeto de Paes muda parâmetros ambientais para setor privado construir campo 
de golfe na Barra. Editoria Rio, 02 de novembro de 2012. 
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complexo e à funcionalidade das instalações61. A redução da capacidade do estádio 
para 76 mil lugares, acompanhada pelo aumento significativo do preço dos ingressos, 
já é um sintoma de que o direito ao lazer (art.6º, Constituição Federal) passa a ser 
visto sob uma ótica de elite, onde a população menos favorecida é alijada e a “ame-
ricanização” dos estádios é vista como um ponto positivo. A idéia subjacente é que 
o equipamento esportivo seja não um ponto de lazer e de convivência comunitária, 
mas essencialmente um ponto de consumo.

Também a mobilidade urbana fica prejudicada, indo na contramão dos postulados 
de sustentabilidade previstos no próprio Estatuto da Cidade e na legislação municipal. 
Estimula-se, ainda mais, o uso do automóvel em detrimento do transporte público. 
Há um verdadeiro fetiche pela construção de estacionamentos ao redor do estádio, 
justamente em um momento em que a capacidade de público será reduzida. A justi-
ficativa de que os estacionamentos são necessários para receber os turistas na Copa 
do Mundo e Olimpíadas fere a proporcionalidade: além de ser inadequada (turistas 
estrangeiros não se deslocam tanto de carro), afetam outros bens ou direitos funda-
mentais. O interesse na criação de vagas para carros é tão forte que parece ser capaz 
de fazer destruir uma escola pública, um parque aquático e um estádio de atletismo, 
todos em plenas condições de funcionamento e que estão cumprindo relevantes fun-
ções sociais e permitindo a concretização de direitos fundamentais. 

Em relação à demolição do Parque Aquático Julio Delamare e do Estádio de Atle-
tismo Célio de Barros, é de se ressaltar que os mesmos eram bens tombados, por meio 
do Decreto 21677/2002. Ocorre que o Decreto 36349/2012 torna sem efeito o tom-
bamento, permitindo, ao menos sob ponto de vista estritamente formal, a destruição 
das instalações. A base legal indicada para tanto foi a Lei Municipal 166/80, art.6º, que 
prevê: “Art. 6º Ocorrerá o destombamento nas seguintes hipóteses observadas as normas 
previstas para o tombamento: I � quando ficar provado que o tombamento resultou de 
erro de fato quanto à sua causa determinante". Não se sabe, contudo, qual teria sido o 
erro de fato quanto à causa determinante. A rigor, a Administração Pública poderia 
utilizar a tessitura aberta do dispositivo para enquadrar, arbitrariamente, qualquer 
hipótese como "erro de fato quanto à causa".

O fato é que ambos os equipamentos vem cumprindo importante função social. 
Servem como palco de competições locais e nacionais, além de serem centro de 

61 Importa-se o paradigma norte-americano que faz do estádio um templo do consumo – a “Arena”. A idéia é que se 
tenha lojas, restaurantes, bares, e, nas horas vagas, futebol.
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treinamento de atletas em diversas modalidades. Funcionam, ainda, como centros 
formadores de atletas nas categorias de base, permitindo não só a excelência da 
prática esportiva, mas também a inclusão social de crianças e jovens em situações 
de risco. Neste ponto, serve para dar cumprimento ao art. 4º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente62. 

Ambas as instalações são utilizadas pelos moradores da Mangueira, Maracanã, 
Vila Isabel e demais bairros da Grande Tijuca, para prática esportiva com finalida-
de recreativa e de promoção da saúde, tornando-se, assim, espaços de convivência 
comunitária. Ressalte-se, ainda, que no Estádio Célio de Barros funciona a AVAT 
– Associação de Veteranos do Atletismo, recebendo diariamente atletas master para 
treinamentos competitivos, em consonância com o art. 20 do Estatuto do Idoso63. 

Também seria demolida a Escola Municipal Friendereich, parte do complexo. A 
Escola é considerada uma das melhores em educação infantil e fundamental do Rio 
de Janeiro, sendo a décima melhor nota do Brasil no Ideb, o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica, e 4ª colocada no Estado do Rio de Janeiro. A demolição 
da escola atenta frontalmente contra os art. 205 e 206 da Constituição Federal, que 
trata do direito à educação, colocando em risco a garantia de qualidade do ensino 
(art. 206,VII), justamente em uma sociedade em que o ensino público é visto como 
um ponto problemático. Além disso, a escola é referência no ensino para portadores 
de necessidades especiais.

Ressalte-se que o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou Ação Civil Pública 
contra a demolição na 1ª Vara da Juventude, Infância e Idoso64. A Secretaria Estadual 
da Casa Civil informa que a escola não será extinta, mas seria fisicamente transferida 
para São Cristovão, em terreno do Exército Brasileiro. Embora o bairro São Cristó-
vão seja relativamente próximo geograficamente, é suficientemente distante para 
não permitir o fácil acesso dos estudantes, que, via de regra, deslocam-se a pé para 
a escola. Trata-se de local ermo, região de vazio urbano, em razão da proximidade 
com as linhas de trem e com o Parque da Quinta da Boa Vista. O local é inacessível 
para portadores de necessidades especiais, um dos públicos alvo da escola. Além 

62 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta priorida-
de, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

63 Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de idade.

64 O GLOBO. Editoria Rio, 27/11/2012. 
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disso, a nova área está na circunscrição de outra C.R.E (Coordenadoria Regional de 
Educação), o que dificultaria a transferência imediata dos professores. 

Também o Parque Aquático e o Estádio de Atletismo seriam transferidos para um 
raio de até 5 km, prejudicando a acessibilidade e dificultando, por exemplo, a circula-
ção noturna. Além disso, as três instalações foram reformadas em razão da realização 
dos Jogos Panamericanos de 2007, o que representa desperdício de dinheiro público 
e violação ao princípio da eficiência. 

Outro ponto crítico diz respeito à demolição do antigo Museu do Índio, prédio 
localizado nas cercanias do estádio e que seria retirado para dar lugar a estaciona-
mento e uma “área de dispersão”. Depois de quase três décadas abandonado, o espaço 
vem sendo ocupado por indígenas de diversas etnias, que ali estabeleceram moradia e 
realizam atividades de divulgação da cultura indígena65. No caso do Museu do Índio, a 
Defensoria Pública da União ajuizou ação para garantir a permanência dos cerca de 25 
índios no local. Além da questão do direito à moradia e da preservação da identidade 
cultural, um dos argumentos é o tombamento do prédio. Na argumentação da De-
fensoria Pública, o Decreto Municipal 2.048 considera tombada qualquer construção 
que tenha sido edificada até 1937, e o Museu do Índio é de 1910.

Muito além das questões ligadas à moradia ou à preservação de culturas indígenas, 
a disputa com os índios do Maracanã remete a um problema pouco explorado na 
seara jurídica, mas que deveria estar no cerne das discussões sobre o direito à cidade 
e a função social da propriedade urbana: a questão das migrações. Mais do que guaja-
jaras ou tucanos, os habitantes do local têm em comum o fato de serem migrantes, em 
interação com um espaço urbano que lhes é novo, mas que desenraiza e pouco acolhe. 

Uma última nota sobre a dinâmica da gestão participativa. O caso do Maracanã 
tem demonstrado que há mobilização e debate no seio da sociedade civil sobre a 
questão, com a realização de manifestações, protestos e abaixo-assinados. Há, ainda, 
a intervenção de importantes atores institucionais, como o Ministério Público e a 
Defensoria Pública e o próprio Poder Judiciário, que, ao julgar as questões, terá papel 
decisivo na condução da agenda pública. 

Neste caso concreto, contudo, não tem havido o tão preconizado diálogo pú-

65 Importante salientar que Laudo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RJ) já atestou que o pré-
dio não corre o risco de cair e pode ser recuperado apenas com obras de arquitetura, sem necessidade de intervenções 
estruturais. O Crea também informou que é possível fazer a reforma no entorno do Maracanã para melhorar a circulação 
de pessoas sem derrubar o prédio. Fonte: Agência Brasil, 25/10/2012.
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blico com o Poder Executivo, que não parece aberto ao debate popular. O instituto 
audiência pública, neste caso, tem sido utilizado como puro instrumento simbólico, 
já que o Poder Executivo ouve os públicos de interesses apenas por uma questão de 
formalismo, pois toma as decisões previamente antes de discutí-las. Assim se deu 
na “audiência pública” sobre a concessão do Maracanã, realizada em novembro de 
2012, para uma “parceria-público-privada”. O objetivo foi “esclarecer a sociedade, 
obtendo subsídios adicionais”, mas sem entrar no cerne da política central de priva-
tizar a gestão das instalações. 

6. CONCLUSÃO

O conceito e conteúdo de função social da propriedade mostra-se cambiável com 
o tempo. Adapta-se à evolução social e das instituições políticas. Reformula-se com 
a assunção de novos movimentos no direito civil e constitucional. O enfoque indi-
vidualista – ainda presente no campo civilista – passa a conviver com um enfoque 
publicista, que leva em conta o âmbito coletivo e difuso. 

É no âmbito difuso que se revela a importância de um direito à cidade, que serve 
como aglutinador de uma série de direitos fundamentais. Um olhar sobre direitos 
fundamentais ao âmbito da cidade revela que o espaço urbano dá uma nova dimensão 
a muitos direitos “clássicos” e obriga a formular outros direitos atualmente não con-
templados. A política urbana possui, assim, a missão de viabilizar o desenvolvimento 
das funções sociais do todo (a cidade) e das partes (cada propriedade em particular).

Essa nova ordem urbanística é um conceito caro ao Estatuto da Cidade e revela 
que o direito urbanístico está vinculado a uma visão holística de mundo em oposição 
ao individualismo que até a pouco vinha inspirando o direito civil.

Direitos fundamentais como a moradia digna, lazer, transporte e trabalho estão 
relacionados não apenas com a garantia de um desenvolvimento sustentável, mas 
com uma cidade democrática, tanto no sentido de gozo e ocupação plural do espaço 
público urbano como no acesso real aos mecanismos de controle, implementação 
e avaliação das políticas estatais. Neste sentido, o direito à cidade implica na justa 
distribuição dos benefícios da urbanização. 

Enfim, no breve estudo de caso aqui trazido, medidas propostas pelo Poder Públi-
co com vistas à Copa do Mundo 2014 e aos Jogos Olímpicos 2016 colocam em xeque 
uma série de direitos fundamentais que, em coordenação, permitem o funcionamento 
harmonioso da cidade. Direitos à moradia, ao lazer, à saúde, à educação, mobilidade 
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urbana, participação popular, meio ambiente, proteção à criança, ao idoso e a indí-
gena se contrapõem a uma visão elitista e mercantilista do ordenamento urbano e da 
própria social da propriedade. 
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RESUMO
O presente artigo analisa a separação de poderes no que tange aos fenômenos sociais e políti-
cos que interagem com este arranjo institucional e sugerem uma reconsideração do desenho 
constitucional que efetivamente reveste a ordem constitucional democrática brasileira. Parte-se 
de uma demarcação teórica institucionalista, firmada em uma perspectiva pós-madisoniana da 
separação de poderes que tem se desenvolvido nos Estados Unidos. Trata-se de um posiciona-
mento especialmente crítico à ideia de poderes separados que exercem mutuamente mecanis-
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mos de controle e fiscalização, tendo em vista a possibilidade de os governos encontrarem-se 
divididos ou unificados. O objeto do presente trabalho são as tensões políticas instauradas 
particularmente no contexto institucional brasileiro, de acordo com critérios estabelecidos pela 
própria pesquisa. Para uma compreensão mais adequada da realidade institucional brasileira, 
as tensões políticas são avaliadas a partir de um referencial da ciência política estruturado 
na sistemática de coalizão de partidos. O objetivo do presente artigo é apresentar uma visão 
institucional sobre o desenho constitucional brasileiro sustentando que nem a separação de 
poderes tradicional, nem a separação de partidos defendida nos Estados Unidos, são suficientes 
para entender com precisão a dinâmica de governabilidade no Brasil. 

PALAvRAS-ChAvE
Teoria Institucional; Desenhos Constitucionais; Separação de Poderes; Tensões Políticas;  
Presidencialismo de Coalizão. 

AbSTRACT
This article analyzes the separation of powers regarding to social and political phenomena that 
interact with this institutional arrangement and even suggest reconsider the constitutional 
design which can be effectively associated to the Brazilian constitutional democratic order. It 
is assumed an institutionalist theoretical framework grounded in a post-Madisonian separa-
tion of powers developed in the United States. This position is especially critical to the idea of   
separated branches exercising mutually monitoring and control mechanisms, due to the pos-
sibility of governments find themselves divided or unified. Particularly, the political tensions 
developed in Brazilian context are the object of this work, according to criteria established by 
the research itself. For a more adequate understanding of the Brazilian institutional reality, the 
political tensions are observed from a political science reference of structured in Brazil based 
on the coalition of parties system. The main objective of this paper is to present an overview 
on the Brazilian constitutional design holding that neither the traditional separation of powers, 
nor the separation of parties argued in United States, are sufficient to accurately understand 
the dynamics of governance in Brazil.

KEWORDS
Institutional Theory; Constitutional Design; Separation of Powers; Political Tensions;  
Coalition Presidentialism. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Analisar aspectos institucionais concernentes ao desenho constitucional adotado 
pelo Brasil e à forma com que compromissos constitucionais têm sido ou não realiza-
dos são questões que exigem, em primeiro lugar, observar as principais instituições 
atuantes em uma ordem eminentemente política a partir da dinâmica governamental 
estabelecida. A estruturação de um marco teórico capaz de suportar tal empreendi-
mento passa, necessariamente, por uma avaliação do que a teoria constitucional e a 
teoria política tradicionalmente apresentam sobre a forma da separação de poderes. 
Os arranjos institucionais brasileiros erguidos contemporaneamente, sobretudo no 
plano da cúpula dos poderes, sugerem, entretanto, uma indispensável revisão do que 
reverberou nos últimos séculos em termos de organização política do Estado. Os 
entornos do Governo Federal brasileiro parecem estar severamente distantes dos mol-
des convencionais de um poderoso Legislativo, de um Executivo meramente gestor 
e aplicador das normas de Estado e de um Judiciário contido no papel de pronúncia 
da lei8. Ao contrário, profundas mudanças relativas aos papéis e à performance de 
cada um destes poderes têm se destacado desde as últimas décadas. 

As formas complexas e modernas de organização social têm provocado influxos 
contra a organização política dos Estados. Com isso, as instituições políticas ao redor 
do mundo, de modo geral, têm sido alvo de significativas pressões e a reformulação 
de suas estruturas e condições de funcionamento parece a única maneira para sua 
manutenção. As instituições envolvidas com a dinâmica de governo têm sido constan-
temente adotadas como objeto de análise e o que se tem observado nos últimos anos 
é a insuficiência das concepções abstratas e tradicionais – geralmente rotuladas como 
o modelo madisoniano de separação de poderes – na compreensão das relações entre 
tais instituições. Em particular, existem estudos determinados a comprovar como a 
organização política nos Estados Unidos da América (EUA) atende a um modelo de 
separação de partidos, não de poderes9. Trata-se de um avanço indispensável para a 
compreensão de como as instituições governamentais se comportam e conduzem as 
relações políticas de um Estado. Quando esta particular perspectiva é adotada para 
apreciar o quadro político brasileiro, no entanto, este também parece um modelo 
insuficiência para compreender este exemplo de características tão distintas. Neste 

8 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2005.

9 LEVINSON, Daryl; PILDES, Richard. “Separation of Parties, Not Powers”. Harvard Law Review, Vol. 119, 1, 2006. 
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contexto, a rediscussão sobre os contornos da separação dos poderes e suas possibi-
lidades de aproximação ao contexto político brasileiro exige que se inclua na pauta 
a possibilidade de outros atores políticos participarem dos processos da tomada de 
decisão em uma posição determinante. 

Analisando-se detidamente cada um dos poderes e os respectivos redesenhos a 
que se submeteram, a necessidade de se repensar a forma de organização, especifi-
camente do cenário brasileiro, torna-se mais saliente. Em primeiro lugar, o poder 
Legislativo sofreu, pelo menos, 2 (duas) crises marcantes: a crise da função legislativa 
e a crise de legitimidade. Em relação à primeira crise, as exigências intervencionis-
tas de um Estado promocional desfiguram a estrutura clássica e o perfil formal das 
leis10. As normas de caráter genérico e abstrato, com vocação para a permanência, 
cederam espaço a empreendimentos normativos de um aparelho político, muitas 
vezes contendo comandos individuais e concretos focados no atendimento de inte-
resses parcelares e conjunturais11. No lugar de um instrumento racional e com valia 
ética, a função normativa transmuta-se em instrumento estratégico e tecnológico, 
informado por padrões de eficácia12. As novas exigências contemporâneas exercidas 
sobre a função normativa de Estado desvendam a incapacidade do Congresso Na-
cional em responder às expectativas nele depositadas, caracterizando a morosidade 
e ineficiência de suas atividades. Entre os fatores que despontam neste plano de 
déficit de capacidades, é possível mencionar uma falta de conhecimento técnico e 
especializado, sua estrutura colegiada de deliberação altamente numerosa e plural, a 
incompatibilidade entre o processo legislativo clássico e o contexto contemporâneo, 
a exiguidade temporal contraposta ao volume de regras em apreciação, a necessidade 
de adaptação a circunstâncias locais ou transitórias e a alta frequência de medidas 

10 Houve uma perda dos seus contornos distintivos, seja porque sua qualidade interior é cada vez menor (leis contra-
ditórias e lacunosas), seja por conta do pluralismo quanto à sua origem (diversas fontes produtoras da lei). Neste sentido, 
Cf. MONCADA, Luis S. Cabral de. Ensaio sobre a lei. Coimbra: Coimbra Editora, 2002.

11 Para Nuno Piçarra, observa-se, de um lado, a instrumentalização do jurídico pelo político no contexto contemporâ-
neo. A lei tende a se tornar ato típico da função política e forma típica de decisão política. De outro lado, as características 
conformadoras e programadoras determinam o seu inevitável recurso a medidas ou providências concretas, não recon-
dutíveis a atos de execução ou aplicação de norma prévia. Cf. PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina 
e princípio constitucional – um contributo para o estudo das suas origens e evolução. Lisboa: Coimbra Editora, 1989.

12 Cf. MONCADA, Luis S. Cabral de, op. cit..
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de urgência13. Em relação à segunda crise, o Congresso Nacional é a instituição 
política brasileira mais depreciada perante a população no que tange a problemas 
éticos e morais. São recorrentes exemplos os sucessivos escândalos de corrupção, 
as disfunções no financiamento eleitoral e na forma de captação de votos, as rela-
ções pouco republicanas entre Executivo e parlamentares e a utilização de cargos 
públicos para fins privados14. Tais vícios decorrem, em grande parte, de um quadro 
partidário instável e fragmentado capaz de prejudicar severamente o potencial de 
governabilidade15. Associado ao fator da instabilidade partidária, especialmente, 
estão problemas como a infidelidade partidária, uma vez que as relações entre os 
poderes apresentam reduzido grau de institucionalização, sujeitando-se, na maioria 
dos casos, a uma lógica de negociação individual16. Associados, por sua vez, ao fato 
da fragmentação partidária, estão dificuldades atinentes ao plano da governabilida-
de. Cada vez parece mais árdua a tarefa de alcançar a maioria parlamentar por meios 
distintos daqueles tipicamente relacionados à dinâmica de coalizão entre partidos. 
Naturalmente, este é um modelo de deliberação – para não entrar no mérito dos 

13 Os congressistas não são eleitos levando em conta seus conhecimentos técnicos. E, mesmo dotados de equipes 
preparadas que criassem leis esmiuçando todos os aspectos da área objeto de regulação, isto engessaria as normas perti-
nentes ao setor, pois o processo legislativo não deixou de ser lento, e por isso não pôde acompanhar o ritmo de evolução 
tecnológica. Centenas de congressistas, de muitas correntes políticas e tendências contraditórias evidenciam como o 
dissenso e o pluralismo são fatores problemáticos para o sucesso do fenômeno deliberativo.

14 A doutrina destaca vícios que remanescem no seio do sistema partidário-eleitoral brasileiro, como o assistencialismo 
e o fisiologismo, que viciam a vontade popular através de prestações sociais desencadeadas por critérios exclusivamente 
eleitorais e de distribuição de cargos públicos segundo possibilidades de captação de votos. Para o adequado funciona-
mento da democracia, o voto deve ser a autêntica e eficaz expressão da vontade popular, pois, do contrário, permite a 
colonização do debate e discurso político, ou seja, o poder e o dinheiro substituem a linguagem como meio de relação 
intersubjetiva. Cf. MARTINS, Fernando Barbalho. Do Direito à Democracia: Neoconstitucionalismo, Princípio Democrático 
e a Crise no Sistema Representativo. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007.

15 Entende-se governabilidade (para fins deste trabalho) como a capacidade da base governista em aprovar seus projetos 
sem problemas quanto à votação. Sobre o tema, pode-se verificar que os campos das ciências sociais e política vêm se 
dedicando à formatação de diversos estudos sobre a relação entre Executivo e Legislativo desde a década de 1990, nota-
damente quanto ao comportamento dos representantes políticos na implementação legislativa. Além de referências acerca 
da governabilidade nas instituições representativas, discute-se a participação das agências reguladoras na implementação 
das políticas públicas. MOLHANO, Leandro; PEIXOTO, Vitor de Moraes; BURLAMAQUI, Patrícia de Oliveira. “Processo 
decisório e inovação institucional no presidencialismo de coalizão: um estudo a partir da gênese das agências reguladoras 
no Brasil”. Revista de Direito do Estado, Vol. 251, maio/agosto, 2009.

16 O Supremo Tribunal Federal apreciou, em três Mandados de Segurança (MS nº 26602, MS nº 26603 e nº MS nº 
26604), a questão da infidelidade partidária, asseverando que a legenda eleitoral pertence ao partido e não ao parlamentar.
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resultados – que amplifica os problemas de estabilização da ordem política17. 
O poder Executivo também passou por mudanças em seu perfil. Houve um consi-

derável aumento da intervenção do Estado na economia e no âmbito social, agregado 
à incapacidade de o Congresso Nacional legislar com o tempo e a técnica correspon-
dentes aos assuntos contemporâneos. Com isso, órgãos e entidades que compõem a 
Administração Pública passaram a criar regulamentações cada vez mais inovadoras 
no ordenamento jurídico, aproximando-se, em grande parte, dos padrões abertos 
comuns à função legislativas. Neste sentido, a previsão de Medidas Provisórias e sua 
intensa – e, usualmente, abusiva – utilização marginaliza com maior vigor a função 
tradicional do poder Legislativo, com a pauta cada vez mais comprometida com a 
votação das medidas. A recente estruturação das chamadas agências reguladoras 
frisa a mudança do perfil da Administração Pública, inicialmente unitária e agora 
policêntrica18. A partir do exercício de funções quase-legislativas e quase-judiciárias 
sem representantes eleitos, estas agências angariaram muitos questionamentos sobre 
seu papel e sua localização na separação de poderes. Desta forma, as atividades do 
poder Executivo apontam para um compartilhamento da função de criação do Direito 
com o Legislativo, com ênfase nas Medidas Provisórias e nos inúmeros regulamentos 
normativos que, embora devam possuir, a princípio, caráter meramente executivo, 
têm obtido atributos significativos de inovação na ordem jurídica. 

Certamente, a dinâmica política brasileira concentra-se fortemente na atuação 
das instituições legislativas e executivas, porém, em momentos pontuais, o poder 
Judiciário participa de relevantes deliberações no plano constitucional democrático 
podendo, inclusive, figurar como protagonista na solução daquela controvérsia. A 
função jurisdicional é o poder constitucional tradicionalmente associado ao Judici-
ário, mas este tem se aventurado com frequência em campos de deliberação política, 
especialmente no que tange ao controle abstrato de constitucionalidade e àqueles mo-
mentos de abstrativização do controle incidental perante o Supremo Tribunal Federal. 

A concepção judiciária de aplicar da norma ao caso concreto, fazendo incidir a 
hipótese legalmente prevista sobre a realidade dos fatos, tem se desenvolvido através 

17 O autor Frank Michelman considera que o sistema presidencialista somado a um sistema plural de partidos é muito 
problemático para a governabilidade. Considerando que o Presidente divide função de elaboração de leis com o parla-
mento, necessita sempre de grande esforço para conseguir o apoio de vários partidos, que não necessariamente formam 
a mesma base política. MICHELMAN, Frank. “Unenumerated Rights Under Popular Constitutionalism”. University of 
Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Vol. 9, 1, 2006.

18 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
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de inserções abrangentes e aprofundadas estanques das controvérsias suscitadas 
pelas partes do processo ou das inconstitucionalidades sustentadas em seus ins-
trumentos iniciais. O argumento que se tem invocado para chancelar estes avanços 
popularizados sob o rótulo do ativismo judicial costuma ser a interpretação cons-
titucional, em que o julgador supostamente substitui os métodos silogísticos de 
subsunção para, por exemplo, promover uma leitura moral da Constituição, atuando 
concretamente, em cada caso, como em um romance em cadeia, na construção do 
sentido de seus enunciados normativos. 

As complexas transformações sofridas pela estrutura organizacional do governo 
brasileiro demonstram a necessidade de se rediscutir qual seria a real configuração 
dos poderes e como se desenrolam as relações mantidas entre as principais institui-
ções políticas do país. Tradicionalmente, sustenta-se que os poderes de Estado pos-
suem interesses e ambições próprios e inerentes ao exercício de suas funções públicas 
que, por sua vez, seriam adotados por seus respectivos oficiais. A necessidade de 
mecanismos de controle e fiscalização mútuos deriva diretamente da constatação de 
tal quadro. Esta visão, difundida como a compreensão madisoniana da separação de 
poderes, recebe duras críticas. Em especial, a teoria constitucional norte-americana 
apresenta exemplos notáveis com base em algumas considerações de natureza ins-
titucional. A concepção de Daryl Levinson e Richard Pildes se insere no debate ao 
evidenciar a relevância da atuação de outros sujeitos na dinâmica de governo, de-
fendendo ser determinante que a separação ocorra no plano dos partidos políticos. 
Ambas as considerações podem ser adotadas, no sentido de partir-se do princípio de 
que, tanto poderes de Estado, quanto partidos políticos, exercem um papel central 
na atividade de governo. Um problema central é vislumbrado quando se cogita da 
possibilidade de haver outros atores determinantes no cenário governamental. Se, de 
fato, existem sujeitos ignorados pelas ciências jurídico-políticas exercendo um papel 
de relevância no plano governamental, qualquer certeza acerca do funcionamento e 
da dinâmica deste último parece ser questionável. 

O contexto político brasileiro tem sugerido a existência de atores característicos 
deste particular desenho constitucional. Os atores políticos, por sua vez, estariam mais 
visíveis naqueles momentos de instauração ou fomento de tensões políticas. Deste 
modo, compreender a disposição do desenho constitucional das instituições políticas 
brasileiras e a forma com que estas se relacionam entre si demanda, primeiramente, 
a adoção de tais tensões políticas como objeto de análises. A apreciação dos casos de 
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tensão concernentes ao plano governamental brasileiro permitiria identificar questões 
peculiares ao desenho constitucional brasileiro e, principalmente, viabilizar a iden-
tificação daqueles atores políticos que especificamente estão alcançando um papel 
determinante na resolução – ou, até mesmo, no intransponível entrave – de questões 
essencialmente constitucionais. 

Nesse sentido, a hipótese sustentada é a seguinte: nem a perspectiva madisoniana 
de separação de poderes, nem a perspectiva político-partidária de Levinson e Pildes 
são suficientes para compreender o desenho constitucional político brasileiro. 

Assim, o objetivo do presente artigo é compreender o desenho constitucional 
político brasileiro e a forma com que se relacionam as instituições envolvidas com 
o plano governamental através de uma análise de caráter institucional das tensões 
políticas instauradas e desenvolvidas nos últimos anos perante o Governo Federal.

2. ASPECTOS CIENTíFICO-METODOLÓGICOS

O objetivo geral de compreender o desenho constitucional brasileiro e a interação 
mantida entre as instituições governamentais através do contexto de tensões políticas 
se define a partir de 3 (três) objetivos específicos. Em primeiro lugar, busca-se iden-
tificar quais atores são determinantes à instauração e ao desenvolvimento de tensões 
políticas. Em segundo lugar, analisam-se potenciais fatores capazes de estabilizar estes 
momentos de tensão. Por fim, pretende-se elaborar índices a partir da aplicação dos 
parâmetros analíticos estabelecidos pela metodologia da pesquisa. 

Com isso, a pesquisa se estruturou a partir de algumas delimitações e parâme-
tros que constituíram a metodologia adotada. A primeira delimitação concerne 
à área do conhecimento das ciências sociais aplicadas, concentrando-se sobre as 
ciências jurídicas, havendo, ainda, particular relevância de referenciais das ciências 
humanas, sobretudo no plano das ciências políticas. Dessa forma, destacaram-se 
os domínios teóricos e conceituais encontrados na teoria constitucional e na teoria 
das instituições. O aproveitamento de outras áreas de conhecimento foi necessário 
na medida em que os desdobramentos da pesquisa e da redação do trabalho final 
exigiu maior aprofundamento naquela área de conhecimento. 

As análises foram promovidas respeitando-se os critérios metodológicos adota-
dos, pois representam condições essenciais de observação que sustentam a confiabi-
lidade dos resultados obtidos. Entre tais condições, há 2 (dois) critérios genéricos: o 
temporal e o espacial. O critério temporal corresponde à delimitação do estudo de 



223

casos emblemáticos de tensões políticas dentro do período dos últimos 15 (quin-
ze) anos, contados a partir de 2012, quando as atividades se iniciaram. O critério 
espacial, por sua vez, visou esclarecer que foram considerados os casos de tensão 
política desenvolvidos no âmbito do Governo Federal. Nenhum critério material 
foi estabelecido neste momento, pois uma pré-seleção de casos paradigmáticos foi 
realizada para auxiliar a delimitação epistemológica do objeto adotado, qual seja, 
tensões políticas. A finalidade desta pré-seleção e posterior delimitação é exata-
mente reunir um contingente de casos emblemáticos que lhe sejam compatíveis, 
podendo constituir o espectro material da dimensão empírica prevista para a última 
fase da pesquisa. Além dessa criterização que conferiram as balizas da pesquisa, 
adotou-se o método dedutivo-analítico. 

A execução das atividades da pesquisa seguiu a organização estabelecida em um 
plano de trabalhos. Os estudos e reuniões iniciais foram promovidos com a finalida-
de de elaboração de um projeto de pesquisa relacionado às linhas desenvolvidas no 
âmbito do Laboratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das 
Instituições (LETACI), destacando-se, neste momento, tarefas como levantamento 
bibliográfico e estruturação do marco teórico da pesquisa. Houve uma pré-seleção de 
casos paradigmáticos que pudessem despertar discussões acerca da possibilidade da 
delimitação epistemológica do objeto tensões políticas. Podem-se destacar, entre eles, 
os casos do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12 e Medida Provisória nº 571/12); 
do Programa “Escola sem Homofobia” (“Kit Anti-Homofobia” das escolas públicas); 
de extradição de Cesare Battisti (Extradição nº 1.085/10 e Reclamação nº 11.243/11; 
do orçamento do Judiciário (Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 12.465/11); e o da 
cláusula não-obstante brasileira (Projeto de Emenda Constitucional nº 03/11 e nº 
33/11). A partir de discussões superficiais destes exemplos, foi estabelecida uma 
particular compreensão de tensões políticas com base em critérios material, formal, 
subjetivo, objetivo, de repercussão e de localização. No presente momento, a pesquisa 
passou a um levantamento bibliográfico e análise de trabalhos inseridos no campo 
das ciências políticas, visando conferir maior rigor à categoria tensões políticas es-
tabelecida e orientar uma aproximação interdisciplinar da dinâmica governamental. 
As próximas etapas previstas pelo plano de trabalho consistem em amplificar o es-
pectro material de casos emblemáticos de tensões políticas que serão submetidas aos 
parâmetros analíticos.

As próximas investigações, de forma mais concreta, recairão sobre a dimensão 
material a se constituir, aplicando-se 4 (quatro) parâmetros analíticos a cada um 
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dos casos selecionados. O primeiro parâmetro representa a identificação dos atores 
políticos que efetivamente lideram aquela tensão. O segundo parâmetro consiste em 
identificar as estratégias e os mecanismos aplicados ao longo daquela determinada 
tensão. O terceiro parâmetro corresponde à verificação de que atores políticos pare-
cem prevalecer naquele quadro de tensão, bem como suas possíveis causas. O quarto 
parâmetro presta à análise dos impactos advindos da manutenção ou da resolução 
daquela tensão política no arranjo institucional. 

Após a realização das análises de acordo com os ditames expressos acima, os 
resultados parciais foram sistematizados na forma de uma apresentação formal para 
o público especializado na pesquisa, sobretudo em direito19. Tais apresentações per-
mitiram uma revisão geral da metodologia aplicada e dos resultados parciais obtidos, 
pois, com a exposição dos trabalhos ao meio acadêmico, substantivas considerações, 
críticas e apontamentos de Professores e pesquisadores de elevada qualificação e 
experiência profissional puderam ser incorporados ao estudo. 

A elaboração e publicação deste artigo de caráter científico-acadêmico representa 
uma conclusão parcial das análises empreendidas até o presente momento, não repre-
sentando, porém, um encerramento das atividades previstas pelo projeto. 

3. REvISANDO A SEPARAÇÃO DE  
PODERES MADISONIANA

A máxima organizacional da separação de Poderes resultou de um movimen-
to constitucionalista influenciado pelo pensamento iluminista que predominou no 
século XVIII20. Este princípio surgiu em um contexto em que o poder político se 

19 Nesta fase da pesquisa, promoveram-se apresentações formais na XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação 
Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (JICTAC) do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da UFRJ 
e no IV Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do Direito do Estado do Rio de Janeiro,  
ambos no ano de 2012. 

20 Para fins de esclarecimento, foi adotada a distinção de Nuno Piçarra entre doutrina da separação de poderes e prin-
cípio da separação de poderes. A primeira dedica-se à análise e à prescrição dos equilíbrios e limitações entre os grupos 
sociais, enquanto o princípio constitucional diz respeito à estrutura do poder político-estatal. É uma separação normativa 
dos poderes. PIÇARRA, Nuno, op. cit.. Em acréscimo, “O fenômeno da separação de Poderes não é senão o fenômeno 
da separação das funções estatais, que consiste na forma clássica de expressar a necessidade de distribuir e controlar o 
exercício do poder político entre distintos órgãos do Estado”. Cf. CUNHA JÚNIOR, Dirley da. “A separação das funções 
estatais ante uma nova dogmática constitucional”. In: TAVARES, André Ramos; LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo 
(Orgs.). Estado constitucional e organização do poder. São Paulo: Saraiva, 2010, p.265-290. O autor ainda adverte que a 
separação de Poderes ora tratada concerne à sua dimensão horizontal, ou seja, de funções e órgãos, excluindo-se da pauta 
de discussão a sua dimensão vertical (repartição de competência entre os entes estatais).
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encontrava centralizado e prejudicava o estabelecimento de direitos ao cidadão e de 
uma ordem democrática. O que se pretendia era limitar a concentração de poder e 
esta concepção somente se apresentou de maneira mais sistemática – podendo, então, 
universalizar-se – a partir da obra de Montesquieu21. 

Os EUA, durante este mesmo período histórico, recepcionaram a ideia da tri-
partição, promovendo, no entanto, alguns ajustes segundo seu próprio pensamento 
constitucional. Desde a importação da máxima, o modelo concebido pelos Framers 
já se enunciava por meio de traços significativamente distintos. Após este primeiro 
momento, houve o aprimoramento da separação de poderes quando se racionalizou 
um princípio constitucional posto acima dos poderes no plano jurídico, tornando 
mais saliente seu intento de equilibrá-los sob a égide da Constituição.

O movimento constitucionalista norte-americano do século XVIII, em gran-
de parte, pode ser atribuído às contribuições fornecidas pelos Pais Federalistas. A 
ordem política de Estado concebida por estes ícones pretendia articular valores 
como a autonomia e a unidade política do governo. Esta perspectiva, no entanto, 
deparava-se com o temor de se criar uma organização política, de um lado, frag-
mentada por facções de interesses ou, de outro lado, um governo tirânico que não 
respeitasse as liberdades individuais. 

A perspectiva tradicional de separação de Poderes ficou conhecida pela elabo-
ração de James Madison, motivo pelo qual usualmente fica designada como “teoria 
madisoniana”. Segundo este Federalista, os poderes separados possuiriam interesses 
próprios no exercício da atividade governamental e, quando cometessem exces-
sos neste procedimento, seriam controlados pelos demais. Isto ocorreria pelo fato 
de os demais poderes também possuírem interesses que lhe são contrapostos. Esta 
perspectiva madisoniana de que os poderes possuem interesses próprios vem sendo 
questionada nos últimos anos, sobretudo quando se analisa a dinâmica político-
-partidária no interior do governo. 

Na configuração do Estado contemporâneo, não vigoram mais os mesmos pon-
tos de referência que desenharam o Estado Liberal, trazendo consequências para o 
princípio da separação de poderes. A incorporação de novas funções estatais, tais 
como a previsão de direitos sociais ligados à saúde, educação, previdência, decorreu 
da assunção de que as liberdades individuais, em um sistema capitalista muitas vezes 
desigual, não eram suficientes para que os homens fizessem suas escolhas de vida 

21 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, op. cit..
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com plena autonomia. Com isso, as concepções tradicionais da separação Estado-
-sociedade e do Estado de legislação parlamentar foram mitigadas, reformulando-se 
também a compreensão existente acerca de um sistema de direitos. A parir de um 
novo paradigma de atividade estatal, exigem-se prestações positivas do Estado com 
maior frequência e intensidade, distanciando-se do modelo referido por alguns au-
tores como legalismo liberal, de natureza essencialmente negativa22. O princípio da 
separação dos poderes teria o precípuo papel de evitar uma hipertrofia dos poderes 
que pudesse comprometer o ideal simétrico de organização, entretanto, quando o 
Estado deve garantir também outros direitos através de atuações positivas, a suposta 
função de controle do excesso de investidas promovidas pelos demais poderes parece 
prejudicada. Naturalmente, tem se demandado do Estado um avanço em suas ativi-
dades o que contradiz fortemente a lógica dos “freios e contrapesos”. 

O exemplo norte-americano de governo evidencia a insuficiência do sistema de 
checks and balances, tendo em vista a reduzida frequência de seu uso em governos 
unificados23. A maneira com que os partidos políticos conseguem se representar nos 
poderes Executivo e Legislativo, associado ao grau de unidade intrapartidária que 
conseguem manter, seriam fatores determinantes para a existência de um governo 
tirano ou não. Um partido coeso, ou seja, sem nucleações internas, e que conseguisse 
alcançar o Executivo Federal simultaneamente à obtenção de maioria no Legislativo 
Federal evidenciaria um quadro de excessiva concentração política sob o controle 
daquele partido. As circunstâncias de governo unificado correspondem a um cená-
rio de inexercício dos mecanismos de checks and balances. Tal evidencia exige uma 
concepção da separação de poderes afastada do modelo madisoniano em que os 
interesses dos poderes de Estado, adotados por seus oficiais, seriam determinante 
ao controle e à fiscalização mútua. Ao contrário, o interesse adotado pelos agentes 
políticos, em muitos casos, pode derivar do partido político a que este se encontra 
filiado, fazendo-se representar aquela particular ideologia por meio dos arranjos 
governamentais. O predomínio da mesma fonte desses interesses em mais de um 
poder, caracterizando um governo unificado – em uma leitura pós-madisoniana –, 
acarretaria a marginalização dos mecanismos de controle e de fiscalização mútuos. 

Tendo em vista as novas exigências formuladas contra o Estado contemporanea-

22 O uso da expressão liberal legalism é recorrente em POSNER, Eric; VERMEULE, Adrian. The Executive Unbound: 
after the madisonian republic. New York: Oxford University Press, 2010. 

23 LEVINSON, Daryl; PILDES, Richard, op. cit..
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mente, não somente o valor de boa governança deve se enfatizar, mas também a ideia 
de governabilidade precisa ser considerada. Os anseios à boa governança demandem 
do estado uma atividade prestacional significativa. Se a base política se encontra divi-
dida, seja pela ocupação da cúpula do Executivo por partido político diverso do predo-
minante no Congresso; seja pela falta de unidade intrapartidária daquele predominante 
em ambos os poderes, será necessário recorrer a uma série de estratégias negociais e 
concessões políticas para viabilizar as implementações concretas de seu plano de gover-
no. Do contrário, o partido dominante se enfraquece devido à crise de governabilidade, 
podendo ver sua representatividade política decrescer ao longo dos anos. 

Considerando a conjuntura governamental contemporânea, o exercício das ativi-
dades pelo poder Executivo recai sobre situações complexas em termos tecnológicos e 
de risco ou urgência. Neste sentido, as ideias de profissionalismo e tecnicismo tornam-
-se condições indispensáveis a uma efetiva atuação do Estado e, particularmente, do 
poder Executivo24. Neste ideal de “nova separação de poderes”, nos moldes propostos 
por Bruce Ackerman, as agências se identificam como importantes atores políticos. 
A dimensão eminentemente política existente no Congresso expressa a orientação de 
grandes grupos de interesses, um recurso crucial para a ordem democrática. Um dos 
vícios observáveis nesta dimensão de governo é a preocupação com a próxima eleição, 
motivando exemplos de elaboração de leis favoráveis a financiadores e apoiadores da 
campanha daquele partido. A ambição de se manter no governo, em muitos casos, 
resulta na injeção de um conteúdo altamente politizado na Administração Pública. 
O que se destaca, no entanto, é a relevância da dimensão técnica e profissional, suge-
rindo a necessidade de um contingente administrativo composto por pessoas qualifi-
cadas e menos suscetíveis a influências políticas em sua escolha, o que permitirá uma 
atuação potencialmente mais imparcial e eficiente daquela instituição25. 

Os ideais de tecnicidade e profissionalismo de Bruce Ackerman podem ser asso-
ciados à concepção de capacidades institucionais desenvolvida por Cass Sunstein e 
Adrian Vermeule26. A palavra capacidade pode ser traduzida em habilidade, aptidão, 
competência, talento, vocação, entre outras qualificações. No caso de capacidades ins-

24 ACKERMAN, Bruce. “New Separation of Powers”. Harvard Law Review, Vol. 133, 633, 2000.

25 “The very idea of institutional “efficiency” is completely empty unless it is linked to more substantive ends”.  
ACKERMAN, Bruce, op. cit., p. 639.

26 SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian “Interpretation and Institutions”. Chicago Public Law & Legal Theory Working 
Papers Series, No. 28, 2002.
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titucionais, devemos levar em conta as habilidades e competências de cada instituição 
para o exercício de suas funções, não bastando afastar o campo politizado de certas 
esferas. Os agentes institucionais estão sujeitos a certas limitações que o impedem de, 
por exemplo, promover uma interpretação das leis e da Constituição prezando pela 
integridade de toda a ordem jurídico-constitucional. Ao longo da histórica jurídica, as 
diversas teorias de interpretação ignoraram questões institucionais determinantes ao 
sucesso da atividade institucional e à produção de efeitos sistêmicos em toda a ordem 
democrática. Tais estudos pretendiam criar métodos interpretativos não pensando 
como os juízes reais julgariam, mas como eles teóricos julgariam. Mesmo os métodos 
interpretativos mais recentes, ao considerar papéis atribuídos a algumas instituições, 
trabalharam com juízes idealizados, figuras heróicas, ignorando a possibilidade de os 
juízes do mundo real produzirem consequências negativas. Assim, a pergunta não 
deveria ser como um texto deve ser interpretado, mais sim, como devem certas insti-
tuições, com suas distintas habilidades e limitações, interpretar certas determinações 
legais e constitucionais.

Diante de tais assertivas, pode-se demonstrar que a incapacidade dos parâme-
tros outrora utilizados pela doutrina da separação dos Poderes27 nos mostra que a 
questão, tal como discutida hoje, aponta diversas variáveis a serem sopesadas no 
jogo político. As referências teóricas constituídas pela experiência constitucional 
norte-americana indicam a necessidade de se revisar alguns aspectos do arranjo his-
toricamente consagrado como separação de poderes. Primeiramente, a divisão do 
poder político não atende mais à lógica madisoniana. Os poderes não possuem, ao 
menos atualmente, interesses próprios retomados por seus agentes que sugira a ação 
de controle e de fiscalização preconizada. Ao contrário, a influência dos partidos 
políticos é determinante para a configuração de um governo unificado ou dividido, 
repercutindo diretamente na forma com o exercício destes mecanismos de checks 
and balances serão ou não estratégicos e convenientes. Segundamente, o contexto 
social contemporâneo formula exigências prestacionais ao Estado que confrontam a 

27 Por ser pertinente, vale a transcrição da crítica de Pedro Abramovay: “Para que o principio da separação de Poderes 
possa fazer sentido em uma constituição escrita no final do século XX – mas, sobretudo, lida no final do século XXI –, 
não se pode mais imaginar que se esteja se referindo a uma divisão estanque de funções, e sim de um complexo sistema 
de freios e contrapesos, que garanta o maior número de controles públicos de um Poder sobre o outro, realizado sempre 
com motivações públicas, de maneira a gerar pertencimento dos cidadãos à comunidade política, com mecanismos ins-
titucionais de superação da paralisia para que as transformações sociais possam ocorrer.” ABRAMOVAY, Pedro Vieira. 
Separação de Poderes e medidas provisórias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 92.
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perspectiva liberal legalista, contrariando a compreensão de abstenção do governo. As 
complexas e modernas formas de organização social, ao mesmo tempo em que exigem 
cada vez mais avanços do governo em sua atividade, demandam um preparo técnico 
e profissional cada vez mais elevado. O caráter eminentemente político do governo 
fica enfraquecido com essas condições recentes, sendo de suma relevância a existência 
de instituições devidamente capacitadas para exercer suas funções a exemplo do que 
se observa com o modelo americano de agências. Estes, entre outros, fatores impõe 
a necessidade de se revisão da ideia de separação de poderes. Quando o espectro de 
análises, porém, é deslocado às particularidades do desenho constitucional brasileiro, 
esta premência se torna ainda mais latente, havendo fatores que configuram o governo 
de maneira ainda mais complexa. 

4. TENSÕES POLíTICAS NO GOvERNO bRASILEIRO

Partindo-se dos pressupostos teóricos demarcados pela pesquisa, o desenho cons-
titucional brasileiro pode ser analisado por meio de seus momentos de tensão política, 
aplicando-se um enfoque institucional crítico ao modelo madisoniano de separação 
de poderes. A especificação deste objeto, conforme previsto pela metodologia, atende 
a alguns critérios que permitem maior delimitação. 

O critério material determina que somente os casos de tensão política que ver-
sem sobre questões essencialmente constitucionais poderão ser considerados pela 
presente pesquisa. Desta forma, quando a controvérsia diz respeito, por exemplo, a 
uma Emenda Constitucional ou à limitação, regulamentação, garantia ou promo-
ção de algum direito constitucionalmente previsto ou, ainda, seu conteúdo estiver 
relacionado diretamente com um enunciado normativo-constitucional, poderá ser 
recepcionada pelo espectro desta especificação. 

O critério formal dispõe que importam para o presente estudo somente aquelas 
atividades desenvolvidas nas instâncias institucionalizadas de deliberação, interpre-
tação ou decisão. Afastam-se os dispositivos informais de influência política como a 
opinião pública, organizações não-governamentais, mídia, entro outros meios. 

O critério subjetivo exige-se que a tensão tenha sido originada ou fomentada por 
sujeitos politicamente organizados. Em outras palavras, devem estar no âmbito das 
instâncias institucionalizadas. Particularmente, será este um critério importante para 
que se identifiquem, com precisão, os verdadeiros atores políticos que protagonizam 
o cenário governamental brasileiro.
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O critério objetivo ressalta que não será qualquer atividade política no âmbito des-
tas instâncias institucionalizadas que servirá como material de análise. Tão somente 
aquelas atividades caracterizadas pelo exercício de uma competência normativa de-
verão ser observadas. Com isso, a título exemplificativo, afastam-se as influências das 
demais atividades lobísticas e de tratativas comuns ao ambiente de poderes.

O critério de repercussão indica que a tensão política precisa para se caracterizar 
como objeto, ser resultado de um confronto direto entre os sujeitos que protagoni-
zam o exercício de competências normativas e regulares do processo de elaboração 
de tal norma. Não representa tensão a mera concordância ou discordância, e sim o 
desacordo expresso e declarado ou, quando não declarado, observável por atos de 
contrariedade manifesta. 

Por fim, o critério de localização consiste em uma restrição do campo de análise ao 
arranjo institucional brasileiro. Não estão contidos na concepção do objeto em estudo 
assuntos correlatos às relações exteriores, sejam eles de ordem diplomática, consular 
ou meramente de cooperação internacional. Para qualquer assunto em que figure uma 
pessoa jurídica de direito externo, a tensão será caracterizada se a influência deste 
não ocupar espaço determinante em sua configuração. Com isto, somente se excluem 
aquelas circunstâncias em que postulados como soberania e autodeterminação dos 
povos aparentam certa mitigação. Se o ator estrangeiro figurar perifericamente e 
preservando a independência do ordenamento jurídico brasileiro, vislumbra-se a 
possibilidade de a tensão política se caracterizar.

5. OS ATORES POLíTICOS NO  
PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO

Não se conhece a história republicana brasileira dissociada do pluripartidarismo, 
realidade esta afastada somente em períodos de exceção28. Em verdade, os apelos 
sociopolíticos subjacentes à quebra do regime ditatorial e a restauração democrática 
propiciaram, sem dúvida, um arranjo político-partidário delineado na Constitui-

28 Apesar de não ser objeto deste trabalho, é possível considerar a visão complementar sobre a dicotomia “esquerda-
-direita” no sistema partidário brasileiro. “É mais produtivo entender os rótulos de ‘esquerda’ e ‘direita’ como sintetizando 
a reputação de organizações partidárias no interior do campo político. Os agentes do campo – dirigentes partidários, 
governantes, candidatos, assessores, jornalistas, lobistas, lideranças da sociedade civil etc – utilizam-nos para situar suas 
posições recíprocas e tendem mesmo a vê-los como naturais ou autoevidentes (...)”. MIGUEL, Luis Felipe. “Os partidos 
brasileiros e o eixo ‘esquerda-direita’”. In: KRAUSE, Silvia; DANTAS, Humberto; MIGUEL, Luis Felipe (Orgs.). Coligações 
partidárias na nova democracia brasileira: perfis e tendências. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer-Stiftung, 2010, p. 35.
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ção Federal de 1988 que alimenta fenômenos diversos ligados ao pluripartidarismo, 
notadamente a coalizão. A coalizão se caracteriza pela existência de acordos entre 
partidos – geralmente quanto à ocupação de cargos no governo – e alianças entre 
forças políticas com o intuito de realizar pretensões políticas compatíveis com certos 
grupos de interesse. O fenômeno da coalizão é eminentemente simbiótico, podendo 
ser facilmente observado em momentos de necessário suporte político a um ente 
governamental. Trata-se de exemplos de respaldo conferido pelo poder Legislativo ao 
poder Executivo, possibilitando que este último, de forma subsidiária, atue na formu-
lação das políticas nacionais. Esta dinâmica revela o que é, usualmente, denominado 
de presidencialismo de coalizão29.

Ao que tudo indica, o sistema político brasileiro depende da realização de alianças 
suprapartidárias, não apenas para eleger o Presidente, mas também para manter con-
dições mínimas e indispensáveis em termos de governabilidade, a exemplo do apoio 
de maioria do Congresso Nacional. A realidade político-partidária norte-americana 
se distingue da brasileira em muitos aspectos, podendo-se destacar o predominante 
bipartidarismo e as condições de governabilidade diversas encontradas no Brasil. 
Um governo dividido, sem sucesso na estruturação de suas alianças, estaria, por um 
lado, sujeito a um nível muito mais elevado de fiscalização e controle das políticas 
por ele implementadas; e, por outro lado, imerso em crise de governabilidade, com 
difícil probabilidade de aprovar grandes projetos políticos30. O processo decisório, 
no presidencialismo de coalizão, deve gerenciar, entre outras estratégias, uma intensa 
negociação dentro dos ministérios e entre os poderes Executivo e Legislativo31. Em 
sistemas multipartidaristas como o Brasil, nem sempre o partido político que ocupa 
a Presidência da República possui a maioria dos representantes parlamentares para 
implementar suas propostas. Ao lado desta, ainda existem outras circunstâncias que 
favorecem esta dinâmica de coalizão no Brasil. A Constituição Federal de 1988, ao 
mesmo tempo em que permite a convivência de diversos partidos políticos, permite 
que uma notória gama de ditos representantes populares sejam eleitos através de um 

29 “O Brasil é o único país que além de combinar proporcionalidade, o multipartidarismo, e o ‘presidencialismo im-
perial’, organiza o Executivo em grandes coalizões”. Cf. ABRANCHES, Sérgio. “Presidencialismo de coalizão: dilema 
institucional brasileiro”. Dados – Revista de Ciências Sociais, Vol. 31, n.1, 1988, p. 21-22.

30 Há dois tipos de governos divididos: (i) aquele onde o partido não domina a presidência e a maioria do parlamento 
ao mesmo tempo; (ii) onde não há uma coesão intrapartidária. Cf. LEVINSON, Daryl; PILDES, Richard, op. cit..

31 Cf. ABRANCHES, Sérgio, op. cit.; e ABRAMOVAY, Pedro Vieira. Separação de Poderes e medidas provisórias.  
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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sistema proporcional de lista aberta32. 
As coalizões, pela ótica dos partidos menores, firmam-se com base em alguns 

instrumentos na ordem governamental, de um lado, para implementar seus interesses 
na política nacional e, de outro lado, para se beneficiar na captação de votos para os 
próximos processos eleitorais. Quanto àqueles instrumentos, a ambição por cargos 
de livre nomeação e exoneração pelo Presidente representa um dos interesses mais 
visados pelas coalizões, especialmente, no que tange aos Ministérios de Estado devido 
a sua importância em determinados seguimentos econômicos e sociais da política, 
entre outros. Quanto a estes últimos instrumentos, um exemplo facilmente palpável 
é a considerável ampliação do período de propaganda eleitoral gratuita nos meios de 
comunicação social obtida pelas grandes coalizões.

As coalizões, pela ótica dos partidos maiores e que dominam o aparato gover-
namental, firmam suas coalizões para conferir a seu mandato um nível satisfatório 
de governabilidade, tornando suas ambições e programas políticos planos de modi-
ficações minimamente viáveis. No momento eleitoral, os candidatos são avaliados 
pelos eleitores a partir daqueles projetos apresentados em debates e demais formas 
de propaganda. Se efetivamente eleito, já superada a dificuldade de angariar votos 
do contingente eleitoral, o então Presidente depara-se com uma missão muito mais 
severa: a de implementar os programas responsáveis pela captação de seus votos. 
Para que tais programas sejam, de fato, implementados, será fundamental o apoio de 
outros atores determinantes à configuração do cenário de governo. A existência de 
um mecanismo como o de freios e contrapesos, que permite até mesmo que supostas 
minorias impeçam suas investidas, é o principal motivo para que o projeto vencedor 
da eleição não possa ser realizado. Enfim, por dificuldades de aprovação, sobretudo 
perante o Congresso Nacional, os planos da Presidência precisam, muitas vezes, pas-
sar por completas reformulações, distinguindo-se severamente daquelas propostas 
inicialmente apresentadas a seu eleitorado. Desta forma, uma possível solução para 
conciliar um processo eleitoral eficiente e a separação de poderes seria reconhecer 

32 A dissertação de Cristian Klein é referência para o assunto, sobretudo em razão de sua análise empírica sobre as ditas 
mazelas do sistema eleitoral brasileiro – proporcional de lista aberta, e o confrontou com a viabilidade de um sistema 
eleitoral de lista fechada no país. KLEIN, Cristian. O desafio da reforma política – consequências dos sistemas eleitorais de 
listas aberta e fechada. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
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que as funções de cada poder não podem ser consideradas de modo estanque33. 
O arranjo constitucional descrito pela Constituição Federal favorece o crescimen-

to do poder Executivo34. Há autores, inclusive, defendendo que o Executivo foi conce-
bido como principal legislador de jure e de fato, controlando a agenda dos trabalhos 
legislativos – tanto seu timing, quanto seu conteúdo. Fatores como (i) a extensão da 
legitimidade da iniciativa legislativa, (ii) o poder de editar Medidas Provisórias com 
força de lei e (iii) a possibilidade de determinar urgência de seus projetos, não só 
facultam ao poder Executivo a definição da agenda legislativa, mas também o situa 
estrategicamente para a aprovação de projetos de sua iniciativa – em muitos casos, 
promovendo articulações típicas da sistemática de coalizão. O Executivo usufrui do 
seu desenho institucional para garantir sua preponderância na função legislativa e, em 
consequência, enfraquece institucionalmente as implementações do Legislativo. Com 
isso, o poder Executivo concentra o poder de agenda através de instrumentos previstos 
na Constituição, ao mesmo tempo em que submete o poder Legislativo, na qualidade 
de veto player, a sua prerrogativa de deliberar decisivamente no processo legislativo35.

Os representantes políticos participantes de coalizões de suporte ao Presidente da 
República deveriam, em tese, estar atrelados à orientação traçada pelo líder de seu 

33 Em outras palavras, “o Executivo deve influenciar o processo legislativo, sob pena de se conferir uma baixa efici-
ência ao processo democrático. Ao mesmo tempo, essa influencia não pode se dar senão em um ambiente de diálogo 
constitucional dentro do qual o parlamento possa permanentemente exercer o controle (check) sobre esta influencia”. No 
entanto, cremos que este ponto de vista está incompleto: o Executivo já se entende como veto player e sua robustez está 
em franca expansão. Cf. ABRAMOVAY, Pedro Vieira, op. cit..

34 Cf. FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. 
 Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2001. p. 11.

35 Em relação ao poder de agenda, é possível destacar o seguinte: “Quanto ao poder de agenda, o sistema político bra-
sileiro é caracterizado pela preponderância do Executivo sobre o Legislativo. O Executivo domina o processo legislativo 
porque tem poder de agenda. Os regimentos internos das duas casas consagram um padrão decisório centralizado e que 
confere amplos poderes aos partidos políticos”. FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Mudança constitucional, 
desempenho do legislativo e consolidação institucional. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Limongi/
Mudanca_constitucional__desempenho_do_Legislativo_e_consolidacao_institucional.pdf>. Acesso em: 21 de novembro 
de 2012. Por ser pertinente, veja-se o excerto de Fabiano Santos, oportunidade em que exclui a possibilidade de redução de 
partidos ou aumento do controle do Executivo: “Os resultados obtidos pela literatura mais recente que trata das relações 
Executivo-Legislativo no Brasil não ratificam, portanto, a visão de que as instituições políticas devem sofrer reformas no 
sentido da redução do número de partidos ou do aumento do controle do Executivo e das lideranças partidárias sobre o 
processo legislativo. Ainda não temos, entretanto, explicações positivas sobre o quadro empírico observado, nem parâmetros 
comparativos extraídos seja da experiência internacional, seja da experiência brasileira em outros momentos da história. 
A agenda de pesquisa requer, por conta disso, a incorporação de duas questões fundamentais: a) por que, a despeito da 
combinação presidencialismo e multipartidarismo e a utilização do voto proporcional com voto personalizado, o Poder 
Executivo e os partidos, em grande medida, controlam o processo legislativo, bem como o comportamento dos deputados?” 
SANTOS, Fabiano. O poder legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: UFMG/IUPERJ, 2003.
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partido – pressupondo-se eventual existência de coesão intrapartidária. Isto porque 
tal orientação teria o condão de marcar a posição ideológica que o mesmo compar-
tilha com seus colegas de legenda. Em verdade, um deputado em exercício alheio à 
orientação partidária não possui peso político suficiente para conduzir a implemen-
tação de alguma empreitada política. Certo seria arregimentar efetivo capital político 
antes de buscar a efetivação de algum objetivo, capital este angariado principalmente 
através de uma efetiva fidelidade às determinações partidárias – e, portanto, das 
coalizões em que os partidos participam. 

Da mesma forma com que a perspectiva institucional norte-americana não é su-
ficiente para compreender o complexo quadro político brasileiro com sua separação 
de partidos, os estudos nacionais acerca do presidencialismo de coalizão promovidos 
pela ciência política costumam enfatizar sempre a relação existente entre o Executivo, 
estritamente no que tange à Presidência da República, e o Legislativo. A dinâmica 
de governabilidade está sujeita também aos inputs de outros atores políticos como o 
poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, o Vice-Presidente da Re-
pública, as frentes parlamentares, as bancadas parlamentares e, em certos momentos, 
as agências da Administração Pública – cada vez mais associadas ao poder Executivo. 
Estes atores políticos são denominados veto players pelo autor George Tsebelis. Trata-
-se de “um ator individual ou coletivo cuja concordância é necessária para que se tome 
uma decisão política”36. Tal conceito nos permite avaliar como se dá a interação entre 
Executivo-Legislativo e, notadamente, os demais grupos com poder de veto, dentro 
de um sistema de “freios e contrapesos” – ainda que fora da perspectiva madisonia-
na –, com a possibilidade de proporcionarem mudanças significativas o suficiente 
para alterarem o status quo. A possibilidade de alteração do status quo é diretamente 
proporcional ao número de veto players, uma vez que a tendência à estabilidade da 
política tende a ser mais preservada neste cenário37. No entanto, a efetiva quantidade 
de veto players atuante resta atrelada ao regime de governo, ao sistema partidário e 

36 TSEBELIS, George. Processo decisório em sistemas políticos: veto players no presidencialismo, parlamentarismo, multi-
cameralismo e pluripartidarismo. Disponível em: <http://www.anpocs.org.br/portal/ publicacoes/rbcs_00_34/rbcs34_06.
htm>. Acesso em: 14 de novembro de 2012.

37 Em relação à relação de proporcionalidade direta, Cf. TSEBELIS, George, op. cit.. O conceito de veto player, por sua 
vez, pode ser comparado com o fenômeno da polarização analisado por Cass Sunstein e com os chamados panel effects, 
examinado por Adrian Vermeule. Cf. SUNSTEIN, Cass. “Deliberative Trouble? Why Groups Go to Extremes”. The Yale 
Law Journal, Vol. 110, n.71, 2000; e VERMEULE, Adrian. “System Effects and the Constitution”. Harvard Law Review, 
Vol. 123, n. 4, 2009.
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outros arranjos institucionais políticos de um determinado cenário38.
Essas premissas são suficientes para se extrair a seguinte conclusão: não se po-

deria suprimir outros atores políticos sob um mesmo grupo – tal como é o caso do 
Legislativo – uma vez que podem, em tese, influenciar, de formas diferentes, diversos 
processos decisórios e acabam por impor seus interesses. É preciso identificá-los e 
mostrar a necessidade de trabalhar com suas dinâmicas próprias – isto é, se forem 
assim aferidas as suas existências.

Debruçando-se analiticamente sobre a dinâmica de tensões políticas na dinâmica 
governamental brasileira, é possível, em caráter preliminar, identificar dois feixes de 
atuação: (i) um impulso gerador da tensão e (ii) um processo de fomento/estímulo 
da tensão. A importância de se destacar estas duas formas de atuação em uma tensão 
política deriva da possibilidade de inúmeros atores coadjuvarem-na. Assim, é preciso 
discriminar, com precisão, aqueles definitivamente responsáveis pela deflagração 
da tensão daqueles que embarcaram na disputa formada. Pelo menos a princípio, a 
deflagração sugere a necessidade de um poderio mais elevado daquele ator político. 

A identificação de atores políticos permite que se visualize a maneira com que 
grupos de interesse na sociedade conseguem se organizar politicamente e alcançar 
instâncias institucionalizadas do governo. Os debates já promovidos ao longo das ati-
vidades de pesquisa fornecem indícios de que atores políticos podem ser observados 
como veto players no quadro brasileiro. Neste sentido, a título de resultado parcial das 
análises, apresentam-se como protagonistas nas tensões políticas brasileiras os seguin-
tes atores: (i) os poderes de Estado, em uma dimensão mais elevada; (ii) os partidos 
políticos; (iii) as bancadas parlamentares; (iv) as frentes parlamentares; e (v) algumas 
entidades e órgãos que se comportam de maneira aproximada às agências norte-
-americanas, não necessariamente as designadas como reguladoras ou executivas. 

Os poderes de Estado, enquanto atores políticos, devem ser compreendidos, prin-
cipalmente, a partir daqueles órgãos de cúpula que o comandam. O poder Judiciário 
pode ser tratado como ator político dando-se ênfase ao Supremo Tribunal Federal, 

38 Pedro Vieira Abramovay, baseado na teoria de George Tsebelis, exemplifica que haverá mais veto players no presi-
dencialismo do que no parlamentarismo. Igualmente, no bicameralismo tem mais do que no unicameralismo. O mais 
interessante é sua conclusão sobre o cenário brasileiro, afirmando que “(...) temos um presidencialismo, em um Estado 
federal, bicamental, com grandes coalizões, entre partidos com grande distância ideológica entre eles e seus membros” e, 
neste contexto, demonstra a atuação do Judiciário como veto player de grande relevância, uma vez que “(...) a existência 
de um Judiciário com controle de constitucionalidade (misto) também tende à manutenção do status quo, o que apenas 
reforça a situação brasileira”. ABRAMOVAY, Pedro Vieira, op.cit.
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tendo em vista que, apesar de exercer papéis de uma Corte Constitucional, foi orga-
nizada, no Brasil, como parte integrante deste poder detendo, ademais, atribuições de 
cúpula judiciária39. No caso do poder Executivo, destaca-se a presença da Presidência 
da República, não impedindo também que a figura do Vice-Presidente da República 
seja considerada como um ator político. Trata-se, ainda, de um poder estruturado hie-
rarquicamente, reforçando a ideia de concentração de sua cúpula como ator político. O 
poder Executivo controla, diretamente no caso de seus órgãos, e por vias estratégicas 
nos casos das entidades da Administração Pública Indireta, um contingente de ins-
tituições especializadas e com qualificação técnica compatíveis com as necessidades 
decorrentes das organizações sociais contemporâneas. Tais instituições comportam-
-se como as agências norte-americanas, apesar de certo controle exercido pelo poder 
Executivo. O fato de atuarem em temas e matérias que exigem um elevado nível de 
capacidades desenvolve seu potencial de configuração como veto player. A estrutu-
ra interior do poder Executivo, no entanto, preserva uma série de agências O caso 
do poder Legislativo caracteriza-se pela convivência de duas Casas Legislativas que, 
porém, não detém grandes poderes se consideradas isoladamente. Com isso, o Legis-
lativo somente pode ser observado como ator político quando concentrado na figura 
do Congresso Nacional. Mesmo que os poderes se considerem atores determinantes 
à dinâmica governamental no Brasil, a perspectiva institucional acerca dos governos 
unificados ou divididos a partir de partidos políticos precisa ser adotada. Quanto a 
isto, toma-se por base a definição oficial prevista na Lei Federal nº 9.096/199540. 

O contexto brasileiro de coalizão de partidos, entretanto, induz a outros atores 
particulares desta sistemática. Nesta ordem, as bancadas parlamentares, também co-
nhecidas como bancadas informais, e as frentes parlamentares, ou bancadas formais, 
podem ser integradas ao estudo das tensões políticas. Aquelas podem ser delimitadas 
a partir de uma orientação temática compartilhada por seus representantes. Apesar 
da informalidade de sua formação, as bancadas são, em geral, quem se reveste de 
uma coesão mais elevada. Tal densidade repercute diretamente na efetividade de suas 
mobilizações. As bancadas parlamentares costumam possuir orientações específicas, 

39 São exemplos sua competência de iniciativa legislativa para elaboração de Lei Orgânica da Magistratura Nacional e 
sua competência normativa das Súmulas Vinculantes, cogentes, não somente à Administração Pública, como a todos os 
órgãos do poder Judiciário. 

40 Art. 1º da Lei Federal nº 9096/1995: “O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, 
no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais 
definidos na Constituição Federal.”
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a exemplo de programas econômicos, ambientalistas, religiosos e sociais, ao contrário 
dos partidos políticos que, a princípio, organizam-se sob pré-compreensões ideoló-
gicas de conteúdo mais genérico e abrangente. Por sua vez, as frentes parlamentares 
possuem uma definição oficial pelo Ato nº 69/2005 da Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados, art. 2º, nos seguintes termos: “(...) considera-se Frente Parlamentar a 
associação suprapartidária de pelo menos um terço de membros do Poder Legislativo 
Federal, destinada a promover o aprimoramento da legislação federal sobre deter-
minado setor da sociedade”. Parte-se do princípio que não basta sua autodesignação 
para que aquele ator deva se considerar uma frente parlamentar. É necessário o efetivo 
recolhimento de assinaturas correspondente a 1/3 do Congresso Nacional para que 
uma bancada torne-se uma frente parlamentar. Não parece adequado, no entanto, 
qualificar uma frente parlamentar de acordo com o fator aglutinador apontado pelo 
dispositivo citado. Tecnicamente, uma frente parlamentar pode se destinar a impedir 
o aprimoramento da legislação federal nos moldes propostos por algum ator político 
que lhe seja antagônico. 

A importância de se analisar os mecanismos de influência de tais atores no plano 
de governo se encontra na eficiência que cada qual pode concentrar isoladamente, 
no sentido de favorecer ou dificultar, em maior ou menor grau, determinadas tensões 
políticas. Em síntese, torna-se indispensável construir como cada um destes atores 
pode alcançar um potencial distinto para institucionalizar seus interesses ao final de 
uma tensão política.

6. CONCLUSÕES

Não se pode negar que, diante da sociedade informacional e dos múltiplos aspec-
tos de complexidade das funções públicas, o momento atual é de crise de paradigmas, 
pressionando por uma agenda repleta de necessidades e urgências41. As implicações 
decorrentes dessa recente conjuntura afetam significativamente a atividade estatal, oca-
sionando mudanças severas no próprio desenho constitucional existente. O advento dos 
governos unificados, a relevância de níveis progressivos de tecnicidade e especialização, 
as crises de governabilidade são circunstâncias que sustentam a necessidade de se promo-
ver uma revisão daquilo que historicamente se consagrou como a separação de poderes. 

41 A expressão sociedade informacional foi cunhada por CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 2ª ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999.
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A premência por revisão deste verdadeiro arranjo institucional tem se apresentado 
de forma ainda mais complexa e problemática no Brasil, tendo em vista o modelo 
adotado em nosso regime democrático: o presidencialismo de coalizão. Ao mesmo 
tempo em que o governo parece ilimitado e centralizado, um piscar de olhos pode 
ser suficiente para que toda a conjuntura política se fragmente, dela resultando novas 
coalizões e oposições repentinas. Enquanto o cenário norte-americano parece ter 
dificuldades com a forma unificada ou dividida de seu governo, o principal problema 
político brasileiro pode estar relacionado a questões de instabilidade política entre os 
atores políticos. O desenho constitucional brasileiro, definitivamente, não é carac-
terizado por uma separação de poderes somente, nos moldes concebidos pela visão 
madisoniana. Não é caracterizado pela separação de poderes, nem pela de partidos. 
Mesmo que referenciais norte-americanos demonstrem como os partidos políticos 
podem ser determinantes ao estabelecimento de condições favoráveis de governa-
bilidade e efetivas implementações políticas, o sistema de coalizões brasileiro afasta 
as duas realidades políticas, também não se aplicando exatamente a separação de 
partidos. O contexto brasileiro é composto por uma pluralidade mais elevada de 
veto players. Com isso, as tensões políticas brasileiras atendem a uma lógica ainda 
mais perversa, pois a instabilidade política existente pelo número de atores políticos 
determinantes, a forma com que estes se organizam em estratégias pontuais e a lógica 
de conveniência de exercício dos mecanismos de controle e de fiscalização tornam 
este cenário muito mais sujeito ao casuísmo e à aleatoriedade. 

Em suma, a separação, no Brasil, não é de poderes, nem de partidos e ainda é tão 
submetida a instabilidades típicas das coalizões, que o governo pode ser unificado 
ou dividido simultaneamente, dependendo apenas da coincidência de os atores e os 
assuntos em pauta estarem no local correto e no momento exato. 
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O DIREITO FUNDAMENTAL AO FEMININO:  
Uma questão indecidível1

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO FEMININE:  
A question undecidable

Igor Pereira2

RESUMO
O filósofo Jacques Derrida enfrentou o problema da justiça no colóquio “A Desconstrução e a 
Possibilidade da Justiça”, em sua palestra de abertura, denominada de “Força de Lei: o ‘funda-
mento místico da autoridade”. Nessa ocasião, o autor afirmou que a desconstrução é a justiça, 
ponderando a sua presença no direito. Esta apresentação fará uma leitura do cálculo na obra de 
Jacques Derrida, relacionando-a com a incalculabilidade do feminino. Tem-se como hipótese 
de que a assunção do feminino no processo de decisão é crucial para a democracia, porque é daí 
que se expandem as possibilidades de abertura ao outro, à pluralidade e à amizade. Nessa via, 
a abertura do direito ao feminino é impreterível, sob a perspectiva da desconstrução. Derrida 
pensa a mulher como o indecidível, como elemento fugidio e insubsumível. O direito a partir 
do feminino é deslocado. É o direito de postergar a decisão, para que o processo da democracia 
ocorra, com chances de daí advir o acontecimento da justiça. O feminino dribla os fechamentos 
identitários e o fechamento no mesmo. É o elemento-chave para a elaboração de um direito 
menos violento e progressista, uma vez que permite o cálculo, mas assume a sua insuficiência.

PALAvRAS-ChAvE
Desconstrução; Mulher; Poder Judiciário.

AbSTRACT
The philosopher Jacques Derrida faced the problem of justice in the colloquium “The  
Deconstruction and the Possibility of Justice”, in his opening speech, called “Force of Law: the 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Direitos Fundamentais, Desconstrução e Poder Judiciário – UCAM/RJ.

2 Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Professor de Direito Penal e de Direito 
Constitucional da Universidade Cândido Mendes (UCAM).
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‘mystical foundation of authority”. On this occasion, the author said that deconstruction is 
justice, considering its presence in law. This presentation will provide an estimate of the work 
of Jacques Derrida, relating it to the incalculability female. It has been hypothesized that the 
assumption of women in decision-making is crucial to democracy, because that is where they 
expand the possibilities of openness to others, to the plurality and friendship. In this way, the 
entitlement openning to female is imperative, from the perspective of deconstruction. Derrida 
thinks the woman as undecidable, as an elusive. Law from the female is displaced. The right to 
postpone the decision to make sure that the process of democracy takes place with justice. It is 
the most important element for the development of a less violent and progressive law, allowing 
the calculation, but assuming its failure.

KEYWORDS
Deconstruction; Women; Judiciary.
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1. O CáLCULO DA DECISÃO E O FEMININO 
INCALCULávEL

Em “Força de Lei”, Derrida menciona três aporias, ao abordar as tensões entre 
direito e justiça. A primeira delas é a epokhé da regra. O primeiro ponto aventado 
nessa aporia é a necessidade da existência de liberdade e de responsabilidade para que 
alguém possa ser considerado justo ou injusto3. A justiça não se resume ao direito. 
Assim, a tarefa de pôr à prova é um desafio ao programa, para fazer jus à justiça. O 
cálculo do direito não deve ser aplicado indiscriminadamente, mas somente quando 
o seu apelo aos valores estiver em harmonia com a realidade política. Enfim, a lei 
é necessária apenas enquanto for possível a justiça. Quando aquela já está anulada 
pelas condições concretas, é preciso que ceda espaço à justiça que está às margens. O 
direito da lei é abrir espaço à justiça. Diz Derrida:

Para ser justa, a decisão de um juiz, por exemplo, deve não apenas seguir uma regra de 
direito ou uma lei geral, mas deve assumi-la, aprova-la, confirmar seu valor, por um 
ato de interpretação reinstaurador, como se a lei não existisse anteriormente, como se 
o juiz inventasse ele mesmo em cada caso. Cada exercício da justiça como direito só 
pode ser justo se for um ‘julgamento novamente fresco’ (...).4

A tarefa do juiz é de desafiar o cálculo, havendo um profundo reajuste das suas 
funções, deixando de ser aquele que possui a ilusão ou a malícia de receber uma con-
juntura política pronta e acabada. Ciente da impossibilidade da neutralidade, o juiz 
precisa medir o cálculo, verificar as suas desmedidas e as suas consequências sociais 
em cada caso concreto, confirmando a lei quando em harmonia com as suas forças 
normogenéticas, que, por sua vez, estão atreladas à história e à atualidade do poder 
constituinte. Não há princípio sem gente. E, mais ainda, os princípios são dos outros. 

Os princípios que precisam ser direito e que entram na conta da desestabilização 
do cálculo público são os necessários à liberdade e ao desenvolvimento do outro. Os 
princípios pessoais são as criatividades que diferenciam, assombram, elevam e afun-
dam cada ser humano. Já os princípios jurídicos existem para que a diferença do outro 

3 DERRIDA, Jaques. Força de Lei – o “fundamento místico da autoridade”, p. 43.

4 DERRIDA, Jaques. Força de Lei – o “fundamento místico da autoridade”, p. 44.. No original: DERRIDA, Jacques. 
Force de Loi: le “fondement mystique de l’autorité”. Cardozo Law Review - Deconstruction and the Possibility of Justice, p. 
960: “Pour être juste, la decision d´un juge, par exemple, doit non seulement suivre une règle de droit ou une loi générale 
mais elle doit l´assumer, l´approuver, en confirmer la valeur, par un acte d´interprétation réinstaurateur, comme si à la 
limite la loi n´existait pas auparavant, comme si le juge l´inventait lui-même À chaque cas. Chaque exercice de la justice 
comme droit ne peut être juste que si cést um ‘fresh judgment’ (...).”
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exista, sobreviva, ganhe força e relativize a unicidade do poder político dominante. O 
juiz então julga para o outro, e não para ele mesmo. Portanto, tem que julgar de acordo 
com a realidade das partes, esforçando-se ao máximo para compreendê-las. Assim, 
a lei geral se aproxima da singularidade do caso, por meio da interpretação do juiz 
confirmadora de valores. O “julgamento fresco” é aquele que passa pelo indecidível e 
julga com sofrimento, questionando, assumindo, confirmando e aprovando de novo 
a lei, por meio de uma atividade interpretativa atenta aos questionamentos da justiça. 

Derrida não propõe, contudo, uma teoria negativa do direito. Ele não o entende 
como algo essencialmente ruim e nem à serviço do dominador. Para ele, o direito é 
mais complexo. O justo segue uma lei, uma prescrição, uma regra5. Só que uma regra 
que está sempre sendo posta à prova pelo intérprete. Sintetiza Derrida: 

Em suma, para que uma decisão seja justa e responsável, é preciso que, em seu momen-
to próprio, se houver um, ela seja ao mesmo tempo regrada e sem regra, conservadora 
da lei e suficientemente destruidora ou suspensiva da lei para dever reinventá-la em 
cada caso, re-justificá-la, reinventá-la pelo menos na reafirmação e na confirmação 
nova e livre de seu princípio.6

O juiz vive esse dilema da medida a todo o momento. Por exemplo, no âmbito cri-
minal, há uma lei estabelecendo o crime, definindo os seus elementos e autorizando 
a pena para quem pratica a proibição estabelecida. O descolamento do juiz dessas 
criminalizações pode ser realizado com base em princípios constitucionais penais e, 
ainda assim, ele estará trabalhando no interior das possibilidades do sistema. Ou seja, 
as argumentações com base em princípios permitem a relativização do sistema para 
uma discussão valorativa, que resultará em resultados imprevisíveis, mesmo que ainda 
sendo norma, sendo direito. 
Essa relativização é prevista pelo próprio sistema, uma vez que ele mesmo prevê os 
princípios como normas. Em suma, a abertura para a política é autorizada pelo próprio 
sistema. Assim, as regras devem ser aplicadas segundo valores constantemente reapre-
ciados pelo juiz, o qual deve se valer das potências constituintes para compor as decisões.

5 DERRIDA, Jacques. Force de Loi: le “fondement mystique de l’autorité”. Cardozo Law Review - Deconstruction and 
the Possibility of Justice, p. 960.

6 DERRIDA, Jaques. Força de Lei – o “fundamento místico da autoridade”, p. 44. No original: DERRIDA, Jacques. 
Force de Loi: le “fondement mystique de l’autorité”. Cardozo Law Review - Deconstruction and the Possibility of Justice, p. 
960: “Bref pour qu´une decision soit un, elle soit à la fois réglée et sans règle, conservatrice de la loi et assez destructice 
ou suspensive de la loi pour devoir à chaque cas la réinventer, la re-justifier, la réinventer au moins dans la réaffirmation 
et la confirmation nouvelle et libre de son príncipe.”
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Ainda em relação aos princípios, o vigor interpretativo pode levá-los às margens do 
direito, ampliando ou questionando os sentidos mais aparentes das normas, a ponto de 
criar brechas para discussões políticas. O Supremo Tribunal Federal possui algumas de-
cisões em que desafia a mensagem mais superficial deixada pela lei penal, alavancando 
interpretações heterodoxas, porém em conformidade com os valores constitucionais 
penais. A desestabilização do texto diminui a velocidade do julgado, demonstrando a 
passagem do indecidível, que produz certa coerência entre direito e justiça. Escolhemos 
dois exemplos para ilustrar esse ponto.
O primeiro versa sobre o HC 254.818/PR, julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal 
Federal em 2001. Nessa oportunidade, a Corte decidiu ser constitucional a medida 
provisória que contenha norma penal benéfica ao indivíduo. A vedação de edição 
de medida provisória sobre matéria relativa ao direito criminal, conforme prevista 
no artigo 62, inciso I, alínea b, da CRFB/887, abrange apenas as normas penais incri-
minadoras ou que de alguma forma agravem a situação do indivíduo, em relação ao 
poder punitivo do Estado.
Entendeu-se ainda que a reserva absoluta de Lei (artigo 5°, inciso XXXIX, da CRFB/88) 
para a definição de crimes e cominação de penas configura uma garantia individual 
da liberdade, que não pode ser utilizada contra o indivíduo, para afastar a incidência 
de dispositivos penais que lhe beneficiam previstos em medida provisória. As normas 
penais proibidas de serem editadas por medida provisória são aqueles que beneficiem 
a pretensão punitiva do Estado em detrimento da liberdade.
Mesmo diante de expressa vedação constitucional à edição de medidas provisórias em 
matéria penal, o STF adotou a posição menos óbvia, amparada no sentido do princípio 
da legalidade, que não pode ser utilizado contra o indivíduo, uma vez que existe para 
protegê-lo, isto é, para ser uma garantia à sua liberdade. 
No entanto, infelizmente o STF não tem sido coerente na aplicação do princípio da 
legalidade, mudando o sentido da sua incidência ao longo do tempo, ao sabor dos 
ventos das suas novas composições, sem explicitar os seus critérios. A recriação da 
aplicação do princípio aqui é problemática. Basta pensar em sua resistência em aceitar 
a combinação das leis penais mais benéficas no tempo. O argumento para não proceder 
desse modo é o princípio da legalidade, que dessa vez é utilizado contra o indivíduo. Os 
posicionamentos do STF constantemente entram em choque ao longo do tempo, sem 

7 § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: I - relativa a: b) direito penal, processual penal e 
 processual civil;
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haver nenhuma preocupação nos julgamentos de enfrentar o standard jurisprudencial 
anterior, para que se possa ter ideia do sentido das mudanças e das contradições, que 
podem ocorrer, porém com o cuidado de ser uma nova reapreciação das normas, em 
conformidade com as potências constituintes. 
Ocorre que a sensação que se tem é que as posições mudam aleatoriamente, mais ao sabor 
das políticas internas do que em harmonia à hercúlea tarefa de decidir de acordo com o 
espírito democrático. Essa crítica não é à mudança de sentido, mas à inexistência de cri-
térios que demonstrem o comprometimento do STF com uma decisão mais democrática.
O segundo exemplo versa sobre as medidas de segurança por tempo indetermina-
do, tanto o STF (HC 84219/SP) quanto o STJ (HC 125.342/RS, HC 134487/RS e HC 
143.315/RS) têm estendido o caput do artigo 75, do Código Penal, que versa sobre as 
penas privativas de liberdade, às medidas de segurança, valendo-se da vedação constitu-
cional às penas perpétuas, mesmo sem existir prazo máximo definido na regra própria 
do artigo 97, do Código Penal. Nessa perspectiva, as Cortes também tiveram o cuidado 
de driblar a interpretação mais aparente, ligando a regra aos valores que a inspiram.
As decisões dos magistrados ainda assim não estão limitadas à aplicação dos princípios 
para deixarem de ser mecânicas, podendo criar interpretações para as regras inspiradas 
em raciocínios políticos, mantendo uma relação de tensão entre o direito que se fecha 
e a política que provoca a abertura. O problema da aporia se mantém, mesmo nesse 
caso, pois a justiça fica prejudicada tanto na mecânica das normas quanto na impro-
visação fora de qualquer regra ou princípio. E quanto mais se força uma interpretação 
às margens do campo semântico da norma, mais se legitima o ativismo do magistrado, 
que improvisa segundo a sua ideologia. Isso também é perigoso e exclui a presença da 
justiça na decisão concreta. Nesse sentido, diz Derrida:
Cada caso é um caso, cada decisão é diferente e requer uma interpretação absoluta-
mente única, que nenhuma regra existente ou codificada pode nem deve absolutamente 
garantir. Pelo menos, se ela a garante de modo seguro, então o juiz é uma máquina 
de calcular; o que às vezes acontece, o que acontece sempre em parte, segundo uma 
parasitagem irredutível pela mecânica ou pela técnica que introduz a iterabilidade 
necessária dos julgamentos; mas, nesta medida, não se dirá do juiz que ele é puramente 
justo, livre e responsável. Mas também não o diremos se ele não se referir a nenhum 
direito, a nenhuma regra ou se, por não considerar nenhuma regra como dada para 
além de sua interpretação, ele suspender sua decisão, detiver-se no indecidível ou então 
improvisar, fora de qualquer regra e de qualquer princípio. Desse paradoxo decorre 
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que em nenhum momento podemos dizer presentemente que uma decisão é justa (...).8

Essa aporia fragiliza a autoridade do juiz, que não pode se apresentar como o 
portador do justo. Daí a necessidade do magistrado buscar legitimidade na gente, 
dando efetiva voz às partes, à vítima e a todos os envolvidos diretamente ou indi-
retamente no caso, pois assim terá mais possibilidades de julgar em harmonia com 
as interpretações produzidas pelos envolvidos no conflito, legitimando mais as suas 
decisões e abrindo espaço para os acontecimentos da justiça.

A segunda aporia versa sobre o suspense da decisão. Derrida afirma que a decisão 
de calcular não é da ordem do calculável, tangenciando com o indecidível, pois o 
que é estranho e heterogêneo ao cálculo deve entregar-se à decisão impossível9. Ou 
seja, a obrigação de calcular não é produto da máquina de calcular. Ela é condição 
da própria justiça, pois desistir do direito é algo extremamente injusto. Entretanto, 
ao decidir com o direito a justiça se esvai. Por isso que temos sempre a impressão de 
faltar muita coisa em uma decisão criminal. Diante dela, sentimos a ausência e surge 
a náusea. A dicotomia condenação/absolvição ou deferimento/indeferimento parece 
ser sempre insuficiente. Essa falta é produzida pela máquina de calcular que produz 
um resultado mais ou menos técnico. 

Por exemplo, a pena meticulosamente calculada em 20 anos de reclusão ou a ab-
solvição de um homicídio por insuficiência de provas deixa de fora tantas questões, 
tantos aspectos da realidade que não foram suscitados. Findo o processo, a impressão 
que fica é de ausência. Se refletida, segue a náusea, que culmina em tristeza. Havendo 
o perigo inclusive de uma postura blasé diante disso tudo. A condenação ao cálculo e 
a sua natureza incessante e interminável pode conduzir o juiz às portas do sanatório 
da indiferença ou à fileira de ovelhas a espera do pastor. Quem fica, enfrenta a con-
fusão e a promessa de um caminho tortuoso. Quem assume o sofrimento, entende a 
importância do indecidível e do carinho envolvido em sua passagem. Há momentos 

8 DERRIDA, Jaques. Força de Lei – o “fundamento místico da autoridade”, p. 44-45. No original: DERRIDA, Jacques. 
Force de Loi: le “fondement mystique de l’autorité”. Cardozo Law Review - Deconstruction and the Possibility of Justice, p. 
960: “Chaque cas est autre, chaque décision est différente et requiert une interprétation absolument unique, qu´aucune 
règle existant et codée ne peut ni ne doit absolument garantir. Si du moins elle la garantir de façon assurée alors je juge 
est une machine à calculer – ce qui arrive – on ne dira pas qu´il est juste, libre et resonsable. Mais on ne le dira pas non 
plus s´il ne se réfêre à aucun droit, à aucune règle ou si, parce qu´il ne tient aucune règle pour donnée au-delà de son 
interprétation, il suspend sa décision, s´arrête à l´indécidable ou encore improvise hors de toute règle et de tout príncipe. 
De ce paradoxe, il suit qu´à aucun moment on ne peut dire présentement qu´une décision est juste (...)”. Grifos do autor.

9 DERRIDA, Jacques. Force de Loi: le “fondement mystique de l’autorité”. Cardozo Law Review - Deconstruction and 
the Possibility of Justice, p. 962.
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sempre repetidos em sua irrepetibilidade, que demandam sempre o retorno para 
que uma decisão seja considerada livre e responsável. É o momento de suspensão, 
de oitiva, de meditação, quando o juiz voltará sempre ao estágio anterior de estar em 
dúvida quanto à afirmação ou não da lei, a qual tem o direito de ter o seu momento 
incalculável, que se permanecer no tempo é injusto, havendo o dever do direito de ao 
fim ser direito, mas sempre com um quê de novidade, para ser realmente valorativo, 
acompanhando tanto quanto possa a velocidade desestabilizante da desconstrução.

A terceira aporia é a emergência impreterível da justiça, que barra os horizontes 
e os messianismos. A justiça não espera e nem pode ser instrumentalizada para se 
consagrar no futuro. Ela tem um porvir, que é já e agora. Essa emergência demanda 
a sua impostergabilidade no direito, porém a ideia dela não pode restar abandonada 
na regra ou na política, sob pena de servir aos piores dos cálculos. É preciso negociar 
a relação entre o cálculo e o incalculável. Abrindo espaços, julgando sob perspectivas 
impensadas, do tribunal até o mais alto dos arranha-céus, passando e suportando a 
atmosfera sinistra e complexa dos conflitos. É preciso poder confiar na universidade 
– que, portanto, tem o dever de ser livre e plural – e ouvir as revoltas diretas da gente, 
sem midiatizações. Politizar é o caminho. Contudo, é preciso ter cuidado para que isso 
não seja uma trilha de perversões, de megalomanias e de mitomanias. A existência 
do direito e a atividade do juiz são deveras importantes nesse sentido. É preciso ter 
direitos, que só existem de verdade com lutas, sejam elas institucionais, para além das 
instituições ou contra elas. Derrida afirma que a politização é interminável, mas que 
não pode ser total. Segundo ele, “cada avanço de politização obriga a reconsiderar, 
portanto a reinterpretar, os próprios fundamentos do direito, tais como eles haviam 
sido previamente calculados ou delimitados”10.

Nessa via, a abertura do direito ao feminino é impreterível, sob a perspectiva da 
desconstrução. Derrida pensa a mulher como o indecidível, como elemento fugidio 
e insubsumível. O direito a partir do feminino é deslocado. É o direito de postergar a 
decisão, para que o processo da democracia ocorra, com chances de daí advir o acon-
tecimento da justiça. O feminino dribla os fechamentos identitários e o fechamento 

10 DERRIDA, Jaques. Força de Lei – o “fundamento místico da autoridade”, p. 56. No original: DERRIDA, Jacques. 
Force de Loi: le “fondement mystique de l’autorité”. Cardozo Law Review - Deconstruction and the Possibility of Justice, 
p. 960: “La politisation, par exemple, est interminable même si elle ne peut et ne doit jamais être totale. Pour que cela 
ne soit pas un truism ou une trivialité, il faut em reconnaître la conséquence suivante: chaque avancée de la politisa-
tion oblige à reconsidérer, donc à réinterpréter les fondements mêmes du droit tels qu´ils avaient été préalablement  
calculés ou délimités.”
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no mesmo. É o elemento-chave para a elaboração de um direito menos violento e 
progressista, uma vez que permite o cálculo, mas assume a sua insuficiência.

O feminino fugidio, escapável e insubsumível dribla as soluções dogmaticamente 
perfeitas. A partir de Jacques Derrida e de Claus Roxin, abordaremos a seguir uma 
leitura às margens do decidir inescapável.

2. O DIREITO AO INDECIDívEL

Nas primeiras páginas da obra “Política Criminal e Sistema do Direito Penal”, 
Claus Roxin questiona a utilidade da solução dogmaticamente impecável, clara e uni-
forme, porém errônea sob a perspectiva política-criminal. Reflete o professor alemão:

Para que serve a solução de um problema jurídico que, apesar de sua bela clareza e 
uniformidade, é errônea do ponto de vista político-criminal? Deve ser preferível real-
mente a uma decisão satisfatória do caso concreto, que não é integrável ao sistema? É 
evidente que se deve responder negativamente a esta questão e que há que se admitir 
as quebras, motivadas político-criminalmente, da regra escrita.11

É perceptível, portanto, que Claus Roxin admite as relativizações da dogmática 
em prol de uma decisão adequada do ponto de vista político-criminal. Em sua linha, 
a política é capaz de flexibilizar o direito, desafiando a sua razão para torná-lo mais 
racional no caso concreto. A norma criminal não é sobrevalorizada em detrimento 
da realidade. As decisões valorativas político-criminais devem penetrar o sistema 
do direito penal12.

Ocorre que também é um perigo a desvinculação arbitrária do direito. Ele é devi-
do e integra o processo democrático. Nem Derrida nem Roxin propõe que o direito 
seja desconsiderado. O que ambos fazem é defender a sua insuficiência diante da 
complexidade do real. Roxin apresenta o “escape da dogmática” e Derrida susten-
ta a necessidade de democratizar esse “escape”, para que seja uma margem para a  
ocorrência da justiça.

Apesar do acontecimento da desconstrução não ocorrer tão somente na análise 
da responsabilidade criminal, que, para Roxin, compreende a necessidade da pena e a 
culpabilidade, a questão da pena e da sua insuficiência é uma estratégia positiva para 
que o magistrado possa criar condições de diálogo com a sociedade, para que o outro 

11 ROXIN, Claus. Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, p. 37. Tradução nossa.

12 Ibid., p. 43.
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venha dizer sobre a necessidade dela, de acordo com o caso concreto, as tradições e as 
circunstâncias em que o crime ocorreu. A partir daí, a história do fato e o para além 
dele serão relevantes no processo, sendo possível para o magistrado ter um contato 
maior com a realidade por trás do crime, decidindo com mais responsabilidade e de 
acordo com uma concretude que oferece novas possibilidades, sendo propícia para 
a produção de uma decisão nova.

A abertura à política criminal elaborada por Roxin é então um ponto de apoio 
razoável para a inserção da perspectiva desconstrucionista no Direito Criminal. A 
sua relação com Derrida é possível, mas com tensões. Os autores se vinculam a linhas 
diferentes de pensamento. Derrida vem da filosofia, tendo diálogos com Husserl e 
Heidegger. Já Roxin é juspolítico e toma como base do seu funcionalismo penal o 
pensamento do sociólogo Talcott Parsons. Roxin tem preocupações relacionadas à 
construção de um Estado minimamente tutelar, enquanto Derrida não se cansa de 
dizer que é importante o desenvolvimento de uma prática política para além dos Es-
tados, que vincule os povos, fazendo inclusive referências a uma “Nova Internacional”. 
Portanto, ambos possuem pontos de encontro, mas a exploração deles só pode ser 
feita com esforço. É um desbravamento, sem dúvida. 

É bem sabido que o pensamento de Derrida é “estranho”, para os seus defensores 
essa é uma característica positiva, pois o desconstrucionismo evita ao máximo as 
escolhas de “ou...ou” e “sim ou não”, colocando-se em uma posição de estranhamento 
a essas dicotomias, atendando-se para as quebras da língua. É por esse desencanta-
mento encanto “descanto” “endescantamento” que Derrida é taxado de relativista, 
mesmo negando esse rótulo a todo o momento e se filiando à Aufklärung. 

O “endescantamento” desconstrucionista provoca os opositores. Para que o pensa-
mento desconstrucionista pudesse tratar do direito era necessário que a justiça fosse 
posta à tona, porque é esta que sustenta aquele. Como a desconstrução desestabiliza a 
pretensão de certeza e até de razoabilidade da interpretação do texto legal, o que sobra 
é tudo, ou seja, a promessa de justiça que carrega o direito e o excesso da justiça sobre 
ele, o qual jamais será preciso e seguro por uma questão de justiça, mas sim por uma 
violência conservativa e evidentemente política. É justo que se assuma a insegurança 
do direito. Daí o “endescantamento”, que aparece no acontecimento da justiça que 
não espera, ocorre e é inadiável, conjuntamente com o curto-circuito da ilusão da 
segurança jurídica, que nos permite vislumbrar o que está por trás dela – que não é 
algo puramente mal ou perverso, pois a justiça depende do direito e pode se fazer nele 
-. O “endescantamento”, que trilha no encanto do desencanto, é uma das explicações 
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possíveis para o mal-estar deixado pela desconstrução do direito.
Nesse sentido, é muito difícil encontrar um autor que possa ser trabalhado em 

conjunto com Derrida, sem que haja tensões. Essa parece ser outra decorrência po-
sitiva do pensamento dele, pois destaca o ineditismo dos seus escritos, que reflete 
bem o tempo atual das coisas.

Muito está lá. As dificuldades e as possibilidades da linguagem, as denúncias às 
assunções unívocas de sentido, as preocupações com o terrorismo e com as justifica-
ções das violências, as desconfianças em relação ao Estado e a busca por alternativas 
ao seu posicionamento centralizado na política, as consequências da globalização 
(ou, como Derrida prefere, da mundialização), a justiça indesconstruível e o direito 
desconstruível, a relevância de decidir com responsabilidade e o sofrimento dessa 
tarefa, etc. Nisso tudo, existe sempre o retorno à postura de refletir e de questionar 
incessantemente, como um indicativo de fé (palavra muito utilizada por ele) na “hu-
manidade” e principalmente no outro. O pensamento de Derrida tem fé no aperfei-
çoamento das coisas. O “norte” da desconstrução aí está, se existe. Ela é intraduzível 
e resiste a conceituações, todavia, dentre outras, há uma frase que se aproxima dela: 
o processo do mundo. E uma palavra que com ela se confunde: justiça.

O pensamento juspolítico de Derrida atenta-se para o mundo em movimento e 
como ele se aperfeiçoa, entrando em crise, desiludindo e seguindo em frente. Ele nos 
impulsiona à “desnarcização” do nosso mesmo, do terreno querido que se desconstrói 
inexoravelmente. Nada mais preciso em sua imprecisão. Arrisco-me a dizer que a 
desconstrução versa sobre o processo de acontecimento da justiça no mundo, apesar 
disso não ser uma definição. 

Roxin aponta para esta necessidade da preocupação do direito com a justiça, ape-
sar de ligá-la ao Estado. Para ele, o Estado de Direito e o Estado Social formam uma 
unidade dialética. Ademais, o Estado Material de Direito seria formado pela ordem 
estatal e pela justiça social. Jacques Derrida não possui tanta confiança no direito, 
pondo-o constantemente à prova. Roxin já tem fé na justiça que vem do Direito e do 
Estado. Na assinatura do professor alemão:

A vinculação ao Direito e a utilidade político-criminal não podem entrar em con-
tradição, mas sim devem ser conciliadas em uma síntese, do mesmo modo que o 
Estado de Direito e o estado social não formam em verdade contrastes irreconciliáveis, 
mas sim uma unidade dialética. Uma ordem estatal sem uma justiça social não forma  
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um Estado material de Direito (...).13

Derrida já põe o direito em xeque. A cada momento é preciso decidir de novo, 
fundamentando novamente, abrindo espaço para as reflexões, permitindo o inde-
cidível e potencializando as possibilidades do impossível. O fundamento “místico” 
do direito torna frágil a sua legitimidade em cada caso, que deve ser confirmada por 
uma decisão digna do caso, escrita por um juiz que deu voz efetiva aos que quiseram 
se manifestar nos espaços democráticos do processo. 

Assim, Derrida é mais radical do que Roxin. Este evidencia uma ordem estatal 
que busca a justiça, enquanto aquele afirma que é preciso dizer sempre talvez à jus-
tiça, sendo impossível referir-se a ela diretamente. O Estado-Juiz de Derrida cria as 
condições para a justiça acontecer e tem ciência de que a sua ocorrência não é ditada 
por ele. É o outro que vem com a demanda da justiça. É o poder constituinte que 
pressiona o poder constituído a cumprir as suas tarefas com esmero. O Estado-Juiz 
de Roxin excepciona a dogmática, quando o sentido da política-criminal é encon-
trado. Diferentemente da desconstrução de Derrida, que desconstrói o sentido. Diz 
a filósofa Raquel Nigro: 

Já a desconstrução possui outra destinação. Não está à serviço de nenhuma verdade 
nem da elaboração de regras que garantam a determinação do sentido. A desconstru-
ção quer pensar a linguagem nela mesma, ou seja, quando ela não está referindo-se a 
outra coisa que não ao seu próprio jogo referencial, à sua própria performatividade.14

E complementa:
(...) a desconstrução não é uma filosofia política, mas uma ‘véspera’ da política, uma 
atitude vigilante e resistente ao político tradicional. Com efeito, a desconstrução da 
noção de ‘próprio’ e todos os seus correlatos (propriedade e apropriação) ataca o cerne 
do ‘político’ tal como pensado pela tradição, ou seja, a partir da polis e seus habitantes. 
Isto porque, ao revelar a textualidade constitutiva de toda ‘realidade’, ou seja, ao revelar 
que a ‘coisa mesma’ sempre escapa no jogar, mais uma vez, da estrutura referencial que 
apenas promete, sem concretizar, a sua presença, a desconstrução abriga o poético e 
aceita a contaminação de toda língua. Nesse sentido, para a desconstrução, qualquer 
filosofia que se pretenda séria e comprometida com a ‘realidade’ deve, necessariamente, 
dar conta do texto, do contexto e da disseminação estrutural que afeta todo sentido, 
enfim, da différance. Não basta excluir a contradição e abrigar-se na tranqüilidade do 

13 ROXIN, Claus. Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, p. 49.

14 NIGRO, Rachel Barros. Desconstrução linguagem política, p. 265.
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discurso dito ‘sério’ ou nos pressupostos comunicativos pretensamente universais.15

Se não há segurança de infalibilidade das regras que garantem a determinação do 
sentido - não há “resseguro” – e se a desconstrução não se propõe a elaborar novas 
regras ou aperfeiçoá-las, o que o magistrado deve fazer é realçar que o seu viés in-
terpretativo é uma escolha violenta, suspendendo-o no que for possível, assumindo 
uma postura menos decisiva para permitir a vinda do outro, que é condição para a 
ocorrência do impossível na decisão. Quando o juiz não decide apenas a partir da 
sua perspectiva política, mas sim “embriagado” pela crítica vinda, que o arrebatou. 

No entanto, não é possível depender apenas dos magistrados. Seria uma loteria 
e um ato de fé muito forte. A decisão criminal deve ser democraticamente posta à 
prova, por meio de um processo criminal que torne o magistrado menos decisivo. 
Atualmente isso já ocorre, mas pelos enunciados dos Tribunais e pelos mecanismos 
subterrâneos de controle, embasados numa padronização do magistrado e numa 
política de recompensas. Numa perspectiva desconstrucionista, esse modelo de Poder 
Judiciário que, em regra, deságua em uma sentença ou um acórdão padronizado seria 
irresponsável. 

A luta por um juiz menos decisivo e ciente da juspolítica toma a direção contrária, 
pois o magistrado precisa de ampla liberdade para poder lutar contra a violência de se 
fechar puramente em si no exercício da sua função. Ainda mais se considerarmos que 
ele integra uma instituição que, pelas regras da experiência, força-o à padronização. 
Um juiz menos decisivo implica na existência de liberdade para decidir às margens 
da instituição e de normas processuais que exijam dele uma abertura democrática.

Assim, há duas estratégias de luta que criam condições propícias para a existência 
de decisões criminais mais democráticas: a) o investimento na “formação” transdis-
ciplinar do juiz; b) a modificação do Processo Penal, de modo a sistematiza-lo para 
que o magistrado não tenha mais uma função centralizada, garantindo a participação 
da sociedade.

Isso significa que os concursos públicos e as escolas da magistratura devem co-
brar as disciplinas necessárias para uma compreensão holística das problemáticas 
juspolíticas, com o fim de captar as interdependências, as conexões e as semelhanças 
entre as linhas de conhecimento, que não são naturalmente estanques. Neste ponto 
especifico, concordo com Salo de Carvalho: 

A necessidade da abertura dos saberes, de um diálogo entre as disciplinas e a  

15 Ibid., p. 266.
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impossibilidade de que se mantenham eficazes os discursos disciplinares, impõem uma 
nova postura para os investigadores. Tal postura deve estar harmonizada com uma 
ética transdisciplinar que reconheça a ‘(...) existência de diferentes níveis de realidade, 
regidos por lógicas diferentes’, e negue ‘qualquer tentativa de reduzir a realidade a um 
único nível regido por uma única lógica’.16

Nessa perspectiva, os ramos do conhecimento não devem ser estudados apar-
tadamente. As disciplinas transbordam as suas fronteiras, quando aplicadas para a 
“solução” de um caso concreto. Para enfrentar os problemas e solucioná-los, é ne-
cessário abordar diversos ramos de conhecimento, pois aqueles são cada vez mais 
multidimensionais em razão da complexidade da sociedade e da natureza17. 

A ampliação substancial da densidade democrática do Poder Judiciário envolve a 
mudança da compreensão dos seus membros sobre a responsabilidade da sua própria 
atividade, de modo a tê-la como uma tarefa juspolítica, que implica na utilização da 
técnica do direito, mas que não se encerra nela, sendo exigida de cada decisão uma 
fundamentação política apropriada e harmônica com o seu tempo, ciente da sua 
insuficiência em relação à justiça. Apegar-se puramente à técnica e à “hierarquia 
jurisdicional de fato” é burocratizar o Poder Judiciário e eliminar as possibilidades 
de decisão, uma vez que o cálculo será gerido indiscriminadamente pelo sistema, 
com pontos residuais de interação efetiva entre a sociedade, as partes e o magistrado. 

Portanto, é preciso que o magistrado tenha uma “formação” capaz de lidar com a 
multidimensionalidade dos problemas, o que envolve o estudo da sociologia, da filo-
sofia, da psicologia, etc., além do conhecimento e da prática assumida da juspolítica, 
que lhe põe ciente do seu poder de decisão, aumentando-o perante a instituição e 
diminuindo-o perante a sociedade, que doravante precisará ser ouvida. Vale relem-
brar, no entanto, que todo decidir deve ter em conta a necessidade do direito. É justo 
que haja direito e o juiz não pode desconsiderá-lo ao decidir.

Ademais, não se pode depender tão somente da atividade do magistrado para que 
o Poder Judiciário seja mais democrático. Tal dependência seria entregar-se à fortuna 
e à boa índole de cada juiz. O Processo Criminal precisa ser estruturado de modo a 
garantir à sociedade a sua efetiva participação nas decisões judiciais. Ela precisa ser 

16 CARVALHO, Saulo de. Criminología e transdisciplinariedad. Cuadernos de Política Criminal, Madrid, n. 91, p. 
125-148, 2009, p. 129. Tradução nossa.

17 BAUMGARTEN, Maíra. A prática científica na “Era do Conhecimento”: metodologia e transdisciplinaridade. So-
ciologias, Porto Alegre, ano 11, n. 22, p. 14-20, jul./dez. 2009, p. 15.
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ouvida e reconhecida pelo juiz. Como consequência, este deve enfrentar na elaboração 
da decisão os diversos argumentos trazidos ao processo pelos segmentos sociais, de-
vendo prestar contas a eles, pondo-se em indecisão. Para ser democrático, o processo 
deve ser fundamentalmente social, relativizando o seu caráter individualista, tanto 
em relação às partes quanto em relação aos poderes constituídos. A partir daí será 
possível a elaboração de pensamentos mais suspensos, sem pressa de resolver as crises, 
uma vez que os diversos posicionamentos de um determinado caso aparecerão com 
a abertura democrática, dirimindo as certezas, possibilitando a indecisão e evitando 
as soluções superficiais e aceleradas do nosso tempo interconectado.

A revisão do cálculo dos enunciados das súmulas é uma das alternativas para a 
descentralização da atividade do magistrado e o aprofundamento da sua interação 
com a sociedade e as partes. Assim, proponho três novos modelos de enunciados.

O primeiro deles são os enunciados multi-institucionais. Não é possível mini-
mizar os problemas decorrentes dos crimes, tanto por parte do Estado quanto por 
parte do particular, se as instituições jurídicas e o Poder Judiciário não colaborarem. 
O desenvolvimento de congressos entre o Ministério Público, a Defensoria Pública 
e a Magistratura pode, sem prejuízo dos enunciados particulares de cada um, fazer 
com que se estabeleçam em conjunto preceitos e direcionamentos voluntários para 
solucionar as questões criminais. Assim se fortalecerá a comunicação e o entrosa-
mento entre os atores jurídicos. É claro que o juiz deve ter sempre uma posição crítica 
perante esses enunciados, desafiando-os ou reinventando-os quando for necessário.

O segundo modelo são os enunciados populares, que resultarão da apreciação 
de casos juspolíticos por diversos segmentos sociais. Desse modo, as organizações 
sociais, os movimentos sociais, as empresas e os representantes das comunidades 
poderão desenvolver posicionamentos que serão apreciados pelos magistrados  
nos casos concretos.

O terceiro modelo são os enunciados das minorias políticas, que merecem uma 
súmula própria em razão dos seus déficits de representação política e a sua luta pelo 
reconhecimento das suas identidades. Esse modelo será importante para inserir po-
sicionamentos contramajoritários no Poder Judiciário, que servirão de contraponto 
à violência das decisões majoritárias. 

A implementação desses enunciados fará com que haja uma pressão positiva no 
magistrado, sendo possível constatar as suas alianças e compromissos, a partir da 
verificação dos enunciados que utiliza. Por exemplo, um magistrado pode ser carac-
terizado como burocrático e classista, se seguir com frequência o posicionamento dos 
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Tribunais Superiores, ignorando os enunciados populares e das minorias. Já outro 
que faça a devida temperança entre os enunciados e busque singularizar as suas de-
cisões atuará de modo mais democrático. Enfim, os enunciados são um dos cálculos 
processuais que podem pressionar o juiz a aceitar e considerar outras políticas e o 
rosto do outro.

Tudo isso para dizer que é justamente na abertura para a política que Roxin e 
Derrida possuem pontos de contato, sendo a análise da responsabilidade penal, que 
exige a racionalização da necessidade da pena, um momento dogmático propício 
para a inserção da teoria desconstrucionista da decisão, conforme trabalhada por 
Derrida em “Força de Lei”. Nesse sentido, a preocupação de Roxin é a mesma da de 
Derrida: o fechamento da dogmática à realidade, em um cálculo próprio que se faz 
autossuficiente. Ambos propõem que o cálculo da dogmática deve ser questionado, 
apesar de não ser justo prescindirmos completamente dele. Diz Roxin:

(...) a categoria delitiva, que tradicionalmente denominamos culpabilidade, tem na 
realidade muito menos a ver com a averiguação de poder atuar de um modo distinto, 
algo empiricamente difícil de constatar, que com o problema normativo de se, e até 
que ponto, nos casos de circunstâncias pessoais irregulares ou condicionadas pela 
situação convém uma sanção penal a uma conduta que, em princípio, está ameaçada 
com uma pena.18

A pergunta é: a pena convém? A quem? À sociedade? À retroalimentação do 
direito? À elite? À ética? Ao povo? À justiça? Ao ser humano? Se tentarmos talvez 
responder essas perguntas de modo abstrato, teórico, poderíamos dizer que ela serve 
a todos e a ninguém. É preciso então multiplicar infinitamente essa decisão, para 
que seja tomada em cada caso. Se ela for sempre tomada e retomada, considerando 
o direito e a política, sendo, portanto, juspolítica, tem que ser democrática. Essa 
exigência advém do poder constituinte, sendo um pressuposto para o direito atual. 
Como os juízes não são eleitos e a Constituição estipulou em seu artigo 1º, parágrafo 
único, que todo poder emana do povo e o seu exercício é feito por ele ou por seus 
representantes eleitos, as decisões criminais precisam de amparo popular ou serão 
ilegítimas. Elas, para serem democráticas, precisam ter a participação do povo, seja 
decidindo ou participando do processo que culminará em uma decisão livre, devida 
e responsável do juiz togado.

Nesse sentido, e apesar de Roxin não limitar as considerações político-criminais 

18 ROXIN, Claus. Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, p. 267. Tradução nossa.
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à culpabilidade19, entendo ser mais oportuno que se iniciem os debates populares 
sobre o Direito Criminal abordando a necessidade da pena, ou seja, no âmbito da 
análise sobre a responsabilidade penal, porque é da pena que vem a dor, o prazer 
e as considerações de justiça e injustiça. As discussões sobre ela também indepen-
dem de técnicas mais apuradas, uma vez que ela toca diversos níveis da razão e da 
paixão. Roxin inclusive considera este momento como de abertura. É na qualidade 
do debate sobre a responsabilidade, administrado pelo juiz e compartilhado pela 
sociedade, que aquele terá uma das grandes possibilidades de ser responsável, sin-
gularizando a decisão e compartilhando a construção dos argumentos com o outro. 
O castelo que será montado, porém, é constituído por blocos de montar, a espera 
do acontecimento da desconstrução. 

Segundo Roxin, “seria talvez mais exato falar de responsabilidade no lugar da 
culpabilidade, pois a culpabilidade é somente um dos fatores que decidem sobre a 
responsabilidade jurídico-penal”20. Talvez: eu, para ser responsável, tenho que decidir, 
assumindo essa responsabilidade, que necessita do talvez, para que se volte ao assunto, 
para que ele seja retomado, vivendo tudo de novo, permitindo a iterabilidade.

Por último, faz-se mister relembrar que tanto Roxin quanto Derrida assumem 
o direito, apesar de criticá-lo. A introdução de questões político-criminais na dog-
mática não é um relativismo jurídico, mas a condição do direito, que precisa ter um 
horizonte inadiável de justiça indefinível, aberto pela indecisão do juiz e pela parti-
cipação popular, que tem na necessidade da pena uma oportunidade crucial para a 
emergência dos conflitos. 

A proposta aqui apresentada, portanto, não se trata de uma luta contra a dogmá-
tica, mas sim do reconhecimento de que ela é um sistema teleológico e que seus fins 
devem à dinâmica constitucional, a qual implica necessariamente em um eterno dever 
impossível do poder constituído de satisfação dos desejos das potências constituintes.

19 Ibid., p. 77.

20 Ibid., p. 91. Tradução nossa.
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O PARADIGMA DO ESTADO PLURINACIONAL 
E AS PRáTICAS DE EDUCAÇÃO PARA 

OS DIREITOS hUMANOS EM COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DE TERREIRO EM SERGIPE: 

 Um exemplo brasileiro?1

THE MULTINATIONAL STATE PARADIGM AND 
THE HUMAN RIGHTS EDUCATION PRACTICES IN 

TRADITIONAL TERREIRO COMMUNITIES IN SERGIPE:  
A brazilian example?

Ilzver de Matos Oliveira2

José Lucas Santos Carvalho3

Kelly Helena Santos Caldas4

RESUMO
Nas democracias contemporâneas, a concepção de cidadania compreende a participação ativa 
de todos os sujeitos na proposição e na construção de políticas públicas, garantindo o diálogo 
permanente entre Estado e sociedade civil e, para isso, crucial é a criação de um processo 
sistemático e multidimensional de educação para os direitos humanos, que a partir de um 
constitucionalismo plurinacional reconhece à diversidade cultural e garante a efetiva parti-
cipação das comunidades tradicionais nas escolhas políticas. Esta educação se orienta para 
o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito às 
liberdades fundamentais, buscando criar uma cultura de tolerância e de convívio pacífico 
entre os diferentes grupos étnicos. Nesse contexto, esse trabalho pretende revelar que no Bra-
sil foram criadas garantias jurídico-legais para a proteção da liberdade de culto e de religião 
e do seu pleno exercício, mas, denunciando que, todavia, a cultura de discriminação com as 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Direito Constitucional: Sociedade, Política e Economia – UNITIRADENTES/SE

2 Mestre em Direito Público pela UFBA, professor da Universidade Tiradentes - SE e coordenador do Grupo de 
Pesquisa “Direito Constitucional: Sociedade, Política e Economia”.

3 Graduando em Direito pela Universidade Tiradentes – SE.

4 Graduanda em Direito pela Universidade Tiradentes – SE.
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religiões de matriz africana exige, além de garantias legais, a existência de práticas de educa-
ção capazes de mudar as bases que alicerçam a exclusão histórica dessa religiosidade. Assim, 
diante da importância de trazer para o campo científico as reflexões e discussões atuais sobre 
os mecanismos de efetivação dos direitos constitucionais, resolvemos analisar os programas 
de educação para Direitos Humanos desenvolvidos em Sergipe. Nesta perspectiva, os projetos 
Idará e Ododuwa foram o principal objeto de estudo deste artigo. Os referidos projetos foram 
desenvolvidos junto às comunidades de terreiro em Sergipe e buscam, através da educação 
para a diversidade étnico-religiosa, criar uma cultura de tolerância e de respeito, além de 
conscientizar os membros destas comunidades sobre os seus direitos.

PALAvRAS-ChAvE
Educação para Direitos Humanos; Direito Fundamental à liberdade de culto e de religião; 
Comunidades de Terreiro.

AbSTRACT
In contemporary democracies, the concept of citizenship includes the active participation 
of all subjects in the proposition and construction of public policies, ensuring the ongoing 
dialogue between the state and civil society and, therefore, is crucial to create a systematic 
and multidimensional human rights education, which from a multinational constitutional-
ism recognizes cultural diversity and ensures the effective participation of traditional com-
munities in political choices. Such education is directed to the full development of the human 
personality and to the strengthening of respect for fundamental freedoms, seeking to create a 
culture of tolerance and peaceful coexistence among different ethnic groups. In this context, 
this work aims to show that in Brazil were created legal and legal guarantees for the protection 
of freedom of worship and religion and its full realization, but denouncing that, however, the 
culture of discrimination with the religions of African demands in addition to legal guarantees, 
that the practice of education capable of changing the foundations that underpin the historical 
exclusion of this religiosity. Thus, considering the importance of bringing the scientific field 
reflections and discussions on current mechanisms for enforcement of constitutional rights, 
we decided to analyze the education programs developed for Human Rights in Sergipe. In this 
perspective, Idara and Ododuwa projects were the main object of this article. These projects 
were developed with the communities in the yard of Sergipe and seek, through education for 
ethnic-religious, create a culture of tolerance and respect, and awareness among members of 
these communities about their rights.
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1. O RECONhECIMENTO DAS RELIGIÕES DE MATRIZ 
AFRICANA NO bRASIL A PARTIR DA EDUCAÇÃO 
PARA A DIvERSIDADE ÉTNICO-RACIAL 

Em uma sociedade globalizada, as políticas públicas de educação assumem um 
compromisso com a democracia e a cidadania, garantindo a participação ativa de 
cada um no projeto de sociedade igualitária em construção. A concepção de cida-
dania na democracia contemporânea compreende a participação ativa dos sujeitos 
na proposição e construção de políticas públicas, garantindo o diálogo permanente 
entre Estado e sociedade civil, para isso, se faz necessária à criação de um processo 
sistemático e multidimensional pautado em uma educação para os Direitos Humanos.

Acontece que, com a ausência de uma educação voltada para estes direitos à so-
ciedade brasileira construiu uma visão distorcida e equivocada acerca dos Direitos 
Humanos. Assim, diante da ampliação dos direitos e garantias fundamentais dos 
cidadãos brasileiros paralelo às transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, 
o país passou a viver um momento paradoxal: no plano normativo são garantidos di-
reitos individuais, econômicos e sociais, mas no plano fático as desigualdades sociais 
impedem a sua efetividade.

Diante deste cenário, no plano internacional buscou-se sistematizar a implanta-
ção da educação e cultura em Direitos Humanos, pois desde a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, afirma-se que toda pessoa tem direito à educação, orientada para o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana, e fortalecimento do respeito aos Direitos 
Humanos e às liberdades fundamentais. Objetivou-se com isso, a produção de mu-
danças culturais com esta perspectiva de educação e a necessidade de o Estado incluí-
-la, a partir de um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, pois a questão 
dos Direitos Humanos é tão importante que não pode ficar adstrita ao próprio Estado.

Corroborando com esta perspectiva, no plano nacional, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação estabelece que “educar” em Direitos Humanos é fomentar uma 
prática educativa, estatuindo em seu art. 2º uma educação “inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com a finalidade do pleno desen-
volvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho”.

Na perspectiva de concretização dos Direitos Humanos na ordem nacional, o 
Decreto nº 7.037 de 21 de dezembro de 2009, atualizado pelo Decreto 7.177 de 12 de 



267

maio de 2010, instituiu o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-
3, compreendido como política do Estado brasileiro, tendo como fundamentos os 
compromissos internacionais assumidos pelo país. O Programa sinaliza as responsa-
bilidades dos três Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como 
os compromissos das três esferas administrativas do Estado, assim como todos os 
cidadãos, para efetivar o PNDH-3 como política de Estado ao garantir a concretização 
de políticas públicas que concretizem os Direitos Humanos no país.

Dentre os seus eixos estratégicos, esta a educação e a cultura em Direitos Huma-
nos, compreendida como:

Uma experiência individual e coletiva que atua na formação de uma consciência cen-
trada no respeito ao outro, na tolerância, na solidariedade e no compromisso contra 
todas as formas de discriminação, opressão e violência. É esse o caminho para formar 
pessoas capazes de construir novos valores, fundados no respeito integral à dignidade 
humana, bem como no reconhecimento das diferenças como elemento de construção 
da justiça. O desenvolvimento de processos educativos permanentes visa a consolidar 
uma nova cultura dos Direitos Humanos e da paz. (SDH, 2010, p. 18)

Essa concepção de educação e cultura em Direitos Humanos se traduz em pro-
postas de mudanças curriculares, incluindo a educação transversal e permanente nos 
temas ligados a estes direitos, tratando da promoção de grupos que historicamente 
foram marginalizados em nossa sociedade. 

A partir desta ótica de educação para os Direitos Humanos, funcionando como 
um mecanismo de criação de uma cultura nacional de tolerância e respeito entre 
culturas e origens distintas e na expectativa de garantir os direitos da população 
afrodescendente, aliado com o objetivo de ampliar as ações de promoção da igual-
dade, temos a criação do Estatuto da Igualdade Racial, da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR e da Lei nº 10.639/2003, esta última, incluiu 
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira”, demonstrando a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. 

A partir desta política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, an-
tropológicas oriundas da realidade brasileira, busca-se combater o racismo e as dis-
criminações que atingem particularmente os negros.
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2. CONSTITUCIONALISMO PLURINACIONAL: OS 
POvOS E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS E O 
DIREITO hUMANO FUNDAMENTAL À LIbERDADE 
DE CULTO E DE RELIGIÃO 

O Brasil é composto por diversos modos de viver, fazer e sentir. Assim, diante das 
múltiplas expressões culturais que integram a sociedade brasileira, tem-se observado 
uma busca jurídico-legal em proteger e garantir aos diferentes povos e comunidades 
tradicionaiso exercício dos seus direitos humanos fundamentais, a partir do respeito 
às diferenças étnicas e culturais.

O advento da Constituição Federal de 1988 e a ratificação de Convenções e De-
clarações elaboradas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), deu início ao fortalecimento e reconhecimento 
jurídico-formal dos povos e comunidades tradicionais.

Ao ratificar a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
em 20 de Junho de 2002, através do Decreto Legislativo nº 143, o Brasil passou a 
reconhecer como critério fundamental os elementos de autoidentificação para de-
terminar quais os grupos culturais, reafirmando os direitos humanos fundamentais 
dos povos indígenas e tribais.

Noutro ponto, a Convenção sobre Diversidade Biológica firmada durante a Con-
ferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 2 de 1994, determinando, dentre seus objetivos, o respeito e a 
preservação do conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e popu-
lações indígenas com estilo de vida tradicionais. 

É importante adotar uma compreensão ampla de “comunidades tradicionais”, não 
mais limitadas ao lugar geográfico, mas sim à autodefinição coletiva. Nesta perspecti-
va, válido mencionar o Decreto nº 6.040 de 2007, que instituiu a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o qual trouxe 
em seu art. 3º, inciso I, a conceituação de povos e comunidades tradicionais:

Povos e Comunidades Tradicionais [são] grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Neste ângulo, compreendem-se como comunidades tradicionais brasileiras, os 
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povos indígenas, os quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, babaçu, serin-
gueiros, comunidades de fundos de pasto, pescadores artesanais, pantaneiros, e no 
caso específico desse estudo - os afro-religiosos – como também, “os demais sujeitos 
sociais emergentes, cujas identidades coletivas se fundamentam em direitos territo-
riais e numa autoconsciência cultural”.

Tratando-se especificamente das comunidades tradicionais afro-religiosas, pu-
deram-se observar, em razão da realidade escravocrata vivenciada pelo Brasil, um 
cenário de discriminação e opressão às religiões de matrizes africanas, tais como 
Umbanda e Candomblé. 

Diante dessa realidade de discriminação e sub-representação das minorias ét-
nicas, surge a necessidade de consolidar uma sociedade multicultural, que valorize 
as diferenças étnicas de seus cidadãos, fato que ainda não se concretizou no Brasil.

Para isso que se concretize é fundamental que os mecanismos jurídicos estejam 
aptos a garantirem esta diversidade, na perspectiva de um constitucionalismo plu-
rinacional, ou seja, no qual possam coexistir, harmônica e dialogicamente, diversas 
nações dentro de um mesmo Estado Nacional. Sendo assim: 

A institucionalização de um constitucionalismo plurinacional demanda um engajamen-
to profundamente intercultural. Tal constitucionalismo, para ser apto a romper com as 
bases uniformizadoras do Estado-nação (em suas várias vertentes), deve ser dialógico, 
uma vez que demanda uma abertura comunicativa e deliberativa permanente para 
alcançar o melhor entendimento com o outro, o diferente. Deve ser concretizante, pois 
se compromete com a busca de soluções específicas e ao mesmo tempo consistentes 
para situações individuais e complexas; tal fato requer do intérprete constitucional uma 
abordagem interdisciplinar e intercultural. E, por fim, o constitucionalismo em sua 
vertente plurinacional não dispensa uma postura garantista, porque trabalha direta-
mente para a construção de sentidos e significados para o rol de direitos fundamentais. 
(AFONSO; MAGALHÃES, 2011, pg. 272/273)

Para que haja a efetivação dos direitos humanos fundamentais pertencentes as 
comunidades tradicionais, necessita além de uma reestruturação do constituciona-
lismo tradicional, uma educação para os direitos humanos.

Dessa forma, na busca pela valorização dos Direitos Humanos das comunidades 
afro-religiosas, necessário a observação dos instrumentos constitucionais vigentes de 
respeito e proteção das liberdades religiosas.

A nova ordem constitucional ampliou significativamente a compreensão de li-
berdade religiosa, uma vez que, até então, havia um condicionamento do exercí-
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cio desta liberdade aos preceitos de “ordem pública” e aos “bons costumes”, con-
ceitos indeterminados que fragilizavam a promoção efetiva das diversas formas de  
expressão religiosa. 

Somente com o advento da Carta Magna vigente, a liberdade religiosa foi elevada 
ao status de direito humano fundamental, essa importante mudança de paradigma 
pode ser observada da leitura dos incisos que compõe o seu art. 5º:

Artigo 5º [...] 
VI – é inviolável a Liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos [...] e, garantida na forma da Lei, a proteção aos locais 
de culto e suas liturgias; 
VII – [...] é, assegurada, nos termos da Lei, a prestação da assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva; 
VIII – [...] ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta e recusar cumprir prestação alternativa, fixada em Lei. 

Além de estabelecer a “liberdade de consciência e de crença”, como também o 
“livre exercício dos cultos religiosos”, o diploma jurídico brasileiro inovou ao esta-
belecer no próprio corpo do texto constitucional a necessidade de, através de leis 
específicas, garantir mecanismos de proteção e promoção desse direito fundamental, 
seja na “proteção aos locais de culto e suas liturgias”, seja na “prestação da assistência 
religiosa nas entidades civis e militares”.

No que se refere ao art. 5º, inciso VI da CF/88 é importante estabelecer as dis-
tinções entre liberdade de crença e liberdade de culto, segundo José Afonso da Silva:

[A liberdade de crença é] a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade 
(ou direito) de mudar de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir 
à religião alguma, assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de 
exprimir o agnosticismo. [...] [Na liberdade de culto] a religião não é apenas sentimento 
sagrado puro [...] sua característica básica se exterioriza na prática dos ritos, no culto, 
com suas cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidade aos hábitos, às tradições, na 
forma indicada pela religião escolhida. [...]. (SILVA, 2002, p. 248)

Mais detalhadamente, Ribeiro explica que:
[...] a liberdade de crença, tem como marca nítida o seu caráter interior. Vai da liberdade 
primeira do homem de poder orientar a sua fé, sua perspectiva em relação ao mundo 
e à vida, a sua possibilidade de eleição dos valores que reputa essenciais, sendo, pois, 
inalienáveis por natureza, mesmo quando proibida legalmente, visto que a repressão ao 
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direito e à tirania não podem chegar ao ponto de cercear a fé que reside no interior do 
indivíduo, alcançando, no máximo, a sua manifestação exterior. (RIBEIRO, 2002, p.35)

Já no tocante a liberdade de culto, o autor ora referido entende como a possi-
bilidade da exteriorização e a demonstração plena dessa capacidade interior reli-
giosa, ultrapassando a “dimensão espiritual” através de manifestações externas da  
crença cultivada.

Assim, fica evidente que as manifestações públicas de expressão religiosa, 
seja através de orações, rituais ou cultos, não podem ser obstadas, ao contrário, 
devem ser salvaguardadas e garantidas, em razão da sua essencialidade na concre-
tização do direito humano fundamental à liberdade religiosa, esculpido em nossa  
ordem constitucional.

Destarte, as comunidades tradicionais afro-religiosas possuírem atualmente 
mecanismos variados de proteção e reconhecimento, seja no âmbito internacional, 
como é o caso da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
seja de âmbito nacional, como é o caso da proteção conferida “às manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras”, prevista no art. 215, §1º da CF/88, 
todavia se faz necessário uma maior educação dos integrantes destas comunidades 
acerca dos direitos humanos a eles garantidos, através de políticas públicas aplicadas,  
a fim efetivá-los realmente.

Ainda no que se refere aos mecanismos de proteção à liberdade religiosa, é lúcido 
observar as normas infraconstitucionais existentes, principalmente na esfera criminal. 
O Código Penal Brasileiro, por exemplo, tipifica em seu artigo 140, §3º a “injúria 
por motivos religiosos”, como também, reserva um capítulo próprio para “os crimes 
contra o sentimento religioso”, ao prever em seu art. 208, a pena de detenção para 
aquele que realizar “ultraje” a culto, “impedimento” ou “perturbação” à sua realização. 

Tal previsão legal demonstra a intenção do legislador em elevar a liberdade religio-
sa ao nível máximo de proteção, já que em razão do princípio da proteção mínima, o 
estatuto repressivo somente é utilizado para coibir e criminalizar condutas violadoras 
dos bens jurídicos mais valiosos. Há título ilustrativo, válida a transcrição do art. 208 
do referido diploma:

Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função reli-
giosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publi-
camente ato ou objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa. (Código Penal Brasileiro, 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de novembro de 1940).
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Os instrumentos aqui citados contribuem fundamentalmente no combate ao pre-
conceito e a intolerância religiosa, a qual tem como principal alvo os afro-religiosos. 
No Mapa da Intolerância Religiosa – 2011, Marcio Alexandre Gualberto, ao cola-
cionar matéria divulgada na mídia acerca da intolerância religiosa ao Candomblé, 
demonstrou um aumento do nível de conscientização daqueles que são vítimas de 
discriminação, como também uma maior repercussão midiática sobre os casos de 
preconceito em matéria religiosa. Segue abaixo trechos da referida matéria:

[...] O filho de santo Marcelo da Silva Gomes entrou com uma ação na Justiça contra o 
seu vizinho, o mecânico Mauro Monteiro Pinto, alegando que foi ofendido sua religião, 
o candomblé, quando ele estava fazendo uma oferenda em Paty de Alferes, no Sul Flu-
minense. Segundo a sentença, o mecânico teria chamado o filho de santo de macum-
beiro e o xingado com palavras de baixo calão. A Justiça condenou o mecânico Mauro 
Monteiro Pinto a pagar uma indenização no valor de R$ 3 mil, como consequência 
aos danos e sofrimentos experimentados pelo filho de santo. [...] A juíza que concedeu 
a sentença, Katylene Collyer Pires de Figueiredo, argumentou que a disseminação da 
intolerância religiosa em uma comunidade, a toda evidência, acarretará insegurança 
social, havendo de ser rigorosamente rechaçada. (G1 – 05 de novembro de 2011) 

Casos emblemáticos como este, demonstram que a existência de mecanismos 
jurídicos de reconhecimento e proteção da liberdade religiosa, não são, isoladamente, 
suficientes para evitar o preconceito e a intolerância aos afro-religiosos. É preciso, 
como dito em linhas anteriores, estabelecer políticas destinadas à educação para a 
tolerância, a proteção, a promoção e a prevenção dos Direitos Humanos dos religiosos 
afro-brasileiros.

3. A EXPERIÊNCIA DOS PROJETOS IDARá E 
ODODUWA PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
hUMANOS NAS COMUNIDADES DE  
TERREIRO SERGIPANAS 

O estado de Sergipe é o quinto estado no Brasil em maior número de contingente 
de população negra, além disso, há 22 comunidades negras quilombolas reconhecidas, 
sendo três tituladas.

No âmbito do poder executivo estadual, verifica-se o trabalho da Secretaria dos 
Direitos Humanos e da Cidadania – Sedhuc, da Secretaria de Inclusão Social – SEIDS 
e da Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial – COPPIR, esta 
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última criada em 2007, as quais atuam na promoção da igualdade e no combate a 
todas as formas de discriminação étnico-racial.

Dentre as ações desenvolvidas no estado de Sergipe, na promoção de uma edu-
cação em direitos humanos nas comunidades de terreiro sergipanas, dois projetos 
surgem, com propostas inclusivas e democráticas, o Projeto Idará, “construin-
do cidadania comas comunidades de terreiros”, e o Projeto “Ododuwa: A parte  
Feminina da Criação”. 

O projeto Idará, articulado pela Omolàiyé - Sociedade de Estudos Étnicos, Políti-
cos, Sociais e Culturais, organização que realiza e articula atividades de promoção da 
igualdade racial, combate ao racismo e a intolerância religiosa, nas áreas de religião, 
educação, saúde, cultura, juventude e outros segmentos da sociedade, tem como 
objetivo propiciar aos iniciados nas diversas comunidades de terreiros de Aracaju, 
Grande Aracaju e do Vale do Cotinguiba a apropriação de conteúdo e informações 
que venham facilitar a construção afirmativa de sua identidade cultural e religiosa, 
bem como servir de instrumentos para o enfrentamento da intolerância religiosa 
e na luta por políticas públicas de garantia dos direitos humanos e de promoção  
da igualdade racial. 

Nessa perspectiva o projeto realizou um ciclo de debates e capacitações nos locais 
de maior incidência dessas comunidades, intercambiando o trabalho de profissionais 
das áreas de educação, história, antropologia, saúde e direito e finalizando todo o 
processo informativo e formativo com a realização de um seminário e a criação de 
uma cartilha com as questões mais recorrentes e pertinentes como instrumentos finais 
de visibilidade, apoio e fortalecimento dessas comunidades.

De acordo com o grupo, existe uma demanda apresentada pelas comunidades 
de terreiros em Aracaju e nas regiões acima referidas, com relação à necessidade de 
ampliação de estratégias de atuação que assegurem informações e formação básica, 
no sentido de instrumentalizar essas comunidades, propiciando a diminuição da 
distância que existe entre elas e todas as discussões que estão sendo realizadas na 
formulação e implementação de políticas públicas para esse segmento. 

Para além do preconceito e da discriminação que ainda hoje vitimizam essas 
comunidades tradicionais de matriz africana, o processo de despolitização, desar-
ticulação e isolamento aos quais os terreiros estiveram sujeitos por muito tempo 
provocaram um enfraquecimento no enfrentamento da intolerância religiosa e do 
racismo vivenciados cotidianamente por essas comunidades. 

O projeto ‘Ododuwá: A parte Feminina da Criação’ foi promovido em 2011 com 
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o objetivo de desenvolver ações de resgate e manutenção da identidade afro-religiosa 
das comunidades religiosas de matriz africana em Sergipe. O projeto realizou oficinas 
socioeducativas com o propósito de educar e conscientizar os membros das comunida-
des de terreiro no estado de Sergipe sobre os seus direitos, ao criar espaços de debates 
e resgate histórico dos caminhos percorridos pelos grupos de religiosidades africanas.

 Na realização de oficinas foram discutidos eixos como a educação ambiental, 
tendo em vista a umbilical relação entre o meio ambiente e a religiosidade de matriz 
africana, buscando compreender o resgate do saber tradicional das religiões de ma-
triz africana e a promoção da preservação do meio ambiente a partir desse resgate, 
a inserção das casas de Religiosidade de Matriz Africana nas políticas do Governo 
Federal, além da formação dos líderes de terreiros em gestão de projetos.

Ambos os projetos culminaram com o lançamento do catálogo “Religiões de 
Matriz Africana em Sergipe” e da Cartilha Pedagógica das Religiosidades de Ma-
triz Africana e da Promoção da Igualdade Racial, frutos de uma articulação entre o 
movimento das religiosidades, representado pelo Fórum Sergipano das Religiões de 
Matriz Africana, o governo do estado e o governo federal. 

O catálogo é um pré-mapeamento dos terreiros de candomblé e de umbanda 
do estado, buscando identificar onde se encontram no estado esses terreiros, para 
que a história e a identidade das religiões de matriz africana fiquem na memória 
da sociedade sergipana que possui forte influência da cultura africana, sendo essas 
comunidades a própria identidade negra do estado de Sergipe.

Além disso, a cartilha tem um função pedagógica ao contribuir para a implemen-
tação da Lei nº 10.639/2003, funcionando como instrumento pedagógico nas escolas, 
para que na base educacional das crianças possa ser trabalhada a igualdade racial 
e o respeito às diversidades, para cumprir este papel serão distribuídas nas escolas 
públicas e privadas.

4. CONCLUSÃO

Enfim, é possível verificar a existência de uma gama ampla de instrumentos jurí-
dicos, tanto internacionais quanto nacionais, constitucionais e infraconstitucionais, 
de reconhecimento, promoção e proteção às comunidades tradicionais afro-religiosas, 
a fim de garantir o exercício da liberdade de culto e religião, visto que, a partir da 
Magna Carta de 1988, houve uma mudança de paradigma ao incluir a liberdade 
de consciência e de crença, como também o livre exercício dos cultos religiosos  
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como um direito humano fundamental.
Todavia, a concretização e efetividade do respeito à diversidade cultural e étnica 

perpassa por políticas públicas com enfoque na educação em direitos humanos, atra-
vés de um sistema multidimensional voltado à conscientização dos cidadãos acerca 
das diversas representatividades formadoras da sociedade brasileira, inclusive das 
religiões de matriz africana, a tanto oprimidas e discriminadas. 

Essa temática é de muito relevo para a comunidade sergipana, uma vez que se 
trata do quinto estado brasileiro com maior índice de população negra. Ao analisar os 
projetos desenvolvidos em âmbito regional, fora detectada a existência dos Projetos 
Idará, “construindo cidadania comas comunidades de terreiros” e “Ododuwa: A parte 
Feminina da Criação”, os quais, articulados com organizações não governamentais de 
afirmação e identificação cultural e religiosa dos afro-brasileiros e órgãos públicos de 
promoção de Direitos humanos, realizaram diversas ações em comunidades de ter-
reiros de Aracaju, Grande Aracaju e do Vale do Cotinguiba, a fim de conscientizá-las 
sobre a importância da manutenção da religiosidade de matriz-africana, Umbanda 
e Candomblé, como também dos mecanismos instrumentais de combate efetivo à 
intolerância religiosa.

Assim, não se pode olvidar que a liberdade religiosa é legítima e fundamental para 
a democracia contemporânea, sendo necessário, para tanto, educar os cidadãos para 
o respeito à dignidade humana, a partir da tolerância e reconhecimento das crenças, 
cultos e liturgias decorrente da pluralidade cultural intrínseca à sociedade brasileira.
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RESUMO
A teoria aplicável aos bens públicos no âmbito do Direito Administrativo, desenvolvida ao 
longo de séculos, é hoje defasada, limitada e insuficiente para abordar adequadamente os 
problemas da atualidade. Uma solução possível para essa insuficiência é encontrada na Teoria 
dos Bens Fundamentais, de Luigi Ferrajoli, que destaca um conjunto de bens com alto grau de 
fundamentalidade: os bens personalíssimos (aqueles estreitamente ligados aos direitos vitais 
de uma pessoa), comuns (principalmente aqueles ligados à preservação ecológica) e sociais 
(aqueles objeto de direitos sociais). É em face dessa teoria que esse trabalho procura revisar o 
tratamento classicamente atribuído aos bens públicos, procurando encontrar respostas mais 
adequadas à atual complexidade social. 
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AbSTRACT
The theory applied to public property in Administrative Law, developed over centuries, is now 
outdated, limited and insufficient to adequately address the present problems. One possible 
solution for this failure is found in the Theory of Fundamental Goods, by Luigi Ferrajoli, which 
highlights a number of goods with a high degree of fundamentality: the personality rights 
(those closely linked to the vital rights of a person), common (especially those connected to 
ecological preservation) and social (those subject to social rights). It is in light of this theory 
that this paper seeks to review the treatment classically attributed to public property, seeking 
to find the most appropriate responses to current social complexity.
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1. INTRODUÇÃO

Noções sobre bens no Direito Administrativo são antigas, e não vem merecendo 
maiores atenções, apesar de apresentar dificuldades concretas muito relevantes. As 
divergências que há quanto aos conceitos são as divergências que sempre houve, 
notadamente sobre o conceito de domínio público e suas implicações; não foram 
pacificadas e, não obstante, foram esquecidas. Pouco se tem dito sobre essas questões.

Entretanto, no atual contexto, esse esquecimento da literatura jurídica não pode 
continuar. Quem o diz é Luigi Ferrajoli, em trabalho no qual demonstra justamente 
que as tradicionais classificações de bens e coisas do Direito Civil e, por conseguinte, 
no Direito Administrativo, não oferecem respostas (tutela) adequada para a atual 
realidade; essas classificações estão defasadas, desatualizadas, merecendo superação4. 
Diante disso, o autor propõe que alguns bens, estritamente relacionados à realização 
dos direitos fundamentais, recebam tratamento diferenciado, ou seja, propõe um 
regime jurídico diferenciado para o que denomina bens fundamentais. Esses bens 
fundamentais seriam divididos em personalíssimos (aqueles estreitamente ligados aos 
direitos vitais de uma pessoa), comuns (principalmente aqueles ligados à preservação 
ecológica) e sociais (aqueles objeto de direitos sociais).

Neste trabalho, essas noções de bens fundamentais são levadas para o Direito 
Administrativo. Demonstra-se que o tratamento jurídico tradicional de bens públicos 
está a merecer revisão, que reconheça a fundamentalidade de alguns bens públi-
cos. Na mesma toada, também os procedimentos de afetação e desafetação ganham 
novos contornos dentro da teoria dos bens fundamentais. Além disso, são apresen-
tadas algumas reflexões relativas às noções de propriedade presentes na legislação: 
na verdade, a propriedade pública possui acentuado traço de indisponibilidade, 
sendo que em alguns casos (como os bens previstos no art. 20 e 26, CR, respecti-
vamente bens pertencentes à União e aos Estados Federados), os bens públicos são  
absolutamente inalienáveis. 

Para tanto, apresenta-se revisão bibliográfica do assunto no Direito Administra-
tivo. A pesquisa verificou que não existem grandes questões localizadas na disciplina 
para além dos velhos debates, ainda não solucionados, e não houve contribuições 
significativas nos últimos anos. Esse novo aporte foi encontrado na teoria dos bens 

4 FERRAJOLI, Luigi. Por uma Carta dos bens fundamentais. Trad. Daniela Cademartori e Sergio Cademartori. Se-
qüência, n. 60, ano XXXI, julho 2010, p. 29-73.
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fundamentais de Luigi Ferrajoli. A síntese entre as antigas construções teóricas e a 
nova teoria é o que se pretende realizar neste trabalho.

2. A TEORIA DOS bENS FUNDAMENTAIS DE  
LUIGI FERRAJOLI

Não é possível se debruçar sobre o Código Civil de 2002, ou sobre as leis espe-
cíficas de Direito Administrativo, tendo por norte uma hermenêutica tradicional 
oitocentista. De fato, considerando o movimento de aproximação entre o Direito 
Administrativo e o Direito Constitucional, os elementos das discussões do constitu-
cionalismo, notadamente o compromisso com a realização dos direitos fundamentais, 
devem ser trazidos também para a discussão acerca dos bens públicos. Uma contri-
buição extremamente válida pode ser encontrada na teoria dos bens fundamentais 
de Luigi Ferrajoli.

Para o autor algumas classes de bens não podem estar submetidas à lógica do mer-
cado livre, não podem ser patrimolializadas e, por conseguinte, merecem tratamento 
especial. São aqueles bens “cuja acessibilidade deve ser garantida a todos e a cada um 
porque objeto de outros tantos direitos fundamentais e que por isso, da mesma forma 
que estes, são subtraídos à lógica do mercado”5.

Esses bens são divididos em 3 categorias.
A primeira categoria diz respeito aos bens personalíssimos, que são aqueles es-

treitamente ligados aos direitos vitais de uma pessoa, ou seja, o corpo humano e 
seus órgãos. São bens universais, no sentido de que pertencem a cada ser humano 
e são acessíveis unicamente a ele, com exclusão de todos os demais. Não poderiam 
ser considerados propriedade de uma pessoa (e portanto imbuídos de valor patri-
monial), mas sim parte de sua “identidade, não menos que ‘meu’ pensamento ou 
‘minha’ mente, e é portanto, o mesmo que estes, configurado como bem fundamentai: 
inviolável, inalienável, intangível”6. 

A segunda categoria diz respeito aos bens comuns, que são bens naturais, cuja 
proteção é de interesse vital de todos. São bens como o ar, o clima, a água, as órbitas 
dos satélites, as bandas do éter, os recursos minerais das profundezas marinhas, a 
biodiversidade e todos os outros bens do patrimônio ecológico da humanidade. 

5 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 35.

6 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p.48.
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Considerando que, segundo Ferrajoli, as ameaças são de amplitude global, os 
desafios só poderiam ser superados por meio de uma política global que institua 
bens de domínio público planetário ou bens públicos planetários. Todavia, acredita-se 
que em um país como o Brasil muitos desses problemas podem ser adequadamente 
abordados por uma perspectiva nacional. Isso porque, como o país tem dimensões 
continentais, há biomas ou bacias hidrográficas inseridas em sua inteireza dentro do 
território nacional, prescindindo em larga medida da atuação consertada com outros 
países para sua proteção. 

De fato, como será apresentado em item mais adiante, essa categoria importa 
sobremaneira ao Direito Administrativo, já que vários bens essenciais à proteção 
ecológica (como lagos, rios e quaisquer correntes de água) são bens públicos (bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno). Alguns desses bens, in-
clusive, por expressa determinação constitucional, sempre são só podem pertencer a 
ente público, como é o caso do bens listados no art. 20 e 26, CR. Além disso, o Código 
Civil de 2002 lista expressamente alguns bens dessa categoria como públicos de uso 
comum do povo (art. 99, I, CC/2002). 

Por fim, haveria os bens sociais, como a água potável, os medicamentos essenciais 
e os produtos necessários para a alimentação básica, todos objeto de direitos sociais, 
ou seja, “daqueles direitos fundamentais que consistem em prestações, como a ali-
mentação básica e a assistência sanitária”7. Seu aspecto de fundamentalidade seria não 
objetivo, mas subjetivo, já que atinge aqueles não tem têm condições de adquiri-los 
como bens patrimoniais8.

Diante da proposta de Ferrajoli, notadamente da categoria dos bens fundamentais 
comuns, percebe-se a insuficiência e limitação do tratamento tradicional na disciplina 
do Direito Administrativo aos bens públicos. 

3. bENS E COISAS NO DIREITO CIvIL

Os conceitos de coisas e bens na literatura civilista não é uniforme, e o Código 
Civil de 2002 parece tê-los tomado por equivalentes9. 

Não obstante, as noções serão apresentadas aqui, tal como adotadas pela literatura 

7 Op. cit. p. 55.

8 Op. cit. p. 54.

9 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 9. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2009. p. 292.
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civilista, já que essas noções interessam a este trabalho mais adiante, quando se trata 
dos bens fundamentais comuns (aqueles ecologicamente relevantes). 

Por um lado, há quem defenda que entre coisas e bens há coincidência de signifi-
cação10: abrange aquilo que é suscetíveis de apropriação exclusiva do homem, excluin-
do-se por decorrência aquilo cuja quantidade é inexaurível, como o ar atmosférico, a 
luz solar, a água dos oceanos. São coisas (ou bens) tudo aquilo que existe fora ou além 
do homem, sendo suscetível de posse exclusiva, economicamente apreciável, ou seja, 
idôneo à estimação pecuniária. O conceito é, portanto, ministrado pela economia11.

Por outro lado, há os autores que distinguem coisas e bens, mas mesmo entre eles 
não há consenso.

Caio Mário da Silva Pereira entende que “tudo que se pode integrar no nosso 
patrimônio é um bem, e é objeto de direito subjetivo”12. Além deles, para o autor há 
vários bens imateriais e não patrimoniais, como o estado de filiação, o direito ao nome 
ou o poder familiar. Dessa forma, bens são definidos como tudo que pode ser objeto 
de relação jurídica, sem distinção de patrimonialidade ou materialidade13. Ademais, 
para o autor bens e coisas são distintos no seguinte sentido: 

Em sentido estrito, porém, o objeto da relação jurídica, o bem jurídico, pode e deve, por 
sua vez, suportar uma distinção, que separa os bens propriamente ditos das coisas. Os 
bens, especificamente considerados, distinguem-se das coisas, em razão da materiali-
dade destas: as coisas são materiais ou concretas, enquanto que se reserva para designar 
os imateriais ou abstratos o nome de bens, em sentido estrito. Uma casa, um animal de 
tração são coisas, porque concretizado cada um em uma unidade material e objetiva, 
distinta de qualquer outra. Um direito de crédito, uma faculdade, embora defensável 
ou protegível pelos remédios jurídicos postos à disposição do sujeito em caso de lesão, 
diz-se com maior precisão, ser um bem. Sob o aspecto de sua materialidade é que se 
faz a distinção entre a coisa e o bem (grifos no original)14.

10 SCUTO apud MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de direito 
civil, vol. 1: parte geral. 43. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2011. p. 189.

11 MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de direito civil, vol. 1: 
parte geral. 43. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2011. p. 190.

12 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, vol. 1: introdução ao direito civil; teoria geral de direito 
civil. Rio de Janeiro (RJ): Forense, 2005. p. 401.

13 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit.

14 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit. p. 401-402.
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Para outro grupo da literatura civilista, coisa é gênero do qual bem é espécie15. 
Para esses autores, coisa é tudo quanto existe na natureza, objetivamente, com exceção 
daquilo que tenha personalidade, ou seja, com exceção do homem16. Como explica 
Silvio Rodrigues, o sol, a lua, os animais e seres inanimados são coisas. Já os bens são 
coisas que, pela sua utilidade e raridade, possuem valor econômico e podem servir 
de objeto de relação jurídica; são coisas que proporcionam homem uma utilidade, 
sendo suscetíveis de apropriação, constituindo, então, o seu patrimônio. De acordo 
com esse entendimento, todos os bens seriam coisas, mas nem todas as coisas seriam 
bens. O sol, a lua, a luz solar, o ar atmosférico e a água do mar seriam exemplos de 
coisas que não são bens. O esquema abaixo ilustra a teoria:

Coisas

Bens

Todavia, esse último entendimento apresenta problemas de ordem lógica. Com 
efeito, nenhum dos autores expressamente inclui ou exclui os bens imateriais do 
conteúdo de coisas. No entanto, o conceito de coisas, tal como apresentado, está for-
temente associado ao que existe na natureza, ao que está objetivamente disponível no 
mundo. Abstrações jurídicas (como as cotas e ações de uma empresa) ou as criações 
intelectuais (propriedade literária, científica e artística) não existem objetivamente, 
nem tampouco estão disponíveis na natureza. Por conseguinte, não poderiam ser 
coisas. No entanto, trata-se de bens, objetos de relações jurídicas, com evidente con-
teúdo patrimonial. Dessa forma, desde logo, a construção desses autores apresenta 
uma inconsistência interna. A inconsistência se encontra justamente na constatação 
de que existem bens que não são coisas. Por essas razões, o conceito de coisas para 
esses autores está a merecer, no mínimo, aprimoramento. 

15 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 1: teoria geral do Direito Civil. 28. ed. São Paulo (SP): 
Saraiva, 2011. p. 357; RODRIGUES, Silvio. Direito civil, vol. 1: parte geral. São Paulo (SP): Saraiva, 2003. p. 116.

16 DINIZ, Maria Helena. Op. cit. RODRIGUES, Silvio. Op. cit.
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Nada obstante, uma concepção é incontroversa em todos os autores: bens são 
objeto de direitos, objeto de relações jurídicas, sendo que objeto aqui não coincide 
com a noção de coisas objetivamente existentes na natureza e inclui abstrações cria-
das pelo homem. Bens possuem valor econômico, proporcionam ao homem uma 
utilidade, sendo suscetíveis de apropriação, constituindo o patrimônio das pessoas 
naturais e jurídicas. 

Outra questão que interessa a este trabalho diz respeito às coisas/bens que estão 
fora do comércio. O Código de 1916 dispunha serem coisas fora do comércio aquelas 
insuscetíveis de apropriação e as legalmente inalienáveis. Em primeiro lugar, são elas 
as coisas insuscetíveis de apropriação, ou seja, aquelas que não são passíveis de posse 
exclusiva do homem, por inesgotável sua utilização (como o ar atmosférico, a luz solar, 
o ma alto, a água dos oceanos). Em segundo lugar, estão igualmente fora do comércio 
as coisas que, embora suscetíveis de apropriação pelo homem, são propositalmente 
excluídas pela lei, quer em atenção à defesa social, quer para proteger determinadas 
pessoas (como os bens públicos afetados, os bens de família, os bens dotais, os bens 
gravados com inalienabilidade, os bens pertencentes às fundações)17. Silvio Rodrigues 
destaca ainda como bens inalienáveis os bens personalíssimos, que não apresentam 
valor econômico, como a vida, a honra ou a liberdade18.

Importa notar que escapou aos civilistas o longo rol de bens os quais a Consti-
tuição atribui à União e aos Estados Federados. O art. 20, CR, enumera os bens da 
União e o art. 26, CR, enumera os bens dos Estados Federados. Esses bens, ainda 
que possam ser economicamente valorados, jamais poderão ser alienados, já que 
não podem pertencer a pessoa diversa daquela identificada pela Constituição. Dessa 
forma, é vedado à União alienar as terras devolutas de fronteira, ou os terrenos de 
marinha. A Constituição dispôs expressamente que essas áreas pertencem à União e 
não podem pertencer a ninguém mais. Se o bem existe, ele pertence ao ente federado 
identificado pela Constituição.19 Logo, ainda que os bens enumerados nesse artigo 
possam ter valor econômico, eles são coisas/bens fora do comércio, ou seja, são ab-
solutamente inalienáveis, a menos até que haja alteração na redação constitucional. 

17 MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de direito civil, vol. 1: 
parte geral. 43. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2011. p. 213-214.

18 RODRIGUES, Silvio. Direito civil, vol. 1: parte geral. São Paulo (SP): Saraiva, 2003. p. 150.

19 Isso não impede que os entes públicos realizem negócios jurídicos sobre esses bens. Os bens da riqueza mineral, por 
exemplo, são bens da União, mas ela pode conceder licenças de lavra a um terceiro, que fica encarregado de explorá-los.
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Nesse item, convém ainda um último comentário sobre coisas e bens. Em relação 
às partes do corpo e ao cadáver, a disponibilidade deles ao comércio é muito contro-
versa. A Lei n. 9.434/1997 permitiu a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes 
do corpo humano, em vida ou post mortem, para fins de transplante e tratamento, 
conforme suas disposições. O sangue, o esperma e o óvulo não estão, todavia, com-
preendidos entre os tecidos a que se refere a lei (art. 1º, parágrafo único) e podem ser 
livremente comercializados. A teoria dos bens fundamentais, no que diz respeito aos 
bens fundamentais personalíssimos, atentou-se para o fato de que vários desses órgãos 
e tecidos adquiriram conteúdo patrimonial, já que as recentes técnicas de medicina 
conseguem subtraí-los do corpo humano e ainda preservar a vida. O autor defende 
que, ainda que seja possível a mercantilização desses bens, eles devem ser considera-
dos bens fundamentais personalíssimos e, como tal, devem ser subtraídos da lógica 
de mercado. Dessa forma, a teoria dos bens fundamentais oferece um interessante 
embasamento teórico para abordar o problema. Tais questões, no entanto, além de 
muito complexas, escapam ao escopo deste trabalho, de modo que os comentários 
sobre elas esgotam-se nessas brevíssimas considerações.

4. OS bENS PÚbLICOS

O Livro II do Código Civil de 2002 é intitulado “Dos Bens”, e seu título único é 
dedicado às diferentes classes de bens. Três diferentes perspectivas foram adotadas 
para classificar os bens e atribuir-lhes melhor tratamento. O Capítulo 1 classifica os 
bens em relação a si mesmos: eles serão móveis ou imóveis, fungíveis, consumíveis, 
divisíveis, singulares ou coletivos. O Capítulo 2 classifica os bens uns em relação aos 
outros: ele trata dos bens principais ou acessórios, bem como das pertenças, frutos, 
produtos e benfeitorias. Já o Capítulo 3 classifica os bens em relação ao proprietário 
(ou titular do domínio): eles serão públicos ou privados. 

Esta última classificação é muito relevante para o presente estudo, já que os bens 
públicos são distinguidos dos bens particulares justamente em observância à classifi-
cação decorrente da consideração em relação ao proprietário (ou titular do domínio). 

Dessa forma, segundo o CC/2002, são públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são par-
ticulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem (art. 98). 

Pela leitura do dispositivo, verifica-se a adoção de um critério subjetivo, despido 
que qualquer valor: definem-se os bens como públicos ou privados em razão da pes-
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soa que lhes tenha a propriedade (aqui entendida como a propriedade pública, e não 
a propriedade privada). Noutras palavras, se a entidade possui personalidade jurídica 
de direito público, seus bens são públicos por determinação legal. 

É um conceito ligado à noção de propriedade, mas o exercício dos direitos típicos 
de propriedade (uso, gozo e disponibilidade da coisa) não se aplicam integralmente 
aos bens públicos. Por exemplo, no caso dos bens de uso comum, toda a coletividade 
usa e goza dos bens públicos e não a pessoa jurídica de direito público que lhe detém 
a propriedade. Por isso, é possível afirmar que as noções de propriedade são aplicáveis 
quando esse regime não for derrogado pelas normas de direito público. 

Dessa forma, pela legislação vigente, a finalidade ou atribuição dada a um bem 
em nada interfere quanto à sua classificação como bem público. Pode haver, por 
exemplo, bens públicos sem qualquer finalidade (como muitos bens dominicais). Na 
linguagem do Direito Administrativo, isso quer dizer que tanto bens afetados quanto 
bens desafetados serão públicos se pertencerem a um ente público, ainda que bens 
afetados e desafetados se submetam a regras um pouco diferentes.20 

Logo em seguida, o Código Civil define quais são as espécies das quais bem pú-
blico é gênero:

Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou esta-
belecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os 
de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito pú-
blico, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Segundo o Código Civil, não dispondo a lei em contrário, consideram-se domini-
cais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 
estrutura de direito privado (art. 99, parágrafo único, CC/2002). É o que acontece, por 
exemplo, com as fundações públicas, as quais, não obstante possuírem personalidade 
de direito público, possuem a mesma estrutura das fundações com personalidade  
de direito privado21.

20 Ambos são imprescritíveis e impenhoráveis. Todavia, ao passo que bens afetados são absolutamente inalienáveis, os 
bens desafetados são alienáveis na forma da lei. Note-se que a afetação não é uma característica do bem em si; ao contrário, 
por ato ou fato do poder público um bem público pode perder essa qualificação. 

21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. p. 733.
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Diferentemente dos bens privados, os bens públicos estão sujeitos a um regime 
jurídico diversificado. A doutrina já discutiu muito se as características do regime 
jurídico de direito público aplicar-se-iam a todos os bens públicos (de uso comum, de 
uso especial, dominicais): já que os bens dominicais não estão afetados pelo interesse 
público, eles fariam parte do conjunto do patrimônio (bens de domínio privado) da 
Administração Pública e, portanto, não deveriam estar submetidos nem às restrições 
nem aos privilégios dos bens de domínio público22. 

Todavia, há muito tempo essa discussão perdeu força no Brasil. Isso porque, já 
para o Código Civil de 1916, os bens públicos eram definidos em relação ao pro-
prietário: seriam públicos os bens do domínio nacional pertencentes à União, aos 
Estados, ou aos Municípios (art. 65, CC/1916). Todos os outros eram particulares, 
seja qual for a pessoa a que pertencessem. Os bens públicos poderiam ser de uso 
comum do povo, os de uso especial, ou os dominicais (art. 66/1916). Todos eles só 
perderiam a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos casos e forma prescritos por 
lei (art. 67, CC/1916). 

Com o Código Civil de 2002, isso não se altera: o regime jurídico público, derroga-
tório do direito privado, aplica-se a todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público interno. Em resumo, ao contrário do que ocorre com os bens privados, 
os bens públicos possuem um traço de indisponibilidade.

As clássicas características dos bens públicos são a impenhorabilidade, a impres-
critibilidade e a inalienabilidade. As duas primeiras (impenhorabilidade e imprescri-
tibilidade) atingem indistintamente todos os bens públicos. 

No ordenamento jurídico atual, nenhum bem público é passível de prescrição 
aquisitiva, ou seja, nenhum deles pode ser usucapido. É a imprescritibilidade dos 
bens públicos. Essa vedação tem amparo constitucional em dois dispositivos: a) não 
é possível a usucapião laboral (sobre imóvel urbano ou rural, na forma do art. 191, 
caput e parágrafo único), nem b) a usucapião de imóvel urbano com fins de garantir 
o direito à moradia (art. 183, caput e § 3º, CF). Por sua vez, o Código Civil ecoa a 
vedação constitucional, proibindo a sujeição de bens públicos – quaisquer bens pú-
blicos – à usucapião (art. 102 CC/2002).

A impenhorabilidade decorre da inalienabilidade, já que o curso natural da pe-
nhora é a alienação em praça pública. Por isso, há autores que não distinguem essas 
duas características, entendendo que a impenhorabilidade é consequência da ina-

22 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos bens públicos no direito brasileiro. São Paulo (SP): Saraiva, 1969.
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lienabilidade23. Além de impenhoráveis, os bens públicos também não podem ser 
embargados ou hipotecados, já que ambos podem levar à alienação do bem, a qual 
só pode ocorrer na forma da lei. 

Na verdade, a prerrogativa da impenhorabilidade subtrai os bens da Administra-
ção Pública das vias executivas comuns, ou seja, o regime jurídico de direito público 
preserva esses bens de qualquer ato que resulte em uma eventual alienação forçada. 
Créditos contra a Administração Pública são cobrados por via específica, qual seja, 
aquela dos precatórios, conforme a regra do art. 100, CF (que, inclusive, sofreu recente 
modificação pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009). Assim, a garantia oferecida 
aos credores do ente público é diversa daquelas do direito privado. 

Com relação à inalienabilidade, a questão ganha incremento de complexidade. 
Isso porque dizer que todo e qualquer bem público é inalienável não é tecnicamente 
correto. Na verdade, a Administração Pública pode alienar seus bens, desde que 
desafetados. Com efeito, o art. 100, CC/2002, dispõe que “os bens públicos de uso 
comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 
qualificação, na forma que a lei determinar”. O Código Civil dispõe ainda que os 
bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei (art. 
101, CC/2002). Daí porque Celso Antônio Bandeira de Mello24 defende que mais 
correto do que afirmar a inalienabilidade dos bens públicos é falar em alienabilidade 
na forma da lei. 

Aqui ganha relevância a questão da afetação e desafetação de um bem público. 
Para Cretella Júnior, “afetar é destinar, consagrar, carismar, batizar determinados 
bens, que se acham fora do mundo jurídico, ou no mundo jurídico, mas com outra 
destinação e traços, para que, devidamente aparelhados, entrem para o mundo do 
direito administrativo, aptos para a produção dos efeitos esperados”25. A operação de 
afetar um bem pode ocorrer sobre um bem público ou sobre um bem particular26. A 
afetação pode decorrer de manifestações de vontade do Estado (lei ou ato adminis-
trativo) ou mesmo de mero fato27. 

Ainda para Cretella Júnior, “desafetação é o fato ou a manifestação de vonta-

23 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos bens públicos no direito brasileiro. São Paulo (SP): Saraiva, 1969. p. 32.

24 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2011.

25 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos bens públicos no direito brasileiro. São Paulo (SP): Saraiva, 1969. p. 97.

26 Idem. 

27 Ibidem. p. 98.
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de do poder público mediante a qual um bem do domínio público é subtraído à 
dominialidade pública para ser incorporado ao domínio privado, do Estado ou do 
administrado”28. A desafetação difere do desaparecimento repentino ou violento da 
coisa ou direito: se um rio navegável seca, a dominialidade não cessa pela desafeta-
ção, mas pelo perecimento do bem rio. Na desafetação, há a mudança de condição 
jurídica da coisa29.

A desafetação pode ser expressa (ou formal) ou tácita. A primeira pressupõe a 
manifestação inequívoca da Administração, por meio de lei, ato administrativo, ou 
mesmo um fato. A desafetação tácita, por sua vez, ocorre quando o Estado “não só 
não se opõe, como ainda permite o aparecimento de certas circunstâncias unívocas 
que completam a inércia inexpressa do poder público”30.

Os limites dessa desafetação são em larga medida discricionários e aqui verifica-
-se um conflito com a teoria de Ferrajoli, já que vários bens públicos seriam bens 
fundamentais e, por conseguinte, a disponibilidade da Administração Pública sobre 
eles é reduzida em larga medida.

5. SíNTESE REFLEXIvA

Como visto, a noção de bem encontrada na literatura está fortemente ligada a 
vantagem econômica, bem como a possibilidade de travar-se a respeito desse bem 
uma relação jurídica. Esse conceito fortemente patrimonializado é imprestável para 
a teoria dos bens fundamentais por algumas razões.

Primeiro porque a literatura civilista não considera como bens aquilo que é ine-
xaurível, como a água do mar ou o ar atmosférico. No entanto, Ferrajoli expressa-
mente inclui ambos como bens fundamentais comuns: trata-se de bens essenciais à 
manutenção do meio ambiente saudável e, como tal precisam receber tutela especial 
do ordenamento jurídico notadamente constitucional. De fato, se há alguns anos 
poderia ser impensável o comprometimento significativo desses dois bens, com o 
agravamento da poluição, essa realidade não é tão difícil de se imaginar. Por exem-
plo, parece certo que não é possível vender o ar atmosférico ou a água do mar. Mas 
é também certo que a atividade humana pode comprometê-los e causar com isso 

28 Ibidem. p. 105-106.

29 Ibidem. p. 109.

30 Idem.
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dano à coletividade. Daí porque hoje mesmo já se admite regulação do Estado sobre 
a atividade econômica com objetivo de preservar esses bens. 

Assim, esses bens estão fora do comércio em decorrência da impossibilidade fática 
de sua alienação, mas devem ser adequadamente tutelados pelo direito. Eles somam-se 
a todos os outros bens necessários à proteção ecológica. 

Já com relação aos bens fundamentais personalíssimos (como os órgãos do corpo 
humano) e bens fundamentais sociais (medicamentos essenciais, alimentação básica 
e água suficiente), o conceito altamente patrimonializado é insuficiente. Isso porque 
ao contrário de alguns bens fundamentais sociais (que são impossíveis de alienar), 
esses bens poderiam materialmente ser livremente mercantilizados. Pela teoria dos 
bens fundamentais, no entanto, a subtração desses bens à lógica de mercado se dá 
por um fundamento ético. A pessoa não poderia dispor de seus órgãos e tecidos no 
mercado porque esses bens são os mais estreitamente ligados aos direitos vitais de 
uma pessoa, ao seu direito à vida31:

Ao corpo das pessoas não é, portanto, aplicável o léxico proprietário. A propriedade 
diz respeito de fato às relações com as coisas; enquanto o corpo humano e seus órgãos 
não são coisas, como tais possíveis objetos de propriedade mas partes integrantes da 
pessoa e da sua identidade física e psíquica: são aquilo que eles são e não já aquilo que 
eles têm. O “meu” corpo, em suma, não designa um objeto de minha propriedade, 
mas minha identidade, não menos do que o “meu” pensamento ou a “minha” mente, 
e é, portanto, o mesmo que estes configurados como bem fundamental: inviolável, 
inalienável, intangível32.

Note-se que os bens personalíssimos diferenciam-se dos bens comuns em rela-
ção à fruição. O benefício da proteção ou o prejuízo da destruição de bens comuns 
é percebido por uma coletividade. Por outro lado, a fruição do bem personalíssimo 
é absolutamente pessoal.

Também os bens sociais poderiam em princípio submeter-se integralmente à 
lógica de mercado. Todavia, esse laissez faire levaria a um cenário no qual somente 
teriam acesso a esses bens as pessoas que pudessem pagar, com exclusão das demais, 
o que significaria, em última instância, violação a direitos fundamentais. Isso porque 
a teoria dos bens fundamentais chama a atenção para o fato de que o acesso a esses 
bens é condicionante para que se garantam direitos fundamentais, notadamente a 

31 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 45.

32 Ibidem. p. 47-48.
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vida e à saúde. Dessa forma, às pessoas que não podem pagar, é preciso assegurar o 
acesso à alimentação básica, água potável e medicamentos essenciais. Esse mínimo, 
garantido aos que não podem pagar (daí porque dizer-se que sua fundamentalidade 
seria subjetiva, e não objetiva) é justamente a parcela de bens que deve ser subtraída 
à lógica de mercado. Percebe-se, portanto, diferença em relação aos outros bens, já 
que os bens sociais são divisíveis. Garantido o mínimo à população, o excedente pode 
ser livremente comercializado. 

Um outro problema diz respeito à classificação dos bens em relação ao proprie-
tário (ou titular do domínio). Como visto, o Código Civil de 2002 distingue os bens 
públicos dos bens particulares considerando-os em relação ao proprietário (ou titu-
lar do domínio): são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a 
pessoa a que pertencerem (art. 98).

Em primeiro lugar observa-se que tais noções, fortemente associadas às relações 
de propriedade, não são novamente insuficientes para abordar a nova e complexa 
realidade atual. 

Por sua vez, a teoria dos bens fundamentais considera os bens em relação a si 
mesmos, à sua importância, à relevância de sua finalidade. Se são objeto de proteção 
jusfundamental, revestem-se de jusfundamentalidade. Assim, os bens fundamentais, 
importa repetir, são aqueles cuja proteção é de interesse vital de todos. Podem ser 
fruídos individualmente (como os bens personalíssimos ou sociais) ou coletivamente 
(como os bens comuns)33.

Nos artigos que listam os bens da União e dos Estados Federados, a Constituição 
utiliza noções de pertencimento, evitando falar em proprietário. O Código Civil em-
prega a mesma lógica. Nada obstante, a noção de pertencimento não resolve proble-
mas relativos à propriedade pública, bem como às faculdades de gozar, usar e dispor. 

As noções de propriedade não são totalmente imprestáveis para a teoria. Isso 
porque até mesmo o direito sobre a propriedade privada não é mais exercido de 

33 Especificamente com relação à fruição dos bens comuns, são necessários alguns comentários. A fruição desses bens 
apresenta duas dimensões. Em primeiro lugar, a proteção de bens essenciais à proteção do meio ambiente beneficia toda 
a coletividade à medida que evita catástrofes naturais ou situações climáticas extremas e atípicas. Ou seja, a existência 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado (para se utilizar da expressão presente no art. 225, CR) beneficia a toda a 
coletividade. Por outro lado, as circunscrições geográficas protegidas podem muitas vezes ser redutos de beleza natural 
que, em princípio poderiam servir de local de lazer. Essa fruição mais direta e imediata seria a outra dimensão. Essa 
segunda dimensão poderia, todavia, ser restringida, caso essa restrição se mostrasse necessária à preservação do bem. 
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forma absoluta. Até mesmo esse direito intimamente particular sofreu derrogações 
do constitucionalismo: hoje a propriedade atenderá a sua função social (art. 5º, XXIII, 
CR), sendo que função social é um conceito tradicionalmente pertencente ao universo 
público. Esse dispositivo constitucional alterou substancialmente as faculdades de 
proprietário. Em relação à propriedade dita pública, haveria na verdade um grau bem 
mais acentuado de derrogação do Direito Privado pelo Direito Público. 

De fato, a propriedade distingue-se em razão da liberdade de usar, gozar e dispor, 
noções presentes no art. 1.228, CC/2002. Maria Helena Diniz define analiticamente a 
propriedade como sendo o “direito que a pessoa natural ou jurídica tem, dentro dos 
limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem 
como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha”34. O conceito já apresenta 
evoluções em relação à percepção tradicional absoluta dos direitos de usar, gozar e 
dispor, já que condiciona essas faculdades aos limites normativos. 

No caso da propriedade pública, por sua vez, os limites normativos são às facul-
dades de proprietário são ainda mais restritos. 

Por um lado, o uso e gozo do bem muitas vezes é percebido pela coletividade, e 
não pelo ente público ao qual pertencem. É o caso dos bens públicos comuns (art. 99, 
I, CC/2002). Por outro lado, na propriedade pública, a faculdade de dispor é a que 
sofre maiores restrições, já que a disponibilidade do bem submete-se a significativos 
limites normativos. Essas derrogações do direito privado de propriedade pelo Direito 
Público são pacificamente reconhecidos pela lei e pela literatura especializada. Elas 
caracterizam a propriedade pública. 

Nesse trabalho, pretende-se ir além. Com fundamento na teoria dos bens fun-
damentais, quanto aos bens fundamentais comuns (aqueles ligados à preservação 
ambiental), há um incremento de complexidade tanto no gozo, no usufruto quanto na 
disponibilidade. A preservação interessa a toda a coletividade e o fracasso nesse mister 
igualmente atinge a todos. Por isso mesmo a doutrina brasileira os aborda como bens 
difusos. Todavia, autorizar o gozo e usufruto da sociedade de, por exemplo, uma uni-
dade de conservação pode comprometer a própria conservação. Por outro lado, qual o 
limite da conveniência e oportunidade de que dispõe o poder público para dispor de 
áreas de preservação? O tratamento tradicional não resolve quaisquer dessas questões.

Por sua vez, a teoria dos bens fundamentais oferece novos aportes. A conduta do 
ente público em relação aos bens comuns deve considerar a capacidade de regenera-

34 DINIZ, Maria Helena. Op. cit. 113-114.
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ção desse bem. Para Ferrajoli:
Proteger um bem como fundamental quer dizer em todo caso torná-lo indisponível, 
isto é, inalienável e inviolável e, portanto, subtraí-lo ao mercado e ao arbítrio das decisões 
políticas, portanto de maioria. Também sob este aspecto, os bens fundamentais rea-
firmam o paradigma dos direitos fundamentais – dado que as suas garantias também 
equivalem a limites e a vínculos impostos para a tutela de todos e de cada um, seja 
aos poderes privados, através da estipulação da sua indisponibilidade, seja aos poderes 
públicos, através da estipulação da sua inviolabilidade, – e ao mesmo tempo, a obrigação 
de garantir a todos a sua fruição35.

Dessa forma, o acesso ao público (gozo e usufruto) de uma unidade de conserva-
ção pode ser restringida com a justificativa de que esse acesso público ameaça o bem. 

No que diz respeito aos bens fundamentais sociais, noções de propriedade são 
ainda mais insuficientes. Isso porque esses bens são frequentemente produzidos por 
um particular, que, não obstante, terá que ver seus interesses econômicos ceder lugar 
para interesses sociais. De quem é a propriedade de bens que gerados com meio de 
produção privados mas que devem ser assegurados à toda a coletividade?

A resposta não é idêntica para cada tipo de bem.
No caso do acesso à água no Brasil, por exemplo, trata-se de um serviço público. 

No caso, a água presente natureza é sempre bem público pertencente ao Estado (art. 
20, III, 26, I, CR). Em muitos casos, a prestação desse serviço público é feita por em-
presas públicas, que não teriam, em princípio, vocação para perseguir público. Trata-
-se de setor fortemente regulado. Hoje são empregados mecanismos que assegurem 
que parcelas socialmente vulneráveis da população recebam o serviço e paguem por 
ele uma valor altamente subsidiado. As compensações adviriam dos demais consu-
midores (subsídio cruzado) e também dos próprios cofres públicos. Dessa forma, em 
tese, a teoria de Ferrajoli já encontra-se operante nesse setor. 

Com os alimentos e com os medicamentos, o cenário é bem outro. São ativida-
des empreendidas com objetivo de lucro e com pouca regulação. Os insumos não 
pertencem ao Estado, nem tampouco a atividade é desenvolvida por ele. Para esse 
cenário, é possível imaginar um desenho institucional em que o Estado adquira esses 
bens, necessários para atender à população que não pode comprá-los. O Estado não 
pode expropriar o produtor (agricultor ou farmacêutica), mas não pode também se 
ver obrigado a pagar valores que escondem lucros exorbitantes. Uma vez justamente 

35 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 43-44.
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remunerada, essa parcela de produtos passa à propriedade do Estado, que fica obri-
gado a garantir direitos fundamentais com esses bens. 

Diante disso, apresenta-se a seguinte proposta: 

   patrimônio indisponível (bens fundamentais personalíssimos)
   patrimônio disponível  (bens ordinários e excedente dos bens  
  privada fundamentais sociais)
   patrimônio disponível
        propriedade  pública patrimônio indisponível        bens afetados
                 bens do art. 20 e 26, CR
                 bens fundamentais comuns

   bens fundamentais sociais

No que diz respeito à propriedade pública (que é o objeto de estudo deste tra-
balho), estudada em face da teoria dos bens fundamentais, existiriam os bens dis-
poníveis e os bens indisponíveis. Os primeiros seriam aqueles exatamente os bens 
dominicais, ou seja, objeto de direito pessoal ou real, sem uma finalidade atribuída. 

Já o conjunto de bens indisponíveis seria constituído primeiro pelos bens afetados. 
Esses bens são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação, mas poderiam ser 
desafetados conforme conveniência e oportunidade motivadamente demonstradas. 

Além deles, pertencem ao patrimônio indisponível do Estado também os bens 
que a Constituição atribui a um ente federado. É o caso das listas no art. 20 (bens da 
União) e art. 26 (bens dos Estados federados); uma vez que a Constituição atribui 
essa propriedade a um ente da federação, esse bem não pode pertencer a qualquer 
outra entidade, sendo absolutamente inalienáveis. 

Por fim, há os bens fundamentais comuns, que seriam parte do patrimônio in-
disponível, à medida que não podem servir à outra finalidade que não a preservação 
ambiental. São bens ligados à preservação ambiental, a qual não é faculdade do Esta-
do, mas seu dever inafastável. Dessa forma, todas as faculdades de proprietário devem 
conformar-se com a finalidade última de preservar o meio ambiente. 

A Lei n. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC) é um passo em direção a essa proteção especial, mas ela mostra 
sua insuficiência justamente em relação à proteção do ar e à água. Isso porque a unida-
de de conservação é espaço territorial geograficamente definido. O ecossistema por sua 
vez é um sistema complexo e interligado, de modo que a degradação os recursos natu-
rais existentes fora das unidades pode comprometer a proteção dentro das unidades.
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Daí porque é preciso delimitar com maior clareza os recursos naturais essenciais 
à preservação ecológica e reconhecer-lhe sua jusfundamentalidade, tutelando-os 
adequadamente. 

Por último, existem os bens fundamentais sociais (água potável, alimentação bási-
ca e medicamentos essenciais). Esses bens não chegam a integrar o patrimônio do ente 
público. Foram colocados como propriedade pública porque o Estado, na condição 
de entidade incumbida de garantir o acesso a eles, é obrigado a adquirir esses bens 
e entregá-los às pessoas que deles se beneficiarão. Daí porque não faz sentido falar 
que integram seu patrimônio. 

Diferem em sua natureza dos demais. Muitas vezes, o bem personalíssimo ou o 
bem comum são infungíveis: a proteção deve incidir sobre um bem específico, sob 
pena de frustrar-se a proteção. Não serve qualquer outro. No caso dos bens sociais, 
isso não é necessariamente aplicável. A fonte da água potável (se superficial ou sub-
terrânea por exemplo) é indiferente para quem a recebe. Na alimentação básica não 
se garante tal ou qual alimento, mas sim um conjunto de nutrientes necessários à 
garantia da vida ou da saúde. Também no caso dos medicamentos, pode haver vários 
que se prestem a tratar uma determinada doença, sendo indiferente qual será ofere-
cido. Eles são em princípio bens fungíveis. 

Esse, portanto, um primeiro modelo que é possível propor com base na teoria 
dos direitos fundamentais. Acredita-se, todavia, que até que encontre-se realmente 
o desenho institucional que melhor assegure o acesso aos bens fundamentais, muitos 
ajustes certamente serão necessários. 

6. CONCLUSÕES

Em tese, as teorias clássicas do Direito Administrativo parecem claras. Entretanto, 
quando aplicadas à complexa realidade atual, a clareza desaparece. A teoria dos bens 
fundamentais de Luigi Ferrajoli denuncia o tratamento absolutamente inadequado 
que se dá aos bens que possuam algum grau de fundamentalidade e aponta para uma 
necessária e urgente revisão da teoria dos bens públicos no Direito Administrativo em 
face do constitucionalismo. A teoria demonstra que a submissão de todos os bens à 
lógica de mercado pode gerar graves violações a direito fundamentais. Nesse contexto, 
algumas conclusões importantes foram apresentadas.

A noção de bens, que vem do Direito Civil, é incompleta para abordar a realidade 
atual. De fato, essa noção exclui bens cuja quantidade é inexaurível, porque bens ine-
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xauríveis não seriam economicamente relevantes. É o caso do ar atmosférico ou da 
água do mar. Ferrajoli, por sua vez, ressalta a importância desses bens para a proteção 
ecológica. De fato, parece impossível a comercialização desses bens; por outro lado, 
a atividade humana vem os comprometendo em quantidades cada vez mais signi-
ficativas, ou que justificaria que lhes fosse atribuída uma especial proteção jurídica.

Por outro lado, noções de propriedade não são tão inadequadas quanto se poderia 
supor. Isso porque as faculdades de proprietário (usar, gozar, dispor) vêm sofrendo 
derrogações típicas de Direito Público mesmo no que diz respeito à propriedade pri-
vada (direito que hoje está condicionado ao atendimento à função social). Em relação 
à propriedade pública, haveria uma diferença de grau: o direito d de propriedade é 
derrogado pelo Direito Público de forma muito mais acentuada e marcante. O tipo 
de derrogação, todavia, parece ser fundamentalmente o mesmo. 

Uma importante classificação dos bens é realizada em razão de quem lhes tenha 
a propriedade. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a 
pessoa a que pertencerem (art. 98, CC/2002). A teoria dos bens fundamentais por sua 
vez identifica os bens em relação a eles mesmos, à sua importância, à relevância de sua 
finalidade. Bens fundamentais podem portanto ser de propriedade pública ou privada.

Os bens fundamentais de propriedade privada são os personalíssimos, ou seja, 
os órgãos corpo humano.

Já com relação à propriedade pública, assumem relevância os bens sociais e os 
bens comuns. Os últimos porque o Estado se incumbe da preservação do meio am-
biente e, para tanto, deve preservar bens que compõem esse meio ambiente. Vários 
deles são justamente de propriedade do Estado. Por exemplo, as águas presentes no 
meio ambiente pertencem ou à União ou aos Estados federados. Sendo objeto de 
direitos fundamentais, é dever da Administração Pública preservá-los e deles tratar 
com o maior zelo. Deve preservar também aqueles bens que não são de sua proprie-
dade, mas que são elementos indispensáveis do meio ambiente, com o ar atmosférico 
ou a água do mar. 

Inclui-se como propriedade pública também os bens sociais, ou seja, a parcela de 
água potável, medicamentos essenciais e alimentação básica essencial para que toda a 
população que não pode pagar por isso tenha acesso a elas. Isso envolve muitas vezes 
uma relação bilateral com o produtor. Por meio de intervenção na ordem econômica, 
o Estado impõe que essa parcela de produtos mereceu proteção jusfundamental. 
O produtor não pode ser obrigado a suportar os custos dessa prestação, devendo 
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ser justamente remunerado pelo produto; por outro lado, o produtor não poderá 
submetê-los à lógica de mercado. 

Dessa forma, soluções propostas em face da teoria dos bens fundamentais, de 
Luigi Ferrajoli, são muito mais completas e melhor fundamentadas, sendo funda-
mento apropriado para uma revisão do tratamento que o Brasil dá a vários desses 
bens fundamentais sociais.
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TENDÊNCIAS RECENTES DA POLíTICA URbANA 
bRASILEIRA: O caso das políticas de ‘regularização’ 

de favelas1

RECENT TRENDS OF bRAZILIAN URbAN POLICY: The case 
of slums ‘regularization’  policies

Alex Ferreira Magalhães2

RESUMO
O artigo tem como objeto debater um modelo insurgente de titulação de favelas, protagoni-
zado pelo chamado Projeto Cantagalo, que se encontra em curso na cidade do Rio de Janeiro 
desde 2007 e que pode assinalar tendência com possibilidade de generalização. Debatem-se as 
peculiaridades dessa experiência, tais como o protagonismo da chamada “iniciativa privada” 
em sua autoria e condução, a orientação teórica e ideológica haurida em Hernando de Soto, e 
a consequente opção pela outorga de títulos individuais de propriedade plena, o que os autores 
do Projeto sustentam de maneira assaz enfática, vendo nisto o aspecto essencial das políticas 
de regularização de favelas. Analisam-se os entendimentos jurídicos adotados pelos autores do 
Projeto, alguns deles sendo avaliados como discutíveis. Por fim, debatem-se os riscos conside-
ráveis que a proposta em questão traz para a população que, em princípio, seria a “beneficiária” 
do projeto, riscos estes que são avaliados como não desprezíveis, na medida do considerável 
capital político e econômico dos autores do projeto e de sinalizações, do governo estadual, 
no sentido de adotar essa experiência como paradigma para as suas futuras intervenções de 
regularização fundiária.
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AbSTRACT 
This work aims to discuss an insurgent model of slums land titling, which has been leaded by 
the so-called Cantagalo’s Project. This experiment has been running in Rio de Janeiro since 
2007 and we suppose it may mean a sort of tendency which has chance to become generalized. 
The quirks of that experiment are debated, such as the protagonism of private agents - instead 
of public ones - in its conception and management, besides the theoretical and ideological 
inspiration from the thinking of Hernando de Soto, and, therefore, the decision of delivering 
just full ownership individual titles, which the project’s authors support in the most strict terms, 
seeing it as the most important issue in the matter of slums upgrading projects. The validity 
of the authors’ juridical standpoints are analysed, as well, once we consider some of them are 
moot. Finally, we discuss the significant threats which this kind of project is likely to cause to 
slum dwellers, who are supposed to “gain” with its development. As a result, we propose the 
hypothesis which consider the bigger is the authors’ political and economical power, the more 
probable these threats become real. An evidence that seems to sustain our hypothesis are the 
recent statements of Rio de Janeiro’s State Officials, in which they assert this experiment is going 
to be taken as the paradigm to their future land regularization initiatives.

KEYWORDS
Slum(s); Regularization; Titling.
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1. INTRODUÇÃO

O primeiro que tendo cercado um terreno, ousou dizer 
‘isto é meu’ e encontrou pessoas suficientemente sim-
plórias para lhe dar crédito foi o verdadeiro fundador 
da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassina-
tos, quantas misérias e horrores não teria poupado ao 
gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou 
tampando o fosso, tivesse gritado aos seus semelhan-
tes: ‘Evitai escutar esse impostor; estarei perdidos se 
esquecerdes que os frutos são de todos e a terra não é 
de ninguém!’

(Jean-Jacques Rousseau, em Discurso Sobre a Origem 
e os Fundamentos da Desigualdade Entre os Homens, 
de 1750).

Este trabalho é parte de um processo de pesquisa, que temos desenvolvido ao 
longo do presente ano, e que tem por objeto o monitoramento das experiências re-
centes de regularização fundiária, com especial atenção para aquelas que se encon-
tram em curso na cidade e estado do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, entre outros 
objetivos, buscamos identificar as novas tendências que vêm se fortalecendo no seio 
da política de regularização, debater as metodologias que vêm empregando, e analisar 
os instrumentos jurídicos de que têm se valido. Tais esforços articulam-se no projeto 
de pesquisa intitulado “Transformações estruturais do Direito Urbanístico brasileiro 
contemporâneo”, por nós concebido e coordenado, envolvendo alunos do IPPUR, 
da Faculdade Nacional de Direito (FND), além de participantes externos à UFRJ, 
interessados na temática em questão.

Nos último quadriênio, assistiu-se a emergência de alguns fatos novos e signifi-
cativos relacionados ao nosso objeto, que podem assinalar tendências com possibi-
lidade de generalização, requerendo a atenção de pesquisadores, gestores públicos e 
da sociedade de maneira geral, situando-se, a nosso sentir, na ordem do dia da pauta 
da política urbana local e nacional. 

No presente artigo, focalizaremos uma dessas possíveis tendências, que é re-
presentada e/ou protagonizada pelo caso do projeto de titulação que vem sendo 
aplicado na favela do Cantagalo, situada entre os bairros de Copacabana e Ipane-
ma, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, região de alta valorização imobiliária,  
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como é de amplo conhecimento.
Este caso foi analisado com base na obra intitulada “Galo cantou: a conquista da 

propriedade pelos moradores do Cantagalo”, lançada em 2011, de autoria de Paulo 
Rabello de Castro. Tal obra traz um amplo relato bastante detalhado (de 300 páginas) 
a respeito dos primeiros três anos de desenvolvimento de um projeto de titulação 
fundiária dos moradores da favela ali mencionada, relato este da parte de diversos 
agentes, entre líderes e colaboradores da execução do aludido projeto.

A análise desenvolvida visa identificar e discutir criticamente os aspectos que nos 
parecem constituir as notas essenciais dessa experiência, com vistas a subsidiar prog-
nósticos a respeito dos impactos que dela podem advir. Dada a limitação da fonte de 
informações, trata-se de uma análise que consideramos preliminar, a ser revista opor-
tunamente com base nos dados construídos em outros procedimentos de pesquisa. 

1. O “PROJETO CANTAGALO” :  CONCEPÇÃO, 
REFERÊNCIAS IDEOLÓGICAS E CAMPO  
DE ATORES ENvOLvIDOS

O projeto de titulação da propriedade fundiária (que alguns preferem denomi-
nar formalização da propriedade) da favela do Cantagalo teve início em meados de 
2008. Seus autores costumam chamá-lo de Projeto Cantagalo e apresentam-no como 
um projeto de regularização fundiária. No entanto, parece-nos que o projeto não 
se caracteriza como tal, uma vez que não incorpora todas as necessárias dimensões 
que compõem o conceito contemporâneo de regularização,3 concentrando-se as suas 
preocupações imediatas com a outorga de títulos sobre os lotes de terra, a fim de que 
tenham condições de ingressar no chamado fólio real, isto é, nos livros mantidos pelo 
cartório de registro imobiliário.

Um dos diferenciais do aludido projeto refere-se ao fato de que o mesmo é conce-
bido e coordenado pelo Instituto Atlântico, uma entidade privada sem fins lucrativos, 
com sede na Barra da Tijuca (RJ), presidida pelo economista Paulo Rabello de Castro 
(consultor de empresas e diretor de uma agência de classificação de riscos), consti-
tuída desde 1992 com o intuito de “influir no aperfeiçoamento de políticas públicas de 
forma prática”, segundo a forma como se auto-apresenta (cf. http://iatlantico.blogspot.

3 Este conceito tem como referências não somente as obras dos especialistas, como as publicações técnicas do Minis-
tério das Cidades, como, por fim, as disposições da Lei Federal nº 11.977/2009, especialmente seus artigos 46 a 60.
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com.br/). Trata-se, portanto, de uma experiência de projeto de titulação concebida e 
liderada pela chamada “iniciativa privada”, ou por “empreendedores sociais”, tal como 
os autores da proposta se autointitulam, que teriam “o mesmo DNA do empreendedor 
econômico” (CASTRO, 2011, p. 48).

Os autores apresentam o Projeto Cantagalo como uma parceria entre o asfalto e a 
favela, como uma posição progressista que defende a causa integracionista da favela. 
De outro lado, reivindicam para si o comando da ação sobre a favela, não admitindo 
ficar a reboque dos governos, sendo sua a competência de “sinalizar para onde são 
necessárias as intervenções do poder público” (CASTRO, 2011, p. 93), o que nos parece, 
no mínimo, esmaecer o caráter de função pública do urbanismo, um dos princípios 
gerais do Direito Urbanístico brasileiro, num movimento instituinte de uma centra-
lidade da iniciativa privada em matéria de políticas habitacionais de interesse social. 
Vem ao encontro disto a citação que os autores fazem à empresa paranaense Terra 
Viva, a respeito da qual pairam reservas bastante severas, como um agente que teria 
orientação similar.

Um dos aspectos que confere relevância a essa experiência consiste na intenção, 
que seus autores reiteram em diversos momentos, de replicar o projeto, fazendo dele 
um modelo para a cidade, estado, país e mundo afora, massificando essa experiência 
(v. g., CASTRO, 2011, p. 88, 163 e 229), a fim de que os moradores de todas as favelas 
recebam títulos de propriedade de suas casas nos termos e métodos preconizados nessa 
experiência. Acrescentam, ainda, que a buscam a ampliação do Projeto Cantagalo “à 
quase totalidade das favelas na cidade do Rio e região metropolitana até a Olimpíada 
de 2016”, a fim de haja resultados “para mostrar ao mundo em 2014, durante a Copa 
do Mundo que o Brasil sediará” (idem, p. 230), sustentando que essa massificação seria 
financeiramente viável (idem, p. 233). Conforme demonstraremos ao longo do traba-
lho, trata-se de uma intenção que não deve ser subestimada, dado o capital político e 
econômico de seus defensores, apresentando riscos consideráveis no tocante à questão 
do lugar dos pobres nas cidades e dos impactos das políticas de regularização.

Para viabilizar a execução do projeto Cantagalo, o Instituto Atlântico (IA) arregi-
mentou uma “legião de colaboradores” (CASTRO, 2011, p. 193), tais como moradores, 
cadastradores, arquitetos, advogados, economistas, engenheiros, servidores públicos, 
jornalistas, registradores, etc. Articulou o consórcio de uma série de outras institui-
ções, compondo um campo com um perfil estreitamente vinculado ao que, grosso 
modo, costuma ser designado como poder econômico. A título de exemplo, podem-se 
citar, entre os principais agentes que se associaram ou são parceiros desse projeto:
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•	 Aspásia Camargo, deputada estadual pelo PV, além de fundadora e conselheira 
do Instituto Atlântico;

•	 Dois grandes escritórios de advocacia especializados em questões relacionadas a 
sociedades empresariais (Direito societário) e mercado de capitais, ambos atuando 
pro bono, isto é, sem cobrar honorários profissionais;

•	 RC Consultores, uma empresa de assessoria econômica;
•	 A Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, filial Rio de Janeiro, que, inclu-

sive, criou uma Clínica de Regularização Fundiária, em 2009;
•	 Dois escritórios de arquitetura e urbanismo;
•	 O Instituto Millenium;
•	 A FECOMERCIO, que congrega 154 sindicatos patronais do segmento de 

comércio, serviços e turismo;
•	 A empresa Localiza, locadora de veículos;
•	 A Associação Nacional dos Cartórios Registradores;
•	 O ex-governador Moreira Franco;
•	 As Organizações Globo de maneira geral, em especial o projeto “Criança esperan-

ça”, além de alguns dos altos quadros dessas organizações, como João Roberto 
Marinho, Merval Pereira e Lucia Hipólito;

•	 Juristas de grande inserção no mercado imobiliário, como Melhim Namem  
Chalhub;

•	 Instituto Gerdau;
•	 Uma organização de moradores do bairro de Ipanema, intitulada Projeto de  

Segurança de Ipanema.
Em que pese esse arco de alianças, o Instituto Atlântico se apresenta como forma-

do por pessoas “sem vínculo partidário ou ideológico”, insistindo recorrentemente em 
sua suposta “neutralidade” política. Um dos colaboradores do Projeto tentou enfrentar 
a questão do significado político do projeto, porém a resposta que deu à mesma foi 
abstrair dela e refugiar-se no porto seguro da Lei: “Confesso que não perdi tempo 
com maiores elucubrações sobre se a luta pela propriedade seria algo de ‘direita’ ou 
de ‘esquerda’, ou então de ‘centro’, ‘liberal’ ou ‘progressista’, menos ainda ‘reacionário’, 
‘libertário’ ou ‘comunista’. Concluí por não me importarem os rótulos. Importava a lei.” 
(CASTRO, 2011, p. 120). No entanto, é muito presente no discurso que os autores do 
Projeto tecem a respeito de si próprios o argumento segundo o qual se vêem numa 
posição progressista, na medida em que depararam-se com críticas vindas de setores 
sociais conservadores, que se opuseram radicalmente ao projeto, para os quais qual-
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quer medida no sentido de assegurar direitos à população favelada seria vista como 
ilegítima, preconizando nada muito além de medidas de repressão e as remoções, no 
feitio do que predominava na década de 1960 (CASTRO, 2011, p. 113).

Os líderes desse projeto insistem na “necessidade de levantar-se a bandeira da 
regularização fundiária” (CASTRO, 2011, p. 88). Com efeito, temos observado que a 
regularização não constitui uma bandeira exclusiva da chamada “esquerda” ou das for-
ças políticas que se autodefinem como “progressistas” ou “populares”. Num exemplo 
do que pode ser considerado o embrião do Projeto Cantagalo, o deputado federal Julio 
Lopes (PP-RJ), em sua campanha eleitoral para reeleição em 2006, tratou amplamente 
do tema em tela no horário eleitoral gratuito. Em 2005, ele assumiu, na Câmara dos 
Deputados, a Presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano, na qual lutou 
pela realização da regularização fundiária nas favelas do Rio de Janeiro, especialmente 
na Rocinha e no Vidigal. Sustentou então que “as ideias do poder público e da inicia-
tiva privada precisam ser coordenadas, a fim de proporcionar avanço para a questão 
da regularização fundiária”, lembrando que as empresas privadas estavam fora desse 
debate, mas que “o apoio financeiro delas é essencial, porque os recursos do governo para 
a habitação são escassos”.4 Na entrevista que concedeu ao programa televisivo Palavra 
Aberta, exibido pelo TV Câmara em dezembro de 2005,5 este parlamentar sustentou 
vários pontos de vista que vêm totalmente ao encontro de vários dos princípios que 
orientam o Projeto Cantagalo: 

•	 Necessidade de aprovação do PL 3057, em tramitação no Congresso Nacional;6

•	 Urgência de conter o crescimento das favelas e de incluí-las na legalidade, uma 
vez que não há legislação específica para esses locais;

•	 Dar aos moradores de favelas, por meio da regularização, o direito de uso de suas 
habitações e de transmissão de seus imóveis;

•	 Adoção das teses de Hernando de Soto como grande paradigma;
•	 Titulação justificada por permitir a tomada de empréstimo bancário, a fim de 

4 Depoimento colhido em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-05-12/para-comissao-parcerias-e-plano-
-diretor-sao-fundamentais-na-regularizacao-fundiaria>, em 09/11/2012.

5 Pode ser assistida no endereço <http://www2.camara.leg.br/tv/materias/PALAVRA-ABERTA/170198-DEP.-JULIO-
-LOPES-%28PP-RJ%29.html>, na qual se percebe que a pauta do próprio entrevistador segue a mesma orientação ideo-
lógica.

6 Projeto que revoga a atual lei de parcelamento do solo urbano (lei 6.766/79), mas que institucionaliza a figura dos 
“loteamentos fechados”, de interesse de grandes empresas de incorporação imobiliária, a fim de que possam regularizar os 
vários empreendimentos dessa natureza já edificados no país, criticado por muitos urbanistas por constituir uma forma 
de constituição de cidades privadas.
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transformar barracos de madeira em casas de alvenaria;
•	 Sem a titulação, autoridade que garante a propriedade nas favelas é o tráfico de 

drogas, estando sob o poder de autoridades fora do controle da legalidade;
•	 Tudo isto seria modificado com a titulação, pois a pessoa passa a poder chamar 

a polícia e entrar com uma ação de reintegração de posse;
•	 Adota a tese de que “a regularização fundiária é a certidão de nascimento da 

cidadania”.
A filiação explícita e entusiástica ao ideário de Hernando de Soto constitui outra 

nota essencial da concepção do Projeto Cantagalo, presente desde a dedicatória do 
livro (ao lado de Steve Jobs, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple Inc), 
até as frases que epigrafam cada um dos vinte capítulos da obra organizada por Cas-
tro, passando por menções diretas por parte do coordenador do Projeto, que parece 
se apresentar como uma versão tupiniquim do economista peruano (cf. CASTRO, 
2011, p. 237).

Desse modo, ao longo da obra consultada, reafirmam-se, sem qualquer ressalva, 
todas as teses desotianas, tais como: criação de riqueza nova por meio da outorga 
da propriedade plena; acesso ao crédito habitacional mediante o título dominial; 
propriedade como fator determinante de investimentos em melhorias habitacionais; 
valorização dos imóveis como efeito direto e imediato da titulação (estimada em 
aproximadamente 50% do valor original - vide CASTRO, 2011, p. 234). Em suma, a 
teoria do capital morto é recepcionada na íntegra, em que pesem as severas reservas 
que tem recebido, vindas dos insuspeitos quadros da United States Agency for Interna-
tional Development (USAID), que a receberam com grande entusiasmo na década de 
1980, no entanto, mais tarde começaram a questionar seus argumentos e a cancelar 
os financiamentos que lhe davam, chegando, finalmente, à conclusão de que suas 
proposições representavam uma fraude e que a Agência admitia estar completamente 
envergonhada de tê-las apoiado por tanto tempo (cf. GILBERT, 2002, p. 3). Trata-se de 
exemplo que torna ociosa a menção a quaisquer outros, cabendo apenas acrescentar 
que a adesão a De Soto não deixa de soar como algo extemporâneo, na medida em 
que tais críticas foram lançadas há mais de dez anos.

Em que pese uma menção em sentido contrário, de modo geral os líderes do 
Projeto Cantagalo parecem desconsiderar as amplas críticas já feitas a De Soto, apre-
sentando as suas propostas como revolucionárias. Apresenta-se, ainda, o próprio 
projeto como “inédito”, inovador”, “pioneiro”, “participativo”, tendo desenvolvido uma 
singular “tecnologia de mobilização social”, ignorando as inúmeras experiências ante-
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riores no continente, que se basearam em idêntica orientação ideológica, e que têm 
sido objeto de severas críticas (desde CLICHEVSKY, 2003). Afastada a hipótese de 
ingenuidade e/ou despreparo dos proponentes do Projeto, sobrariam explicações não 
muito distantes de uma tentativa assumida de ressuscitar, no campo da política para 
as favelas, o paradigma geralmente identificado como neoliberal, que predominou 
no continente latino-americano na década de 1990, que vem sendo seguidamente 
rechaçado por meio do voto popular na última década. Assim, vale a pena atentar 
para os fins buscados pelos autores do Projeto, por meio da titulação (CASTRO, 2011, 
p. 158 e seguintes):

•	 Endereço para cobranças e garantia para empréstimos;
•	 Avaliação de oportunidades por um “grupo maior de pessoas” (o que nos parece 

uma referência aos agentes externos à favela);
•	 Tornar as pessoas responsáveis e obedientes à lei;
•	 Eliminação do anonimato, do não pagamento de impostos e taxas de fornecimen-

to de serviços (isto é, redução das perdas das concessionárias);
•	 Eliminação do descumprimento de contratos, pois sem a propriedade escriturada 

os moradores de favela seriam pessoas que “não teriam nada a perder”;
•	 Converter os imóveis em favelas em ativos abstratos, facilitando sua  

utilização como capital;
•	 Dar mais segurança aos adquirentes de imóveis;
•	 Fornecer informações sobre restrições (ônus reais) que pesam sobre o imóvel;
•	 Converter os moradores em fiscais contra novas ocupações;
•	 Ampliar os esteitos círculos em que são trocadas as propriedades nas favelas (em 

outras palavras, promover uma grande abertura desse mercado).
A fim de viabilizar o desenvolvimento do Projeto, o Instituto Atlântico se encar-

regou de captar todos os ultradispendiosos recursos necessários, tais como aqueles 
para realização de topografia, elaboração de plantas e memorial descritivo da área ob-
jeto de titulação (contendo área, medidas perimetrais, coordenadas georefereniadas, 
confrontantes, etc), cadastramento físico e socioeconômico, levantamento fundiário, 
certidões relativas aos imóveis (de ônus reais e do registro de distribuição de ações 
cíveis), dentre outros. Além disso, fizeram todas as gestões necessárias ao desenvol-
vimento do projeto, junto aos órgãos competentes do Estado e do Município do Rio 
de Janeiro. O montante destes recursos não foi informado na obra consultada, onde 
apenas se informa que “os patrocinadores do Projeto Cantagalo fecharam questão em 
torno de bancar seus custos totais” (CASTRO, 2011, p. 233), a fim de proporcionar a 
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outorga de títulos de propriedade inteiramente gratuitos aos moradores. Ao final da 
obra, pedem-se apoios (possivelmente financeiros) para a continuidade desse Projeto 
(idem, p. 300).

Contudo, observa-se que ficaram para o poder público as despesas de elaboração 
e aprovação do projeto de parcelamento do solo (chamado na Prefeitura do Rio de 
Janeiro de PAL), de registro desse ato e abertura de matrícula de cada imóvel, a fim 
de que as escrituras de doação possam ser registradas. Muito embora algumas dessas 
atividades possam ser vistas como atribuições indelegáveis dos órgãos estatais, o dado 
a ser percebido é o de que o Projeto em questão preocupou-se em captar recursos 
apenas para a titulação, ficando a cargo do Estado as demais dimensões vistas como 
essenciais dentro da concepção vigente de regularização fundiária integral e sustentá-
vel, o que, no caso, em grande parte veio a ocorrer via iniciativas estatais posteriores, 
como as do PAC e da UPP, cuja relativa sincronia com o Projeto Cantagalo é vista 
por seus autores como uma “grande coincidência” (CASTRO, 2011, p. 289). De outro 
lado, a titulação que está sendo efetivada compreende apenas o lote, não a edificação, 
que pode permanecer na irregularidade, dado que não está sendo providenciada a 
certidão de Habite-se, bem como as matrículas abertas contemplam apenas o solo, não 
a edificação (CASTRO, 2011, p. 152 e 200). O Projeto abrange apenas o Cantagalo, não 
o Pavão-Pavãozinho, favela praticamente geminada com a anterior, cujas histórias se 
encontram fortemente imbricadas, embora guardem entre si diversos contrastes, de 
modo que a primeira parece ter sido, tradicionalmente, um pouco mais bem “aqui-
nhoada” do que a última, o que se revelam nos dados disponíveis sobre o IDH e o 
acesso a serviços urbanos ostentados por cada uma. Segundo os autores do Projeto 
Cantagalo, tal restrição se deveu à limitação de recursos e não à sua falta de vontade 
(CASTRO, 2011, p. 197 e 199). Tratam-se, portanto, de três limitações consideráveis 
apresentadas por esta experiência de intervenção em favelas.

Segundo o relato dos autores, a execução do projeto é desencadeada a partir de 
uma assembleia da Associação de Moradores do Cantagalo, por sua vez precedida 
de uma série de encontros nos quais o projeto teria sido explicado aos moradores, 
na qual os moradores decidiram unanimemente outorgar mandato aos advogados 
vinculados ao projeto, a fim de que os mesmos passassem a agir como representantes 
deles “em Juízo e fora dele” – junto ao Governo Estadual, ITERJ, ALERJ, Prefeitura da 
Cidade- a fim de que fizessem os agenciamentos políticos necessários à consecução do 
projeto. Os autores insistem, em vários momentos, que os moradores do Cantagalo 
aderiram ao projeto de titulação e que o aprovaram unanimemente em assembléia 
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convocada pela Associação. Porém, reconhecem que tiveram de fazer um ingente 
trabalho de convencimento, envolvendo um sem número de reuniões entre eles e os 
moradores do Cantagalo. 

O caso em questão parece-nos como um daqueles em que pode-se afirmar terem 
sido os assessores técnicos que contrataram seus clientes, e não o oposto, como seria 
a ordem comum dessa relação. Em que pese a crítica acertada que fazem aos projetos 
para favelas concebidos “de fora para dentro” ou “de cima para baixo”, a crítica parece 
se aplicar, em grande medida, a essa mesma experiência. Por exemplo, embora se 
critique, mais uma vez corretamente, a infantilização do favelado e preconize-se o 
seu empoderamento, informa-se que o jornal comunitário do Cantagalo passou a ser 
sustentado pelo Instituto Atlântico (CASTRO, 2011, p. 65), bem como seu objetivo é 
definido como o de “conscientizar o leitor” a respeito da necessidade da regularização 
fundiária, sustentando-se, ainda, que o Projeto é aquele que dá voz aos favelados 
(idem, p. 300). A concepção de “gestão democrática” adotada pelo Projeto exaure-se 
na realização de assembléias comunitárias com caráter meramente explicativo do 
Projeto, nas quais se extraiu o consentimento para início dos trabalhos. De outro 
lado, ressalte-se que os moradores do Cantagalo não participaram diretamente de 
nenhum dos encontros agendados por seus procuradores junto aos órgãos públicos, 
não tendo havido presentação dos mesmos, que ficaram excluídos de intervir em 
negociações fundamentais a respeito de seus próprios destinos. Surpreende-nos que 
a própria Associação de Moradores não tenha levantado esse problema ao longo de 
todo o processo, reivindicando para si, de modo indelegável, a representação política 
e formal dos moradores da favela, como costumamos assistir em diversas oportuni-
dades. Causa-nos espécie, ainda, que os agentes públicos não tenham demandado a 
presença dos moradores em tais fóruns, a fim de se certificarem da exata correspon-
dência entre os seus interesses e o projeto apresentado por seus procuradores, como 
nos parece que exigiriam as boas práticas de gestão pública. Tal fato nos conduz ao 
tópico seguinte de nossa análise dessa experiência.

2. A RELAÇÃO ENTRE PROPONENTES DO  
PROJETO E AS AUTORIDADES PÚbLICAS

Ao longo do relato dos autores do Projeto a respeito de sua experiência, determi-
nadas autoridades, como o Governador Sérgio Cabral, seu vice, Luiz Fernando Pezão, 
além do chefe da Casa Civil Régis Fichtner, e o Secretário de Habitação Leonardo 
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Picciani, são mencionados em diversos momentos, a fim de creditar-lhes o mérito de 
“adotarem o projeto politicamente e o bancarem contra resistências internas” (CASTRO, 
2011, p. 9). Assim, são apresentados como líderes políticos competentes, responsáveis 
e visionários, que “compreenderam” a proposta de titulação, sendo que o governador 
é apresentado como líder político cuja “sensibilidade para o avanço social é notável 
e persistente” (CASTRO, 2011, p. 229). Em relação a Luiz Fernando Pezão, virtual 
candidato situacionista à sucessão estadual em 2014, se afirma que “havia no topo 
da pirâmide política do estado a sensibilidade de um político com vocação para ouvir 
e agir” (CASTRO, 2011, p. 133).

Tais elogios rasgados vêm em decorrência de o Governo estadual ter viabilizado 
juridicamente o Projeto, mediante o envio de uma proposta de emenda constitucional 
(PEC), e de um projeto de lei complementar (PLC) para regulamentá-la, ambos apro-
vados “em tempo absolutamente recorde” na Assembleia Legislativa estadual (ALERJ), 
permitindo que os órgãos estaduais, que detém a propriedade de grande parte da área 
ocupada pela favela do Cantagalo, fizessem a doação desses imóveis aos seus respec-
tivos ocupantes. Além disso, o Estado aprovou a isençao de Imposto de Transmissão 
de bens imóveis (ITD) para essas doações.

Quanto a estes episódios, vários aspectos chamam atenção do observador. Com 
efeito, pode-se afirmar ter sido estranhamente incomum a velocidade da aprovação 
dos dois diplomas legais que dão suporte ao projeto. A PEC 49/2009, que originou à 
Emenda Constitucional nº 46/2009, foi datada e protocolada em 01/09/2009, vindo 
a ser aprovada em 30/09, com apenas um voto contrário dos 70 deputados estaduais, 
sendo promulgada na mesma data, menos de um mês após o início de sua tramita-
ção. Já o PLC 27/2009, que deu origem à Lei Complementar nº 131/2009, foi datado 
e protocolado em 12/08/2009, aprovado na sessão de 05/11/2009, sancionado no 
dia seguinte, e publicado em 09/11/2009, menos de três meses após a Mensagem do 
Governador que o remeteu à ALERJ.

De outro lado, a proposta de emenda constitucional foi enviada ao legislativo 
quase um mês após a remessa do projeto de lei que, em tese, viria para regulamentá-
-la, invertendo aquilo que seria a ordem natural do processo legiferante, o que sugere 
que já havia acordo político anterior com relação ao conteúdo dessa legislação, razão 
pela qual poucos parlamentares se dispuseram a emendá-la e debatê-la ao longo de 
sua tramitação na casa legislativa.

Ressalte-se, ainda, que o Estado buscou aprovar essa legislação no intuito de re-
solver o “problema do Cantagalo”, no entanto, nesse caso, os moradores já tinham ad-
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quirido anteriormente o direito ao reconhecimento de direitos sobre o solo ocupado, 
bastando a promoção de ação declaratória da propriedade (por usucapião), para uns, 
e do processo administrativo, ou ação judicial, declaratórios do direito real de uso 
especial para fim de moradia (CUEM), para outros. Assim, no caso do Cantagalo, se 
está doando aquilo que, juridicamente, já pertence aos moradores, fazendo lembrar a 
célebre sentença de Vinicius de Moraes, em O operário em construção, na qual, diante 
dos subornos que lhe são oferecidos pelo patrão, ali comparados às tentações que 
Cristo teria sofrido em seus 40 dias no deserto, o operário retruca, de modo definitivo: 
“Mentira! Não podes dar-me o que é meu”. Assim, parece-nos que a legislação editada 
em 2009, que autoriza o estado do Rio de Janeiro a promover a doação de imóveis 
públicos em processos de regularização fundiária, pode vir a produzir efeitos que 
transcendem o caso do Cantagalo, de modo a não só institucionalizar a privatização 
de reservas fundiárias como diretriz de gestão pública, como, simultaneamente, a 
hegemonizar o princípio da propriedade privada nos assentamentos populares e de 
baixa renda, agindo no sentido de desconstituir outras situações jurídicas fundiárias, 
preteritamente formadas em função do tempo e das características da posse. Esse 
modelo de titulação, nas palavras do próprio vice-governador, que escreve um dos 
capítulos da obra de autoria de Castro (2011), seria o grande legado social do governo 
chefiado por Sérgio Cabral (idem, p. 127).

Retornaremos ao ponto relativo à propriedade privada na próxima sessão deste 
trabalho. Antes, cabe assinalar, rapidamente, que outros agentes públicos - que não 
aqueles acima mencionados, que não são claramente identificados e cujo compor-
tamento não é descrito - são apresentados pelos autores do Projeto Cantagalo como 
os seus grandes adversários. As suas críticas mais duras dirigem-se, em especial, à 
“burocracia intermediária” (CASTRO, 2011, p. 150), aos “políticos populistas” (idem, 
p. 227), que se autorrotulam de esquerda (idem, p. 64), cujas arcaicas soluções que 
apresentaram para as favelas jamais funcionaram (idem, p. 31), sendo os responsáveis 
pelas “barreiras ideológicas, burocráticas, organizacionais e ambientais” (idem, p. 228) 
que atrasam a regularização fundiária. Registre-se, por fim, que, em que pese o papel 
crucial desempenhado pelos municípios em qualquer projeto de regularização (dadas 
as suas competências constitucionais), são muito discretas as menções feitas ao Pre-
feito Eduardo Paes ao longo de toda a obra aqui comentada, que não foi convidado a 
escrever um de seus capítulos, restando-lhe um breve depoimento de duas páginas ao 
final da mesma, numa espécie de anexo dela, não lhe sendo direcionados os amplos 
elogios dirigidos aos agentes públicos estaduais.
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3. A LOUvAÇÃO DA PROPRIEDADE PRIvADA: 
“A PROPRIEDADE TITULADA É O MAIOR E MAIS 
POTENTE MECANISMO DE DISTRIBUIÇÃO DA 
RIQUEZA” (CASTRO, 2011, P. 178)

Toda a concepção do Projeto Cantagalo sustenta-se no pressuposto de que os 
moradores de favelas dependeriam da obtenção da propriedade dos imóveis onde 
residem – de maneira plena, individual, sem cláusulas restritivas, escriturada e re-
gistrada – para alcançaram e exercerem a chamada cidadania. Uma vez obtida esta 
espécie de propriedade, o resultado fatal e necessário seria a melhoria da inserção 
social dos favelados e a superação das barreiras que impedem a sua integração. Em 
suma, a equação proposta pelos autores seria [titulação = integração]. A propriedade 
levaria aos moradores de favelas os serviços públicos básicos, bem como lhes daria o 
direito de exigirem esses serviços (CASTRO, 2011, p. 87 e 92).

A perspectiva dos autores do projeto consiste numa atribuição de qualidades má-
gicas e/ou excepcionais à instituição da propriedade, apresentadas como largamente 
aceitas como verdadeiras entre os especialistas. Recolhemos as seguintes, na obra aqui 
tomada como referência (CASTRO, 2011):

•	 Garantidora da democracia (p. 134-5), não havendo “democracia sustentável sem 
amplo acesso de todos ao direito de propriedade” (p. 219);

•	 Assegura as mesmas garantias vigentes para o asfalto, no caso de  
desapropriações (p. 112);

•	 Garantia contra remoções forçadas e do direito à justa indenização em  
caso de desapropriação (p. 157);

•	 Acaba com o sentimento de insegurança (p. 268);
•	 Assegura inclusão social (p. 269);
•	 Amplia condição de cidadania (p. 269);
•	 Torna o indivíduo comprometido com a manutenção da ordem no entorno  

de sua propriedade (p. 276);
•	 Cria forte tendência de os moradores investirem mais na melhoria de suas casas (p. 183);
•	 Introduz mudanças culturais e de comportamento (p. 277);
•	 Promove um choque de cidadania e salto de riqueza, trazidos pelo registro imo-

biliário da propriedade (p. 179);
•	 Faz com que o morador seja mais contribuinte e mais demandador de  

serviços públicos (p. 236);
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•	 Permite o voto com maior consciência e liberdade, rompendo a escravidão para 
com o clientelismo político (p. 236);

•	 Confere autonomia ao morador para decidir sobre o seu destino (p. 286);
•	 Injeta novos valores de comportamento social (p. 290);
•	 Transforma os moradores da favela em cidadãos plenos (p. 290).

Tratam-se de argumentos que não somente mitificam a instituição da propriedade 
privada, como também não encontram correspondência nos dados obtidos em nossas 
pesquisas empíricas realizadas em favelas (cf. MAGALHÃES, 2010). Entre muitos 
dados que poderíamos invocar para refutar tais afirmações, podemos citar os depoi-
mentos dos próprios agentes municipais, envolvidos nos programas de regularização 
fundiária e urbanística em favelas, os quais foram categóricos em excluir a ideia de 
que a titulação importa em integração, o que depende de um conjunto muito maior 
de fatores. Outra constatação que emerge com força dos dados que produzimos é a 
de que a tendência de os moradores de favelas investirem mais na melhoria de suas 
casas depende muito menos da titulação oferecida pelo poder público, e muito mais 
de sua percepção de segurança na posse dos imóveis que habitam.

De modo geral, comparece como constante nas colocações dos autores uma – con-
veniente! – confusão entre titulação e segurança da posse, fazendo daquela o grande 
objetivo das políticas de regularização, bem como um equivalente desta. Tal posição 
conduz a consideráveis equívocos, seja de ordem técnico-legal seja de conhecimento 
das relações sociais, como ocorre na sustentação de que: “a propriedade imobiliária 
é a melhor resposta às angústias naturais de um favelado, cuja moradia sem direito 
constituído não admite defesa policial ou judicial contra a bandidagem ou a remoção 
pela própria administração pública. Essa insegurança se converte em instabilidade em 
todos os aspectos da vida, daí a maior propensão à violência, seja a violência doméstica, 
especialmente contra mulheres e crianças, seja a violência armada entre facções con-
correntes contra a população em geral” (CASTRO, 2011, p. 292). Passa-se, sutilmente, 
de um debate a respeito do acesso à propriedade, para um debate a respeito do acesso 
à moradia, um movimento que não poderia passar acriticamente aos olhos de seus 
autores. Promove-se uma errônea associação (ou identificação) entre titulação como 
dono e segurança (ou estabilidade) da posse, vendo naquela uma condição não so-
mente necessária, como suficiente, para que se atinja esta. Os riscos citados acima, 
à toda evidência, não são elimináveis via outorga da propriedade, ou de qualquer 
outra forma de titulação, diga-se de passagem. Segundo nos parece claro, não há 
instrumento de titulação ontologicamente bom ou mais perfeito que os demais, ou 
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ainda uma “essência humana da propriedade” como quer Castro (2011, p. 33). Avalia-
ções qualitativas dos mecanismos concretos da titulação dependem sempre de uma 
análise situacional bastante apurada, bem como do próprio projeto de regularização 
e de urbanização no qual o instrumento se insere. No tocante ao tema das ameaças 
geradas por desapropriações, apresenta-se a propriedade como uma forma de preven-
ção contra esse risco, olvidando-se, deliberadamente, que qualquer propriedade está 
sujeita a ser desapropriada, bem como que mesmo localidades que contem com o que 
os autores chamam de “título definitivo” de propriedade têm enfrentado o problema 
das remoções arbitrárias, como noticiado pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas 
do Rio de Janeiro (vide COMITÊ, 2012).

De outro lado, a associação feita entre titulação e direito aos serviços públicos 
promove um considerável retrocesso político e jurídico, na medida em que, já no ano 
de 1990, a Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro havia consagrado, em seu 
Art. 439, Parágrafo único, que “A prestação de serviços públicos à comunidade de baixa 
renda independerá do reconhecimento de logradouros e da regularização urbanística 
ou registrária das áreas e de suas construções”. Afirma-se a necessidade do reconhe-
cimento da propriedade antes do reconhecimento de outros direitos civis, humanos 
e sociais, ou, pior, de modo a colocar estes na dependência daquela.

A posição sustentada pelos autores do Projeto Cantagalo ilustra não somente 
a magicização da propriedade, como também o que temos chamado de fetiche do 
registro imobiliário, apresentado como “a única forma de legalmente se adquirir a 
condição de proprietário no Brasil. (…) Fora do RGI a terra é, no máximo, uma posse. 
(…) somente pode ser chamado de proprietário aquele que tem seu nome ali inscrito”, 
sem ele o direito formal sobre a terra seria nenhum (CASTRO, 2011, p. 193, 194 
e 196). Justifica-se a ênfase na outorga de títulos de propriedade com base numa 
compreensão determinada de isonomia entre moradores das favelas e do asfalto, no 
entanto, ignora-se que neste também encontram-se propriedades sem matrícula, 
bem como pessoas que moram de aluguel ou cuja propriedade consiste, na verdade, 
em domínio útil (aforamentos), ou funda-se em promessa de compra e venda, e 
nem por isto tais indivíduos deixam de exercer plenamente a sua cidadania. O dado 
concreto a ser considerado é o de que o país está longe de constar ou de caber nos 
livros zelosamente guardados pelos registradores imobiliários, e o de que a sociedade 
opera e se reproduz apesar desse fato – em alguns casos, poderíamos dizer, de costas 
para esse fato. O que seria de determinados países europeus, nos quais se verifica 
larga predominância da moradia sob locação, a serem consideradas verdadeiras as 
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hipóteses sustentadas pelos patrocinadores do Projeto Cantagalo?
Outro aspecto perverso a ser comentado é que, em nome da afirmação da pro-

priedade privada, desmoralizam-se as demais formas de titulação que a legislação 
oferece para o desenvolvimento das políticas de regularização fundiária. Recolhemos, 
na obra consultada, injustas críticas às instituições da Concessão de Direito Real de 
Uso (CDRU) e da Concessão de Uso Especial para Moradia (CUEM), apresentadas 
– a nosso ver, erroneamente – como modalidades frágeis, precárias e/ou inadequadas 
de titulação (CASTRO, 2011, p. 78), não representando solução prática para o pro-
blema fundiário (idem, p. 129), crítica que caberia a outros instrumentos - tais como 
a Permissão de Uso - que não vêm sendo utilizados em projetos de regularização. 
Tratam-se de equívocos jurídicos tão elementares, que não são explicáveis senão pelo 
grau de adesão ideológica à instituição da propriedade privada e/ou à convergência 
do projeto em questão com interesses específicos de agentes nele envolvidos. Muitas 
das supostas “desvantagens” imputadas aos instrumentos de titulação diversos da 
propriedade (v. g.: são temporários e não definitivos; não podem ser cedidos ou 
exigem consentimento da autoridade para tanto; reduzem a mobilidade; impedem 
alocação mais eficiente de recursos; exigem que a pessoa permaneça pobre para poder 
continuar a ser beneficiado por ele) ou não são reais ou nos parecem longe de repre-
sentarem limitações impostas ao morador da favela, mas sim mecanismos que não 
os expõem às pressões do mercado, a fim de induzir a que os investimentos públicos 
em regularização venham a beneficiar, de fato, a população de baixa renda.

Outra dimensão bastante problemática da postura de franca exaltação da proprie-
dade escriturada e registrada, aqui debatida, consiste na deslegitimação das formas de 
registro e documentação da propriedade de terrenos e edificações desenvolvidas pelos 
moradores das favelas. Os autores do projeto relatam os seus ingentes esforços no senti-
do de “esclarecer” os moradores de favelas de que tais formas não teriam, supostamente, 
qualquer valor legal (CASTRO, 2011, p. 34 e 35), de nada valendo para administrado-
res ou juízes, não se constituindo em títulos jurídicos “verdadeiros” (idem, p. 38), ou 
em “bens fundiários impropriamente adquiridos pelos ocupantes das favelas” (idem, p. 
54), mediante um “registro informal em livro da Associação, sem valor legal para efeito 
de domínio” (idem, p. 56). Afirmam que “tiveram” que reorganizar e modernizar os 
arquivos da Associação de Moradores, que vinha fazendo o “registro precário” das ces-
sões dos direitos de posse. Entre outros fatores que parecem ter contribuído para essa 
perspectiva, ou que, no mínimo, seriam uma boa ilustração dela, estaria a abordagem 
criminalizadora dessas práticas, adotada na telenovela “Duas caras” (exibida pela Rede 
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Globo, em horário nobre, entre 2007 e 2008), encarnada na figura do líder comunitário 
Juvenal Antena (representado por Antonio Fagundes). Em outras palavras, a versão 
teria virado fato, a vida imitaria a ficção. Ignoram-se, nessa perspectiva, os efeitos so-
ciopolíticos profundamente negativos e antidemocráticos advindos dos projetos que 
procuraram subjugar, substituir, deslegitimar e/ou dissolver as agências comunitárias, 
intenção que é assumida na obra dos autores do projeto (cf. CASTRO, 2011, p. 254). O 
discurso dos moradores tomado pelos autores, e por eles elogiado, como exemplo de 
fala “consciente” foi apenas e tão somente aquele que afirmava que os moradores não 
tinham direito algum sobre o local em que residem, ratificando a hipótese do nenhum 
valor jurídico de suas práticas e instituições (idem, p. 117).

Muito embora se encontre um discurso de “valorização” da Associação de Mo-
radores, este nos parece ser estruturado na medida do apoio dado pela direção dessa 
instituição ao projeto de titulação, o que não impede que no mesmo encontrem-se 
proposições que expropriam a Associação das funções que desempenha historica-
mente, justificadas em nome da “necessidade” de que a favela se torne um bairro 
como qualquer outro. Trata-se de um aspecto que revela a face cruel da proposta de 
“integração” que é sustentada via programas de regularização, que não deixa qualquer 
outra possibilidade ao desenvolvimento das localidades objeto de intervenções dessa 
natureza, ponto ao qual retornaremos na seção seguinte.

Por fim, também se sustenta – também erroneamente - que, na ausência de titu-
lação, as posses residenciais nas favelas estariam desprovidas dos atributos de dina-
mismo econômico, tais como o de ceder a outrem temporariamente, de deixar como 
herança, de repartir, de alugar ou emprestar, de vender, de comprovar residência 
(CASTRO, 2011, p. 248 e 276). Ignora-se, aqui, mais uma vez, o fato básico da ex-
trema disponibilidade admitida pelas situações possessórias, quer do ponto de vista 
jurídico, quer do econômico. Ignoram-se, ainda, as sucessivas inovações legislativas 
introduzidas nas últimas duas a três décadas no ordenamento jurídico brasileiro, 
acompanhadas de alguma jurisprudência e de caudalosa doutrina, todas no sentido 
de valorizar as situações possessórias e reais paralelas à propriedade clássica, as quais 
são deploradas pelos autores do Projeto. Nesse sentido, valem, por todos as evidências 
que se possa invocar, os comandos do art. 48 do Estatuto da Cidade, que determinam 
aos agentes financeiros aceitarem obrigatoriamente os títulos de CDRU.

Analisados os argumentos dos autores em seu conjunto, consideramos que consti-
tuem uma versão ampliada do problema da desjuridicização das situações jurídicas 
que envolvem as classes populares, que temos diagnosticado (e até mesmo denuncia-
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do) desde as primeiras etapas de nossa pesquisa em favelas (cf. MAGALHÃES, 2010). 
Nela desenvolvemos pormenorizada análise da documentação comumente utilizada 
para compra e venda de imóveis em favelas, procurando demonstrar a sua validade, 
quer da perspectiva da ordem jurídica estatal, quer da sensibilidade jurídica desen-
volvida no seio social. Por esta razão, vêm sendo utilizadas como bases em processos 
de regularização fundiária desenvolvidos na cidade do Rio de Janeiro, bem como no 
próprio âmbito da Defensoria Pública, em atos de partilha realizados em processos 
de divórcio ou de sucessão hereditária.

No fundo, os moradores de favelas não compartilham dessa visão desjuridicizante 
aqui criticada, a exemplo do depoimento de um dos líderes entrevistados, para quem 
o título de propriedade “é mais um documento que teremos em nossa mão para uso de 
qualquer coisa no futuro” (CASTRO, 2011, p. 265), dando a entender que não descarta 
outras formas de titulação e formalização da propriedade, como aquela produzida nas 
práticas jurídicas dos moradores de favelas. A carência destes é a de dispor de “um 
documento que vai valer na sociedade” e que afaste o estigma da ilegalidade que pesa 
sobre eles, o que não equivale a um pleito pela titulação como proprietário burguês, 
a não ser por meio de uma interpretação bastante enviesada. No âmbito do Projeto 
Cantagalo define-se o sonho do morador de favelas como o sonho de ser proprie-
tário, o que estaria no topo de seus sonhos (CASTRO, 2011, p. 61 e 231), fazendo 
lembrar o “sonho da casa própria”, inculcado por Roberto Campos durante o regime 
militar, menos em função de uma perspectiva emancipatória das classes populares 
e mais como estratégia de ordem e de controle social. Tal definição contrasta com o 
clamor por uma “leitura correta do sonho do cidadão da favela” (CASTRO, 2011, p. 
179), vindo de encontro ao que tem sido constatado em pesquisas já realizadas, que 
buscaram elaborar uma escala de demandas prioritárias dos moradores de favelas, nas 
quais a titulação da propriedade jamais aparece nas posições mais altas, gerando certo 
debate acadêmico a respeito da impopularidade da regularização fundiária (LEITÃO, 
2009). Diante desses elementos, caberia indagar de quem, na verdade, seria o sonho 
aos quais os autores do Projeto aludem. A julgar pelos termos do enfático libelo de 
defesa da propriedade privada estampado na obra em análise, não deveria ser des-
cartada a hipótese de que são os autores desta, mais do que os próprios moradores 
do Cantagalo, que o acalentam.

Os autores do projeto sustentam que o traço distintivo do mesmo consistiria na 
outorga da propriedade plena, ao invés de simples direitos reais sobre coisa alheia 
ou do mero reconhecimento de situações possessórias (CASTRO, 2011, p. 153). No 



322

entanto, de fato, o distintivo real não nos parece ser este, já que outras experiências, 
dentro e fora do Brasil, optaram por esse mesmo instrumento. Em nosso ver, o dife-
rencial residiria, antes, no exclusivismo e na ênfase acentuada na propriedade plena, 
tratada como a única alternativa adequada para a titulação, mesmo em casos, como 
o do Cantagalo, em que parte dos moradores já adquiriu outros direitos reais, por 
força do tempo aliado ao cumprimento dos demais requisitos legais.

Apresenta-se o projeto como de acesso à propriedade, porém parece-nos que o 
que está em jogo é, antes, a transformação da propriedade imobiliária nas favelas, que 
estaria sendo submetida a um estatuto diferenciado daquele em que tradicionalmente 
se encontrava. Propõe-se uma determinada modalidade de titulação sem explicitar 
e considerar os seus custos diretos e indiretos para os moradores, pondo grande 
ênfase no discurso de que “os deveres acompanham os direitos”, sem pesquisar se 
tais custos seriam ajustados à renda percebida pelos beneficiários e sem debater as 
necessárias políticas de tarifação diferenciada pelos serviços públicos, que, por sinal 
é uma exigência contida no próprio Estatuto da Cidade (art. 47). O discurso dos 
autores, portanto, simplifica a complexidade do processo que se encontra em curso, 
o que dificulta o debate mais aprofundado a respeito do caráter e da legitimidade da 
mudança que encontra-se em curso. 

4. TITULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E/OU REMOÇÃO: 
qUAL O FUTURO DA FAvELA?

Muito embora os autores do Projeto Cantagalo não proponham as remoções a 
la década de 1960 como política geral para as favelas, curiosamente apresentam-se 
como tributários daqueles que buscaram erradicá-las (CASTRO, 2011, p. 27), o que 
nos induz à hipótese de que, de modo um tanto paradoxal, pode-se estar buscando as 
remoções pela via da titulação, isto é, pelo caminho das forças de mercado, como forma 
de legitimar esse processo. Desse modo, fugiria-se das reações, dos escândalos políticos 
e das chagas sociais e urbanas deixadas pelas formas mais rudimentares, grosseiras e 
truculentas de sua realização. Com base em diversos fragmentos da obra consultada (v. 
g., p. 108-109), podemos afirmar que a condenação das remoções é feita, basicamente, 
para efeito de justificar e legitimar a titulação nos termos propostos, ou seja, não pelas 
mesmas razões pelas quais os atingidos por estas remoções costumam condená-las. 
Nesse sentido, registramos que embora defendam a doação, os autores consideram que 
tal medida possuiria evidente cunho populista (CASTRO, 2011, p. 130).
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Há, no entanto, evidências mais fortes em prol dessa hipótese. Em capítulo da obra 
assinado por representante das Organizações Globo, este afirma que, em tese, o melhor 
dos mundos seria a remoção, porém, pragmaticamente, era obrigado a admitir que 
isto seria um milagre e que seria melhor buscar um outro caminho para lidar com o 
problema da favela, caminho este que estava sendo indicado pelo Projeto Cantagalo, 
que seria “totalmente identificado com os princípios e valores das Organizações Globo” 
(CASTRO, 2011, p. 167).

Subjazem ao Projeto os fantasmas da “explosão da favela” e de seu crescimento 
populacional e físico-espacial, infalivelmente alcunhado de “desordenado”. Reclama-
-se da ausência de políticas públicas de controle e fiscalização das favelas, o que teria 
deixado a cidade do Rio de Janeiro próxima do colapso urbano e social (CASTRO, 
2011, p. 74). A regularização, tanto aqui quanto no já citado depoimento do deputado 
Julio Lopes, seria o remédio para corrigir esse mal (idem, p. 88). Assim, o crescimento 
das favelas é creditado à ausência de regularização fundiária, que evitaria ocupações 
irregulares (idem, p. 127), retomando-se a avaliação do mainstream segundo a qual o 
programa Favela-Bairro teria falhado em função de não ter tido êxito em paralisar o 
crescimento das favelas. Nesse sentido, durante a execução dos trabalhos de titulação, 
os autores do Projeto promoveram o congelamento urbanístico da favela, orientando 
os moradores de que seria inadequado fazer qualquer ampliação, restringindo-se as 
obras à manutenção das edificações existentes (idem, p. 118).

De modo geral, os autores posicionam-se contra as políticas tradicionais de re-
moção (CASTRO, 2011, p. 162-3), porém não tocam no caso daquelas que ocorrem 
pelas forças do mercado. Não se encontra nenhuma palavra sobre expulsão branca 
e/ou gentrificação, como se tais ameaças não se colocassem, não atentando para o 
depoimento das lideranças comunitárias que alertam para o fato de que “tá todo 
mundo querendo subir o morro agora; todo mundo querendo ir pra comunidade agora” 
(idem, p. 264). Na única alusão - não muito direta! - a este problema, que recolhemos 
nas 300 páginas da obra (idem, p. 253), não se veem esses problemas como devendo 
ser enfrentados pelo Projeto Cantagalo e seus empreendedores sociais, sendo vistos, 
antes, como mais um daqueles que seriam de responsabilidade exclusivamente estatal. 
Ao longo de toda obra, referem-se a um medo da titulação, que supostamente seria 
infundado, e que alguns - não claramente identificados - supostamente teriam. No 
entanto, não se enfrenta o debate a respeito das razões de tais temores, sendo total-
mente inócua a mera exortação a sua superação.

Ao conjecturarem sobre o expressivo acréscimo de riqueza que asseguram que 
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a titulação provocará, parece-nos que a sugestão (e/ou “deixa”) implicitamente feita 
pelos autores do projeto é a de que os moradores das favelas provavelmente reali-
zariam essa valorização mediante a venda de seus imóveis, o que consagraria a sua 
expulsão pelas forças do mercado, bem como que os segmentos economicamente 
mais fortes, prováveis adquirentes desses imóveis seriam os grandes beneficiados 
pelos (caríssimos!) investimentos públicos (nesse caso, públicos e privados) de regu-
larização. Para onde esses moradores iriam, após a venda de seus imóveis, e o quais 
as implicações desta mobilidade em termos de acesso à cidade, seria, pelo visto na 
obra em análise, “um outro departamento”.

Ao longo da obra vai ficando patenteado que a grande questão dos autores não 
é a de ter melhores cidades e/ou melhores locais para se viver, mas sim lograr um 
“choque de riqueza”, numa variante urbana do quem vem sendo chamado “desenvolvi-
mentismo predatório”. Fica nítida a visão das favelas como a nova fronteira de expan-
são dos circuitos centrais do capitalismo contemporâneo, hipótese que sustentamos 
anteriormente (MAGALHÃES, 2008). O desejo parece ser o de, fundamentalmente, 
ampliar as relações capitalistas e de salvá-las, e não o de transformá-las. Busca-se 
fornecer provas de que a ordem capitalista seria sustentável e que seria capaz de dar 
resposta à questão social. Os pobres não estariam conquistando o direito à cidade de 
que fala o Estatuto da Cidade, mas sim o direito de se tornarem agentes capitalistas 
(CASTRO, 2011, p. 235). O que se quer com a titulação é promover acréscimos de 
valor imobiliário, criar riqueza nova ao mesmo tempo para os dois lados da cidade - 
favela e asfalto - numa operação do tipo win-win, em que ocorra substantiva adição 
de valor de riqueza econômica (idem, p. 172, 173 e 178). O grande desafio do Projeto, 
nessa linha de raciocínio, seria o de convencer os moradores a respeito da proposta 
de acumulação de riqueza imobiliária, daí terem os seus executores se defrontado, em 
campo, com o sentimento de desconfiança da parte daqueles, relatando as dificuldades 
que tiveram em superá-lo (idem, p. 179).

Nesse sentido, parecem-nos claros os débitos do Projeto Cantagalo com concep-
ções bastante reducionistas de cidadania, como aquelas identificam o cidadão ao con-
sumidor (CASTRO, 2011, p. 242). De outro lado, comete-se o equívoco de supor que a 
valorização imobiliária se traduziria em aumento do poder de compra e da capacidade 
contributiva dos moradores de favelas (idem, p. 237). Por fim, acena-se aos moradores 
de favelas com uma valorização que nem mesmo pode-se considerar como certa ou 
mesmo como resultado atribuível à titulação, construindo-se para ela uma imagem 
que “pegaria carona” nos efeitos de iniciativas do Estado, e não do Projeto Cantagalo, 
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como os investimentos em urbanização e a política chamada de pacificação.
Por fim, registre-se a colocação - muito repetida na obra em questão e no debate 

público a respeito do desenvolvimento das favelas - segundo a qual “a favela se en-
contra numa transição para a formalidade” (CASTRO, 2011, p. 57). Assim, as favelas 
devem “virar” parte da cidade formal (idem, p. 87), são aquelas que se integram a esta, 
jamais o contrário, de modo que daquela, a rigor, pouco se aproveita e esta permanece 
inquestionada em suas dinâmicas excludentes, deixando pouca margem para um 
processo real “de mão dupla”. Em que pesem algumas colocações que parecem atenuar 
essa perspectiva, de modo geral prevalece, na concepção do Projeto Cantagalo, essa 
abordagem de cunho etnocêntrico, como se percebe no seguinte excerto: 

Quando a favela engole a cidade tratar-se-ia de uma forma anômala de integração, 
pelo rebaixamento do valor médio da riqueza dos dois lados da equação, com a fa-
vela provavelmente ganhando muito pouco e o asfalto perdendo muito. Isto é o que 
vinha acontecendo no Rio de Janeiro, que passou a absorver as normas precárias da 
contravenção como ‘princípio geral de direito’, inclusive na vida do carioca do asfalto. 
A integração por assim dizer positiva, com evidente e substantiva adição de valor de 
riqueza econômica e juspolítica para todos, é aquela em que o asfalto, gradual e sus-
tentavelmente, se impõe como modelo, pela adoção, na favela, das normas superiores 
que a cidade formal pratica em sua organização jurídica e social. (...) nada se deve 
impor, tudo se conversa e negocia e tudo de aprende ou reaprende, sempre com olhos 
pregados nos objetivos previamente traçados, para que nenhuma concessão, de parte a 
parte, implique desvio empobrecedor da meta mais alta da integração final e absoluta 
da ‘cidade da chegada’ à cidade formal. (CASTRO, 2011, p. 173).

Um dos maiores símbolos do modelo de integração sustentado pelo Projeto 
Cantagalo consiste na construção de uma nova sede da Associação de Moradores, 
projetada por um dos arquitetos vinculados ao Instituto Atlântico, que abrigará a 
sede do POUSO (Posto de Orientação Urbanística e Social, órgão descentralizado da 
Secretaria de Urbanismo), o que é visto como “coroamento do processo de integração da 
comunidade à cidade formal, materializando o sonho do dos moradores do Cantagalo 
a um estágio superior de organização social e política (...) símbolo da nova governança 
local, representando a legitimação política da nova ordem social no Cantagalo” (CAS-
TRO, 2011, p. 290).

Nessa perspectiva, o destino da favela já está previamente dado, indicando-se que 
não será aceita uma transição para algo diferente daquilo já definido como expectativa 
ou como evolução desejada dessas regiões.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o ano de 2011, em termos de titulação, o resultado concreto do Projeto Can-
tagalo consistia na emissão e entrega de 44 escrituras de doação, em um universo de 
1.485 unidades habitacionais existentes no Cantagalo, o que equivale a 3% delas. Tais 
escrituras ainda não se encontram registradas, pois, segundo os autores, ainda não foi 
definido quem arcará com os emolumentos exigidos pelo cartório do registro imobi-
liário (CASTRO, 2011, p. 151), em que pese o fato de a legislação nacional e estadual 
assegurar, de longa data, a isenção de tais despesas, especialmente em políticas de 
interesse social. Ou seja, há resistências e o “consenso” alardeado pelos autores vai se 
revelando não ser tão amplo e sólido quanto o anunciado.

A experiência do Cantagalo suscita várias questões, que merecem ser objeto de 
pesquisa, a fim de que se possa gerar um conhecimento dela que ultrapasse os termos 
do relato dos autores e patrocinadores da proposta de titulação, revelando as pers-
pectivas dos demais agentes envolvidos e interessados nos destinos dessa favela e de 
outras que se encontrem em situação análoga.

Como demonstrado, trata-se de uma experiência que tem como uma de suas 
notas a articulação de interesses de agentes externos à favela, como o eixo aglutinador 
do projeto de titulação. O poder público, nesse caso, vem a reboque das iniciativas e 
ações dos “agentes promotores” do projeto, constituindo um dos “parceiros” que são 
atraídos para a sua execução.

O capital econômico dos autores da idéia não se apresenta desacompanhado de 
capital político, uma vez que lograram acesso às mais altas esferas da administração 
estadual, que foram, de modo que não se encontra inteiramente claro, convencidas 
a encampar a proposta, o que se materializou na remessa a ALERJ, pelo Governa-
dor do estado, das duas propostas legislativas comentadas no artigo. As hipóteses 
dos autores, que evocam a “sensibilidade” e espírito público das autoridades esta-
duais, como justificativa para a incorporação do modelo de titulação encabeçado 
pelo Instituto Atlântico, ficam longe de serem aceitáveis, representando um discurso 
cuja aparente ingenuidade somente faz aumentar as suspeitas que pairam sobre o  
Projeto em análise.

Outra particularidade analisada consiste na ênfase – acentuadíssima! – na rea-
lização da titulação dos moradores por meio da outorga da propriedade individual 
e plena dos imóveis em que residem, feita a título gratuito, isto é, por meio de doa-
ção, sem qualquer tipo de restrição, dos próprios estaduais existentes na favela, que 
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constituem a maior parcela do solo ocupado por ela. Além de uma candente defesa 
da propriedade privada, tomada pelos autores do projeto como passaporte único e 
seguro para a condição de cidadania, articula-se, em seu discurso, uma deslegitima-
ção aberta das outras possibilidades de titulação oferecidas pela legislação, que são 
apresentadas como modos “precários” de se promover a regularização fundiária, 
adotando entendimento que, juridicamente, nos parece bastante discutível, sem falar 
na crítica que se pode fazer desde uma perspectiva sociopolítica. De modo geral, no 
entanto, faltam evidências que deem suporte às proclamadas virtudes que os autores 
imputam a essa instituição.

Dado o conjunto de objetivos adotados no Projeto em questão, configura-se um 
verdadeiro projeto de uma “nova favela”, que provavelmente não manterá a carac-
terística de bairro popular situado em área urbana central, válida para um bom nú-
mero daquelas situadas nas áreas nobres da cidade do Rio de Janeiro (basicamente 
as situadas na Área de Planejamento 2, do Plano Diretor do município do Rio de 
Janeiro), levantando sérias preocupações quanto à ordem urbana que emergiria de 
uma eventual disseminação de tal espécie de projeto urbano. Por mais que não se 
possuam evidências a respeito de eventuais vínculos não declarados entre os autores 
do Projeto e grandes agentes do mercado imobiliário e empresarial, a convergência 
de interesses parece-nos real, e tal hipótese se vê reforçada pelo quadro de agentes 
do Projeto, pela metodologia e instrumentos de titulação que preconiza e por seus 
referenciais ideológicos.

Em suma, trata-se de uma proposição que, em quase todos os seus aspectos, apre-
senta riscos consideráveis para a população que, em princípio, seria a “beneficiária” da 
ação de titulação, o que representa algo absolutamente contraditório em se tratando 
de políticas voltadas aos segmentos de baixa renda. Consideradas em seu conjunto, 
as transformações que os autores propõem para as favelas implicam na expropriação 
das instituições e dos símbolos elaborados por seus moradores e agentes internos, 
como se pode observar nos diversos mecanismos de destituição dos papéis e funções 
exercidos pela Associação de Moradores, numa espécie de rendição às forças do “as-
falto”. Nesse sentido, vale recuperar a feliz percepção de um dos agentes municipais 
atuantes nos POUSOS, segundo o qual qualquer processo de regularização cujas 
regras sejam muito estreitas degringolará em remoção, produzindo efeitos práticos 
muito semelhantes a esta, embora não seja nominalmente classificado como tal, o 
que aumenta o seu grau de perversidade, na medida em que dificulta o seu reconhe-
cimento e crítica política e analítica.
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Esses riscos aumentam na medida em que o Estado do Rio de Janeiro tem si-
nalizado que essa experiência passaria a constituir um modelo para as suas futuras 
intervenções em favelas. Isto abre a possibilidade de que tal influência se faça sentir, 
não somente no município do Rio de Janeiro como em muitos outros, independente 
do fato de as respectivas administrações estarem politicamente vinculadas à estadual, 
dado o papel importante de difusão de modelos, de coordenação e de financiamento 
que a esfera estadual da administração pública pode exercer.

Em suma, a análise dessa experiência chama atenção para o fato de que a regula-
rização fundiária constitui uma política reclamada por segmentos bastante diferen-
ciados do espectro político e social, logo há sempre que se investigar que concepções 
de regularização subjazem a tais reivindicações, desnaturalizando a enganosa imagem 
de unidade oferecida por uma nomenclatura comum. No caso específico do Projeto 
Cantagalo, a análise demonstra tratar-se de uma proposta de titulação - aquém, por-
tanto, de representar uma de regularização - bem como de uma proposta encabeçada 
e articulada por segmentos economica e politicamente poderosos, que nela se enga-
jarem militantemente. A grosso modo, diríamos que o caso estudado demonstra que 
“a direita” também luta e também ergue bandeiras políticas e ideológicas, ilustrando 
os recursos (de toda ordem) com os quais essa luta se desenvolve.
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RESUMO
Constitucionalismo de transição enquanto conceito tem sido associado a processos políticos 
que repudiam ordenamentos constitucionais anteriores, inaugurando uma nova ordem de-
mocrática, suportada por valores sociais reunidos nestes momentos de mudança. Essas ideias 
não tinham sequer sido formuladas como categorias teórica durante a Assembleia Nacional 
Constituinte brasileira, que teve lugar em 1987/1988; apesar disso, um olhar retrospectivo à 
histórica recente permite afirma que algumas características apontadas às constituições escritas 
em períodos de transição se tem certamente por presente na Constituição Brasileira. Mesmo 
arranjos constitucionais transitórios podem ser vistos na experiência brasileira – não no sentido 
de uma constituição formal de cariz provisório, mas como uma abertura intrínseca do Texto 
Fundamental à evolução, conduzindo a um construtivismo constitucional, ao revés da repe-
tição dos padrões do constitucionalismo fundacionalista. Essa afirmação é facilmente aferida 
com o exame das 71 emendas constitucionais já editadas ao texto da Constituição Brasileira.
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AbSTRACT
Transitional constitutionalism as a concept is being associated with political processes that 
repudiates former constitutional orders, inaugurating a new democratic order supported by 
social values assembled in these moments of change. These ideas were not even formulated as 
a theoretical category during the Brazilian Constituent National Assembly, held in 1987/1988; 
despite this, looking backwards our recent history, one can assert that some features pointed to 
constitutions written in transitional periods are certainly present in the Brazilian Constitution. 
Even the transitory constitutional arrangements can be seen in the Brazilian experience – not 
in a sense of a formal provisional constitution, but as an inherent openness of the Fundamental 
Text to evolve, leading to a constructive constitutionalism, in spite of a foundationalist one. 
That assumption is easily verified with the examination of the 71 constitutional amendments 
already edited in the Brazilian Constitution. 
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1. TRANSIÇÃO POLíTICA E CONSTRUTIvISMO 
CONSTITUCIONAL: OUTRA PERSPECTIvA PARA  
O CONSTITUCIONALISMO NA TRANSIÇÃO

A virada da segunda década do século XXI tem provocado no campo do constitu-
cionalismo brasileiro uma perplexidade no que toca aos referenciais teóricos com que 
se possa dialogar. Afinal, a busca de inspiração no Velho Continente se viu descartada 
como solução pelo redirecionamento daquela comunidade à notável experiência da 
construção da União Europeia, o que prioriza a pauta do transconstitucionalismo; 
de outro lado os traços inovadores do neoconstitucionalismo já externavam as suas 
fragilidades3 – o que propõe uma reflexão em torno de qual seja o caráter desse 
mesmo movimento que se revele apto em terra brasilis, a seguir orientando a trajetória 
no sentido da consolidação democrática.

Mesmo a experiência americana – sempre referida, e de inequívoca influência no 
desenho quando menos da judicial review brasileira – passa hoje igualmente por uma 
perda em seu caráter autoritativo enquanto modelo institucional4. Assim, embora se 
tenha presente no constitucionalismo brasileiro o pensamento de importantes auto-
res americanos, não é dos Estados Unidos da América que surgirão os elementos de 
oxigenação da teoria constitucional brasileira.

Essa problemática mobilizou as cogitações do Grupo de Pesquisa Novas Perspec-
tivas em Jurisdição Constitucional (NPJur - PPGD/UNESA) no ano de 2012, descor-
tinando o cenário das várias alternativas de construção de uma nova ordem fundante 
que se apresentavam justamente num contexto de reestruturação jurídico-política de 
países que, por distintas razões, encerravam períodos de dominação ou violência, e 
buscavam a trilha da redemocratização. Se a teoria mais tradicional associa à transi-
ção política um constitucionalismo de caráter fundacionalista5, em que a aprovação 

3 Para uma interessante análise crítica do neconstitucionalismo aplicado no Brasil e seus resultados concretos, con-
sulte-se SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades, [on line], disponível em <http://
www.danielsarmento.com.br/2012/09/o-neoconstitucionalismo-no-brasil-riscos-e-possibilidades/>, acesso em 6 de 
dezembro de 2012.

4 LAW, David S. e VERSTEEG, Mila, The Declining Influence of the United States Constitution (May 26, 2012). New 
York University Law Review, Vol. 87, No. 3, pp. 762-858, June 2012; Washington University in St. Louis Legal Studies 
Research Paper No. 11-09-01; Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2011-39. Disponível em: < http://
ssrn.com/abstract=1923556>; acesso em 11 de dezembro de 2012.

5 YEH JIUNN-RONG e CHANG WEN-CHEN. The Changing Landscape of Modern Constitucionalism: Transitional 
Perspective (march 31, 2009). National Taiwan University Law review, Vol.4, No 1, pp.158, 2009, disponível em <http:ssrn.
com/abstract=1482863>, acesso em 10 de maio de 2012.
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da Carta Magna não só colhe os frutos de uma revolução política, mas também 
consolida os respectivos esforços com um conjunto de regras orientadoras da nova 
democracia; a realidade política de processos de mutação como os que alcançaram 
o Leste Europeu, a África e a América Latina nas duas últimas décadas não guarda 
perfeita adesão a essa concepção. Afinal, não se pode afirmar nas respectivas experi-
ências nacionais, se tivesse já completa no momento constituinte, a reconfiguração de 
valores que autorizasse a elaboração imediata de um documento revestido de intensa 
normatividade – como preconiza a visão fundacionalista de constitucionalismo. 

Nesse cenário de análise, desponta a proposta construtivista, que acredita que 
durante transições democráticas, o desenvolvimento constitucional participa em cada 
estágio da transformação, consolida os primeiro pontos de consenso nos momentos 
iniciais da nova institucionalidade, e induz a ocorrência dos próximos passos de seu 
incremento6. Segundo essa concepção, o processo de transição política é entendido 
como um continuum, que não se tem por concluído num momento histórico determi-
nado – mas que segue sendo aperfeiçoado em decorrência do próprio amadurecimen-
to democrático da sociedade. Disso decorre que o constitucionalismo é de se revestir 
de uma maleabilidade que igualmente não soa compatível com a teoria clássica, que 
vê na mudança frequente do texto ou mesmo de aspectos tidos como basilares de sua 
compreensão, uma manifestação verdadeiramente patológica, que erode o sistema e 
compromete sua estabilidade.

Uma das características do constitucionalismo de transição que se vivencia nas 
duas últimas décadas – de evidente opção construtivista ou evolutiva –, é justamente 
o uso de arranjos constitucionais transitórios, como mecanismos hábeis a promo-
ver gradualmente a reordenação social e institucional que um determinado Estado 
reclame. Os exemplos são múltiplos: na África do Sul a aprovação do texto interino 

6 Grimm alude a esse mesmo processo de conformação gradual do conteúdo do texto constitucional, referindo a um 
“modo evolutivo” de sua construção (GRIMM, Dieter. The achievement of constitutionalism and its prospects in a chaged 
world. in: DOBNER, Petra e LOUGHLIN, Martin. The twilight of constitutionalism? Unites States: Oxford University Press, 
2010, p. 3-22).
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de 1993 – antes da Carta de 19967; em Israel o expediente das higher laws8, que dis-
ciplinariam paulatinamente diversas matérias que ao final, reunidas, permitiriam a 
promulgação de uma Constituição; na Hungria e na Argentina, um profundo pro-
cesso de emendamento do texto antes vigente. Todas essas alternativas de uma ins-
titucionalidade provisória agridem, uma vez mais, a perspectiva fundacionalista, 
que vê nesta estratégia um risco à efetiva concretização da desejada reconfiguração 
jurídico-política – afinal, um documento provisório não se revestiria da autoridade 
moral necessária a reconfigurar um Estado; mais do que isso, essa precariedade nor-
mativa poderia estar a comprometer a desejável segurança jurídica, ponto central de 
uma ordem democrática. 

No cenário brasileiro, com a euforia que revestiu o momento constituinte e a 
promulgação da Constituição-Cidadã, causa estranhamento a ideia de que a redemo-
cratização pudesse se dar por intermédio de solução estruturantes – mas ao mesmo 
tempo, efêmeras9. 

Indiscutivelmente, ideias como constitucionalismo de transição, ou mesmo a pos-
sibilidade do uso de arranjos transitórios destinados a empreender essa mudança não 
se tinham presentes no cenário quando da promulgação da Carta de 198810. Todavia, 
um dado insuperável de realidade permite que se teste no caso brasileiro, a hipótese 

7 O jornal “The Guardian” de 3 de outubro informava que o processo de elaboração constitucional sul-africano – com 
um texto interino, seguido da aprovação da fórmula definitiva – estava sendo utilizado como inspiração para a nova ten-
tativa de Constituição Europeia, depois do fracasso da iniciativa de 2005, rejeitada em consulta popular (ACKERMAN, 
Bruce e MADURO, Miguel. How to make a European constitution for the 21st century. Europe needs a solution to its 
crisis that will be accepted by its citizens. The South African model may be the answer. The Guardian, Inglaterra, 3 out. 
2012, disponível em < http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/03/european-constitution-21st-century>, 
acesso em 2 de novembro de 2012). 

8 Decerto, o exemplo de Israel não está a envolver propriamente a rutura com um governo autoritário, mas compreen-
de um complexo processo de institucionalização que propiciou essa técnica da constitucionalização “de baixo para cima”, 
através de normas de status especial que, cogitando dos temas clássicos da estruturação política, seriam oportunamente 
reunidas num documento constitucional (SILVA, Cecília de Almeida; MOURA, Francisco; BERMAN, José Guilherme 
; VIEIRA, José Ribas ; TAVARES, Rodrigo; VALLE, Vanice Regina Lírio do Valle. Diálogos institucionais e ativismo. 
Curitiba: Juruá, 2010).

9 Não se pode olvidar que algum signo de transitoriedade na solução adotada em outubro de 1988 já se tenha presente 
na própria Carta, que se tinha promulgada já com a previsão de processo de revisão de seu texto em 5 (cinco) anos (art. 
3º do ADCT), e ainda, de convocação de um plebiscito em torno da mudança de elementos centrais da ordem político-
-institucional, a saber, o parlamentarismo e a monarquia (art. 2º ADCT).

10 Em que pese a não sistematização teórica da categoria – constitucionalismo de transição – por ocasião dos trabalhos 
constituintes, a Carta de 1988 veio a ter a si imputada a condição de transitória por Teitel em 1997, em seu texto seminal 
sobre o papel do direito na transformação política, especialmente à conta da previsão originária de revisão em 5 anos (TEI-
TEL, Ruti. Transitional jurisprudence: the role of law in political transformation. Yale Law Journal, May, 1997:2009-2080).
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de que, não obstante o discurso fosse o da definitividade do Texto Constitucional, 
a experiência de seu desenvolvimento tenha permitido uma aproximação menos 
fundacionalista e mais construtivista.

Objetivamente, a Carta de 1988, em menos de 25 anos de vigência, foi já objeto 
de 71 emendas, nisso não se computando aquelas de revisão. Não se está aqui a ques-
tionar o sucesso – quando menos sob o prisma de consolidação de uma normalidade 
institucional – que tenha representado a Constituição de 198811. A indagação que se 
apresenta a partir da análise de outras experiências alienígenas em que as peculiari-
dades do processo de transição reclamaram arranjos transitórios, é se essa incessante 
interferência no Texto de Outubro não estaria a revelar, ainda que sem essa taxiono-
mia, também um caráter provisório de sua literalidade original, manifesto não pela 
assunção desde origem de uma inspiração na seara do experimentalismo reflexivo de 
Sousa Santos12, ou do construtivismo constitucional; mas pela inevitabilidade da in-
tervenção reconfiguradora num futuro próximo, e com uma frequência inicialmente 
imprevista ou imprevisível.

Não é ocioso destacar que ainda por ocasião da elaboração da Carta de 1988, e 
mesmo aos primeiros momentos de sua promulgação, já se advertia que o processo 
de transição política não se tinha por encerrado – ao contrário, o que se verificava era 
o deslocamento das deliberações políticas no sentido da democratização, do plano da 
discricionariedade dos então detentores do poder, para a regulação agora constitucio-
nal desse mesmo movimento13. Moreira Neto, explicitamente, depois de sistematizar 
os questionamentos que se puseram em relação ao processo constituinte como um 
todo, destacava em 1988, com a promulgação do Texto Fundante, que àquela altura 
já se tinham inequivocamente por superadas as dificuldades no plano da eficácia da 

11 Historiando a aptidão institucional da Constituição de 1988 para conduzir o país em absoluto estado de normali-
dade democrática, ainda que passando por momentos de profunda turbulência, consulte-se BARROSO, Luís Roberto. 
Vinte anos da constituição brasileira: o Estado a que chegamos. [on line], disponível em <http://www.migalhas.com.br/
arquivo_artigo/art20081127-03.pdf>, acesso em 20 de agosto de 2010. Vale ainda destacar assertiva de mesmo conteúdo 
lançada precursoramente por Ackerman em 1998, ao afirmar: “Na verdade, voces deveriam se orgulhar da Constituição 
do Brasil porque ela perdurou, apesar dos vários acidentes infelizes: um denominado Sarney, o outro, Collor, e o terceiro, 
Franco” (ACKERMAN, Bruce. O novo constitucionalismo mundial, in CAMARGO, Margarida Maria Lacombe (org.). 
1988-1998 uma década de Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 22).

12 SOUSA SANTOS, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del 
Sur. Lima : Instituto Internacional de Derecho y Sociedad – Programa Democracia y Transformación Global, 2010.

13 BONAVIDES, Paulo. A Carta de 1988: o começo da segunda transição. Revista Forense, n. 304, v. 84, 1988. 313-315.
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convocatória em si à elaboração constitucional14 – restando, todavia aquelas atinentes 
à legitimidade, pelo que propunha a “hipótese da transição”, em contrapartida àquela 
da rejeição da Carta de Outubro. Significa dizer que a Carta de 1988 poderia se revelar 
em si, um texto provisório15, cujo desenvolvimento se daria a partir de uma vivência 
legitimadora de seus próprios termos. Ainda que se admita essa característica de tran-
sitoriedade, que segundo o autor decorreria quando menos de sua própria previsão 
de revisão; o mais relevante é a estatuição de um marco referencial único e universal 
ao funcionamento do poder político no país16.

O objetivo do presente texto, portanto, é empreender a uma análise do conjunto 
de mudanças já verificadas no texto constitucional pátrio, de molde a que se possa 
empreender a uma primeira apreciação quanto à confirmação da “hipótese da tran-
sição” – enunciada por Moreira Neto. Conhecer os termos em que a Carta de 1988 
foi alterada permitirá aferir o efetivo nível de consenso que seu texto pudesse estar a 
refletir; e identificar os campos em que as modificações posteriores incidiram, muni-
ciando a partir do dado empírico, a avaliação acerca da possível transitoriedade que 
aquele arranjo constitucional pudesse estar a expressar.

Vale de já destacar a compreensão de que essa transitoriedade não se constitui 
em si um demérito ao texto constitucional; afinal, onde o regime político não se tem 
por consolidado, não há sentido em insistir na permanência do texto; afinal, essa 
pretensão de permanência pressupõe uma visão de Estado que se deseje preservar, 
que – de novo – ainda não se teve por formada. 

Importante de já destacar uma premissa que orientou a análise adiante desenvol-
vida, a saber, o seu caráter eminentemente quantitativo – as conclusões se extraem 
a partir do número de incidências de intervenções por emendas no texto constitu-
cional brasileiro, e de seu campo de atuação. Não obstante fosse sedutora a hipótese 
de trabalho de avaliação qualitativa da dinâmica de emendamento constitucional, 

14 Evidenciando a quase inevitabilidade de um olhar mais flexível em relação ao modo de convocação das assembleias 
constituintes – sob pena de se incidir numa insuperável circularidade entre constitucionalismo e democracia – consulte-se 
ARATO, Andrew. Construção constitucional e teorias da democracia. Lua Nova, no 42 – 97, p. 5-51.

15 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Transição constitucional (pela estabilidade democrática). Revista Forense, 
Vol. 304, 1988 p. 68.

16 É verdade, na lição de GRIMM, as constituições atuais – inspiradas por um novo constitucionalismo que lhes confere 
pretensões normativas e de transformação da realidade sobre a qual incidem – representam menos a materialização de 
escolhas políticas já havidas no momento que lhes antecede, e mais consolidam as premissas para essas futuras deliberações 
que se darão no exercício ordinário do poder (GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y derechos fundamentales. Estudio 
preliminar, Antonio López Pina, Madrid: Editoral Trotta, 2006, p. 32).
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essa estaria a reclamar um aprofundamento do iter de aprovação de cada qual das 
intervenções, e especialmente, da coincidência – ou não – entre os termos originais 
da proposta de emenda, e o resultado da deliberação legislativa; o que ultrapassaria 
em muito os limites do possível em um artigo científico.

2. TIPOLOGIA DOS PRECEITOS ObJETO DE 
INTERvENÇÃO NAS EMENDAS  
CONSTITUCIONAIS

Primeiro espectro de análise que se relata diz respeito ao objeto material das 
emendas já havidas ao texto: que tipo de intervenção se empreendeu na Carta de 
1988? Essa perspectiva se justifica a partir de uma crítica inicial de que se lançou 
denunciando seu excessivo detalhamento. 

Assim, a primeira mirada empírica teve em conta identificar se o processo de 
emendamento tinha por objetivo depurar o texto constitucional de preceitos que não 
se revestissem materialmente desse status – ou se ao contrário, outra foi a trajetória do 
exercício do poder reformador. Inevitável que nessa aferição se desdobrassem as inter-
venções entre aquelas que alcançavam o texto principal – reformulando sua redação, 
acrescendo ou excluindo preceitos; daquelas corretivas, aditivas ou supressivas que 
se apresentavam ao ADCT – até mesmo para dimensionar a extensão dessa prática 
tão característica da experiência brasileira, qual seja, aquela de seguir modificando 
um ato legislativo que conceitualmente haveria de ser transitório, e portanto infenso 
às necessidades de reformulação.

Esclareça-se ao leitor que, para fins de todo o levantamento estatístico que aqui 
se relata, computou-se como intervenção autônoma a alteração empreendida em 
preceito constitucional em qualquer de seus segmentos – caput, inciso ou parágrafo 
– que representasse em si, um comando normativo revestido de conteúdo autôno-
mo. A estratégia se revelou necessária pela circunstância de que um mesmo artigo 
constitucional, em seu conteúdo originário, ou na dicção que passou a ter a partir 
das sucessivas emendas, se poderiam conter temas distintos, o que exigiu o referido 
fracionamento para que se pudesse depois empreender a uma análise a partir exata-
mente das matérias cogitadas.

O primeiro dado que o planilhamento revela é o número total de intervenções 
havidas até a Emenda Constitucional nº 71, a saber, 834 (oitocentos e trinta e quatro) – 
nisso se compreendendo dispositivos emendados e acrescidos, no corpo permanente 
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do Texto, seu ADCT e ainda eventuais preceituações trazidas ao universo da norma-
tividade constitucional no corpo permanente das próprias emendas constitucionais. 
Vejamos a distribuição:

Gráfico 1:

Distribuição das emendas por tipo de intervenção

2.1 A CONSTITUIÇÃO ANALÍTICA AINDA CRESCE

Um primeiro elemento que desponta da tabela acima é a confirmação do caráter 
analítico do texto como um atributo da Carta – que ainda que criticado17, consolida-se 
como tendência no que toca à regulação do Estado brasileiro. Assim, mais de 50% das 
intervenções objetivaram justamente ampliar o conteúdo da Constituição de 1988, 
seguida de perto pelas iniciativas de reformulação de seu enunciado original. Já as 
revogações, que materializariam um enxugamento antes preconizado, revelam-se es-
tatisticamente quase desprezíveis, alcançando, entre corpo permanente e disposições 
transitórias, apenas 27 incidências. 

Historicamente, distintas foram as justificativas postas à extensão da Carta 
de 1988, compreendendo desde a necessidade da acomodação de uma inusitada  

17 BARROSO, Luis Roberto. O constitucionalismo democrático no Brasil. Crônica de um sucesso imprevisto. in _____. 
O novo direito constitucional brasileiro. Contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no 
Brasil. Belo Horizonte: Editora Forum, 2012, p. 27.
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combinação de postulações de setores específicos da sociedade18, até uma estratégia 
de consolidação de conquistas propostas pelos trabalhos constituintes que pudessem 
restar olvidadas como tarefas diárias do exercício do poder pelo simples não desen-
volvimento legislativo e administrativo daqueles mesmos propósitos19. 

Uma explicação para esse quadro é oferecida por Couto e Arantes20, que traz à 
luz a hipótese de que a dinâmica da política brasileira tenha se consolidado em torno 
de um permanente processo de negociação constitucional, tendo em conta o caráter 
já superado de alguns dos temas tratado pela Carta de Outubro21 - especialmente, o 
do modelo econômico. Essa prática política, que verdadeiramente rotinizou a nego-
ciação e aprovação de emendas constitucionais22, consolidou um viver de um presi-
dencialismo de coalizão em que o Texto Magno, ainda que sujeito a supermaiorias 
para fins de alteração, não se apresentava como uma absoluta cláusula de bloqueio à 
implementação dos programas de cada sucessiva tendência político-partidária que se 
apresentava. O resultado foi a descoberta da possibilidade de uso de uma estratégia 
de constitucionalização de regras de policy como mecanismo de constrição hoje, das 
possibilidades de escolhas ofertadas aos futuros detentores do poder.

É certo que se a concretização de uma emenda à constituição não se apresenta 
como uma cláusula de bloqueio absoluto a uma mudança de orientação por nova 

18 A afirmação de que essa acomodação inusitada de interesses poderia conduzir o país à ingovernabilidade chegou 
a determinar a conhecida manifestação do então Pres. José Sarney no sentido de que a Carta de Outubro conduziria o 
país à ingovernabilidade – assertiva de pronto respondida por Ulisses Guimarães em discurso pronunciado na Sessão 
da Assembleia Nacional Constituinte, em 27 de julho de 1988: “A Constituição, com as correções que faremos, será a 
guardiã da governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são 
ingovernáveis. Governabilidade é abjurar o quanto antes uma carta constitucional amaldiçoada pela democracia e jurar 
uma constituição fruto da democracia e da parceria social.” (GUIMARÃES, Ulisses. A Constituição Cidadã. Brasília, 
Congresso Nacional, 27 de julho de 1988. Discurso proferido na Assembleia Nacional Constituinte, disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_62/panteao/panteao.htm, acesso em 10 de dezembro de 2012).

19 DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição: 10 anos de resistência. in CAMARGO, Margarida Maria Lacombe (org.). 
1988-1998 uma década de Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 35.

20 COUTO, Cláudio Gonçalves; ARANTES, Rogério Bastos. Constituição, governo e democracia no Brasil. Revista Bra-
sileira de Ciencias Sociais. São Paulo, v. 21, n. 61, June 2006. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-69092006000200003&lng=en&nrm=iso>. acessoem 07 Dec. 2012.

21 COUTO, Cláudio Gonçalves. A Longa Constituinte: Reforma do Estado e Fluidez Institucional no Brasil. Dados, 
Rio de Janeiro, v. 41, nº 1, 1998. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
-52581998000100002&lng=en&nrm=iso>; acesso em 07 de dezembro de 2012.

22 Essa mesma observação é igualmente formulada por Barroso, afirmando que no Brasil, a política ordinária se faz 
por meio de emendas constitucionais (BARROSO, Luis Roberto. O constitucionalismo democrático no Brasil. Crônica 
de um sucesso imprevisto. in _____. O novo direito constitucional brasileiro. Contribuições para a construção teórica e 
prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Editora Forum, 2012, p. 27).
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emenda; de toda forma a constitucionalização de policy exige de governos que che-
guem um imediato esforço de mobilização congressual para a aprovação de novas 
emendas, o que tem seu preço político, especialmente no já apontado presidencialis-
mo de coalisão que vivemos.

Importante que se diga que esse mesmo caráter detalhista originalmente manifesto 
na Carta de Outubro reproduziu-se em muitas das experiências constitucionais que 
a sucederam – e mais, apresenta-se em verdadeira curva de ascensão. Assim, se a 
Africa do Sul em 1996 aprovou seu texto com 243 preceitos; a Colombia em 1991 já 
alcançava a marca de 380 artigos; Equador por sua vez aprova sua constituição com 
443 preceitos, e a Bolívia em 2009 totaliza 410 artigos no corpo permanente de sua 
constituição. 

Esse padrão de escolha política, que promove o entrenchment de vasto elenco 
de temas pela sua inclusão no texto constitucional encontra na análise de Hirschl23 
interessante advertência de que possa estar a traduzir em alguma medida, uma apro-
ximação estratégica no sentido da preservação de hegemonias, especialmente pela 
supressão de temas relevantes do curso do jogo político ordinário que é de se desen-
volver no âmbito dos poderes políticos organizados.

2.2 A DISCIPLINA FORMALMENTE TRANSITÓRIA  
DA CONSTITUIÇÃO TAMBÉM CRESCE

Uma segunda aproximação a esse mesmo viés de análise é aquela que distingue 
as intervenções havidas no corpo permanente, e aquelas que ab initio traduzem um 
signo de temporariedade, a saber, aquela contida no ADCT, e ainda a preceituação 
em sede de corpo permanente das próprias emendas constitucionais. 

Gráfico 2:

Objeto da emenda Nº

Modificações no corpo permanente 579

Modificações no ADCT 178

Acréscimos no corpo das emendas 77

Total 834

Consolidação geral da distribuição das emendas em preceitos permanentes ou temporários

23 HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy. The origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge-
-Massachussets-London: Harvad University Press, 2004, p. 39-49. 
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Duas são as observações que os referidos números propõem: primeiro aquelas 
atinentes à percebida necessidade de adaptação do texto original – que determinou 
a alteração de 579 preceitos, o que por si evidencia que a enunciação promulgada 
em 1988 estava muito mais a traduzir um consenso possível no momento do que um 
projeto consolidado e fechado de transformação da ordem jurídico-política do país.

Tendo-se em conta que tanto o ADCT, quanto o texto em si de uma emenda 
constitucional – significa dizer, aquilo que se preceitue além da modificação ou 
acréscimo no corpo permanente do Diploma de 1988 – se constituem segmentos da 
Tábua Fundamental que não tem a mesma pretensão de estabilidade e prospectiva 
que a carta em si; o que se pode extrair de dado objetivo é que de um total de 824 
alterações, 255 delas envolvem regras que, conceitualmente, não tem por elemento 
essencial a permanência que é própria do texto principal. Com isso se verifica que 
30% das modificações empreendidas na Constituição-Cidadã se revestem formal e 
conceitualmente, de um caráter de provisoriedade que não é inteiramente compatível 
com o constitucionalismo de cariz fundacionalista já referido anteriormente. Isso 
pode estar a revelar que o convívio com a transitoriedade – se não do todo do texto, 
de parte da normatividade que decorra das decisões de supermaiorias – é uma prática 
que a nossa ordem constitucional apresentou na sua origem, com a previsão ab initio 
de sua própria revisibilidade; e continua apresentando ao longo de sua evolução.

Embora inegável a maior expressão da ampliação havida no corpo permanente, 
o número de aditamentos ao texto das disposições constitucionais transitórias é ex-
tremamente significativo, denunciando uma tendência ainda a casuísmos no texto24. 

Importante destacar ainda que boa parte dos dispositivos alterados ou acresci-
dos no ADCT envolvem previsões na seara do direito financeiro ou tributário, com 
a criação de fundos especiais como os de erradicação da pobreza, ou o FUNDEF, 
posteriormente substituído pelo FUNDEB, e ainda – notadamente – as DRU’s. Tais 
estipulações, por envolverem disciplina em princípio limitada no tempo – o provi-
mento de recursos vinculados em favor de determinadas ações públicas – se empre-
ende sempre sob o signo da transitoriedade; mas de vez que elas tem a pretensão de 
aplicação compulsória a todas as entidades federadas, se veem veiculados no ADCT. 

24 Hipótese claríssima desse tipo de casuísmo foi a inclusão do art. 96 ao ADCT, como mecanismo de “correção” da 
decisão judicial proferida pelo STF nos autos da ADI 2240, que pronunciava a inconstitucionalidade da lei de criação do 
Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, por violação ao estatuído pelo art. 18, § 4º CF que estaria a condicionar essa 
deliberação política à promulgação de lei complementar que cuidaria de estabelecer um “período suspeito” tendo em 
conta os pleitos eleitorais. 
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Isso explica essa esdrúxula circunstância de que o ADCT tenha tido a si acrescidos 
20 novos artigos (desdobrados em inúmeros comandos normativos) inteiramente 
novos – não obstante se cuide de uma provisão que, teoricamente, deveria ter seus 
efeitos exauridos logo após a promulgação da Carta.

O caso específico da desvinculação de receitas da União – já repetidamente pror-
rogado no que toca à sua duração – se constitui outra explicação para esse volume 
de alterações constitucionais em textos sem previsão de permanência. No que toca 
especificamente a essa deliberação política, adentra-se praticamente no campo do 
patológico, já que a desvinculação em si, apresentando-se como providência absoluta-
mente excepcional, não autorizaria num rigor técnico, a sua instituição e prorrogação. 

3. PERFIL TEMPORAL DE DISTRIbUIÇÃO DAS 
EMENDAS: UM MOvIMENTO CONSTANTE  
DE ADAPTAÇÃO DO TEXTO 

Outra observação que os dados permitem formular, diz respeito a certo padrão 
de alterações constitucionais que se prolonga nos já quase 25 anos de sua vigência:

Gráfico 3:

Curva de emendas por ano

A partir de 1992 – ano em que pela primeira vez se empreendeu a modificações 
no texto da Carta de Outubro –, em todos os anos, sem exceção, se empreendeu a 
alguma modificação em seu conteúdo, o que corrobora a já referida afirmação de que 
o desenvolvimento da política ordinária passou a envolver o emendamento constitu-
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cional. O que se apresenta revelador é que esse câmbio não se tem por exclusivamente 
concentrado no início de qualquer dos mandatos presidenciais que se desenvolveram 
ao longo dessas mais de duas décadas, mas se distribui ao longo de todo o período 
de cada qual dos titulares do poder, nas várias tendências políticas que já ocuparam 
a Presidência da República desde a redemocratização.

Uma média aritmética no número de emendas conduzirá a cerca de 40 preceitos 
modificados por ano. Desconsiderados os números excepcionais de 1998 (Reforma 
Administrativa e Reforma da Previdência); 2003 (Reforma Administrativa 2) e 2004 
(Reforma do Judiciário), a média alcançará algo em torno de 20 preceitos/ano, nú-
mero que se mantém como tendência ao longo de toda a vigência da Constituição 
de 1988, numa clara aproximação com o constitucionalismo evolutivo, que detecta e 
recepciona a necessidade de modificações paulatinas em seus preceitos.

4. CAMPOS TEMáTICOS DAS INTERvENÇÕES

Outra reveladora perspectiva de análise é aquela que tem em conta as áreas te-
máticas onde se verificaram as intervenções havidas no texto constitucional. Para 
essa avaliação, importante partir da visão geral para, a partir dela, extrair algumas 
observações possíveis.
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Gráfico 4:

Tabela de temas

Estrutura/regime Legislativo 37

Processo legislativo 40

Estrutura/regime Judiciário 119

Estrutura/regime Executivo 33

Subtotal 229

Endividamento público 24

Sistema tributário nacional 147

Ordem econômica 31

Fundos orçamentários/recursos vinculados 89

Direitos fundamentais/finaciamento 72

Regime previdência público/privado 118

Subtotal 481

Federação e competências 21

Outros 115

Subtotal 136

Total geral 846

Consolidação geral da distribuição das emendas por temas25

As subcategorias temáticas utilizadas foram agregadas em 3 principais áreas de 
intervenção, a saber: 1) estrutura do poder; 2) financiamento, lato sensu, de atividades 
providas pelo Estado (incluindo direitos fundamentais) e 3) federação e competências 
e “outros”. 

4.1 FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE ESTATAL COMO 
PRINCIPAL COGITAÇÃO

Primeira constatação dos números agregados nas subcategorias acima indicadas 
é de que a principal área de intervenção no texto constitucional – respondendo por 

25 [Em relação a Fundos Orçamentários/Recursos vinculados]Agregou-se numa mesma tipologia os preceitos que 
cuidam de assegurar direitos fundamentais, e todos aqueles que se relacionem diretamente ao financiamento de um 
deles especificamente. Assim, os preceitos da EC 29 que disciplinam o mínimo de aplicação na função saúde, se tem aqui 
computado, assim como os dispositivos relacionados ao FUNDEF e FUNDEB.
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mais de 50% dos preceitos alterados ou acrescidos na Carta de 1988 – foi aquela que 
envolve o tema do financiamento das atividades públicas em geral, nisso se compre-
endendo endividamento, tributação, recursos vinculados e fundos orçamentários 
especiais. 

A observação parece sugerir que o conjunto de atribuições – inclusive aquelas 
atinentes à garantia de direitos fundamentais – assinalado pelo Texto Fundamental 
ao Estado Democrático que se pretendia inaugurar tinha por indiscutível condição à 
sua materialização, o reequacionamento das fontes de financiamento desses mesmos 
misteres. É possível que essa necessidade (evolutiva) só se tenha manifesto a partir 
da incorporação no imaginário da sociedade, não só da eficácia imediata dos direi-
tos fundamentais, mas também do caráter de universalidade (ou quando menos, de 
grande alcance) de que os deveres do Estado decorrentes da sua dimensão objetiva 
haveriam de se revestir. 

No que toca particularmente ao elenco de direitos fundamentais acolhido pela 
Carta de 1988, os números parecem demonstrar que a lista, mesmo com o transcurso 
de já um quarto de século, revela-se suficiente ao projeto de transformação social 
que se pretendia e ainda pretende impulsionar. A dificuldade maior parece estar – 
nos termos da clássica lição de Bobbio26 –; não em enunciar direitos fundamentais, 
mas em protege-los, trazendo-os para o plano da concretização. Não seria por outra 
razão – harmonizar esse novo convívio entre funcionalização do poder e direitos 
fundamentais – que se teria a já referida expressiva incidência de modificações nos 
preceitos atinentes a financiamento lato sensu das atividades estatais. 

O número tabulado pode encontrar alguma variação em favor da garantia de 
direitos fundamentais – ampliando ainda mais o seu significado – quando se tem 
em conta intervenções como a empreendida pela Emenda 14, que acrescentando 
uma alínea “e” inciso VII do art. 34 CF, estatui como fundamento à intervenção 
federal, assegurar a observância do princípio constitucional de aplicação do mínimo 
exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Na mesma linha, 
as modificações empreendidas pela mesma emenda ao art. 211 e seus parágrafos 
CF, que reconfigurando a distribuição de competência entre as entidades federadas 
no que toca ao provimento do ensino na educação infantil, fundamental e média, 

26 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 19ª reimp., Rio de Janeiro: Elsivier, 1992. 
Traduzido de L’Età dei Diritti.
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embora esteja interferindo diretamente no desenho federativo; tem por inequívoco 
efeito reflexo o cometimento do mister constitucional àquela entidade que se revele 
em princípio mais apta ao seu desenvolvimento27. 

Se o dado objetivo é em si inafastável – o tema do financiamento dos misteres 
cometidos ao Estado é relevante e determinou significativa reconfiguração no texto 
constitucional –; as causas dessa estratégia de ação podem ser diversas. 

Uma primeira leitura possível é de que o dirigismo constitucional e/ou a simples 
afirmação teórica da dimensão horizontal dos direitos fundamentais não se apresen-
tam por si só como fundamento suficiente a determinar a máxima concretização pos-
sível do projeto de transformação constitucional; e não por uma “maldade” inerente 
ao administrador público, mas pela simples circunstância de que as políticas públicas 
decorrentes destes mesmos misteres implicarão sempre e sempre no empreendimento 
de escolhas alocativas que traduzem em última análise, inclusões e exclusões28, se não 
absolutas, quando menos na temporalização das prioridades.

Segunda aproximação possível é a de que o argumento sempre manejado da es-
cassez de recursos se apresente, efetivamente, como algo real nas contas públicas das 
entidades federadas, e tenha reclamado a construção de soluções de financiamento 
compartilhado29, em manifestação típica do federalismo de colaboração que se tem 
expresso na Carta de 1988. 

Terceira abordagem é aquela que credita esse foco no tema do financiamento 
da atividade estatal, às tentativas de mitigação do conflito distributivo presente nas 
relações entre as entidades federadas, com um evidente favorecimento à União, que 
detém o menor número de competências operacionais – mas tem em seu favor a 
possibilidade da exclusão de recursos dos fundos de participação pelo mecanismo 

27 Na mesma linha, as modificações empreendidas pela mesma emenda ao art. 211 e seus parágrafos, que reconfigu-
rando. A mesma observação se pode empreender com relação às alterações empreendidas pela EC 29 nos arts. 34, VII, 
“e”; 35, III, que trazem párea o perfil de cabimento da intervenção a ser decretada, tanto pela União quanto pelos Estados, 
por inobservância pelas entidades federadas sob sua respectiva ação controladora, dos limites mínimos de aplicação de 
recursos tendo em conta as ações de saúde

28 No tema do dever constitucional de enunciação de políticas públicas, consulte-se VALLE, Vanice Regina Lírio do. 
Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo Horizonte: Editora Forum, 2009.

29 Particularmente na disciplina dos fundos orçamentários especiais têm-se o compartilhamento da capitalização como 
no Fundo de Erradicação da Pobreza, FUNDEF, e seu sucessor, o FUNDEB.
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da criação das contribuições especiais. 30

Por uma razão ou por outra, o que parece evidente é o equívoco de uma visão de 
parte da doutrina menos avisada, que desqualifica o argumento do financiamento das 
atividades públicas a partir de uma avaliação maniqueísta de que essa seja sempre 
uma cortina de fumaça manejada por gestores que se recusam ao cumprimento do 
texto constitucional. Se o argumento fosse meramente retórico, a problemática do 
financiamento não se veria enfrentada de maneira tão ampla, e por instrumento de 
grande significado político como o é a aprovação de emenda constitucional.

4.2 RECONFIGURAÇÃO DO PODER POLÍTICO

No campo de análise do desenho institucional do poder político organizado, 
embora o número de intervenções seja ainda relevante – 229 (duzentas e vinte e 
nove) –; o dado mais significativo parece estar na sua distribuição entre os respec-
tivos braços especializados. 

Primeira particularidade que os números revelam é que o vetor funcional mais 
alcançado no processo de mudança foi o Judiciário, graças, sobretudo à Emenda 45. 
Uma indagação sugestiva se tem a partir dessa evidência, a saber, se a modificação 
no perfil institucional do Judiciário se deve a um realinhamento proposto pelo pró-
prio braço especializado de poder – que diante de novos desafios, particularmente 
o crescimento geométrico das demandas, entendeu de adaptar-se –; ou se há outras 
intercorrências, sejam originárias dos demais poderes, seja da própria expectativa 
da sociedade em relação ao controle judicial, atividade que vem ganhando cada vez 
maior amplitude no cenário nacional. 

Numa ou n’outra hipótese, não se pode desconsiderar um viés evidentemente polí-
tico nessa reconfiguração31, na medida em que o Judiciário, para o cumprimento em si 
de suas missões – evitando uma frustração institucional que transbordaria, em última 
análise, em frustração constitucional – abraça a necessidade de reinventar-se, ainda 
que com a criação de mecanismos de controle e vinculação entre seus distintos órgãos.

No que tange ao Legislativo diretamente considerado, o número de emendas 
encontra-se bastante próximo àquele que teve por objeto o Executivo; quando se 

30 No tema, consulte-se PINTO, Élida Graziane. Financiamento de Direitos Fundamentais: políticas públicas vinculadas, 
estabilização monetária e conflitivo distribuitivo no orçamento da União do pós-plano Real. Belo Horizonte: Editora O 
Lutador, 2010.

31 Afastando o mito da sempre neutralidade política da atuação judiciária, FRIEDMAN, Barry. The politics of judicial 
review. Texas Law Review, v. 84, n. 2, p. 257-337, Dec. 2005.
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tem em conta de outro lado as intervenções havidas sobre a disciplina do processo 
legislativo (que implica em alguma medida, em constrição à atuação do Parlamen-
to), alcança-se o total de 77 preceitos, quase o triplo daqueles que estão a envolver a 
estrutura destinada ao desempenho da função administrativa.

Finalmente, impõe-se comentar o baixo número de incidências de emendas na 
estrutura e regime do Poder Executivo. Uma primeira possível explicação para esse re-
sultado é a circunstância de que justamente esse braço especializado de poder político 
conduz as iniciativas de emenda constitucional – seja à conta da reserva de iniciativa 
na matéria; seja pela já declinada prática de se trazer à prática a agenda política do 
país pela via da emenda constitucional; seja para afastar constrições originárias da 
dicção do Texto Fundamental; seja para mitigar aquelas que já tenham sido trazidas 
ao Diploma de Base com essa mesma intenção de subordinação dos projetos políticos 
das forças que venham a suceder no poder. 

Outra possível interpretação desse resultado numérico – diminuto número de 
intervenções no campo da estrutura e regime do Poder Executivo – conduziria a uma 
possível conclusão apressada, de que isso signifique uma sabida excessiva liberdade 
em favor do administrador público, que possa gerar como resultado a infidelidade 
constitucional ou outras patologias que sempre se imputa àquele que é pessoalmente 
identificado como a fonte direta do mando32.

Não se pode olvidar que a própria funcionalização do poder materializada pelo 
conteúdo axiológico do texto constitucional já delimita as suas finalidades, exigindo 
a “realização direta, eficaz e legítima dos direitos fundamentais e da democracia”33, do 
que decorre a ampliação dos instrumentos de participação da sociedade, e de outro 
lado, dos mecanismos de controle que incidem sobre o agir cratológico. Significa dizer 
que as possibilidades de escolha do Executivo já se têm por constringidas a partir do 
próprio texto constitucional, e são ainda objeto de extensa malha de controle, interno 
e externo, que culmina hoje com a afirmação da sindicabilidade judicial inclusive das 
políticas públicas em execução.

Assim, ainda que não se tenham materializado no curso das já mais de 70 emendas 

32 Curiosa a subsistência no imaginário popular – e mesmo de técnicos na área do Direito – da convicção de que o 
titular individual de poder (hoje, o Chefe do Poder Executivo em seus três níveis) disponha ainda de uma capacidade de 
mando quase imperial, e de que qualquer mau funcionamento das estruturas públicas decorre de uma vontade dirigida 
ao descumprimento dos deveres cometidos pela Carta de 1988. 

33 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, direito e Estado. O Direito Administrativo em tempos de globalização. 
In memoriam de Marcos Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Editora Forum, 2011, p. 79.
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lançadas à Constituição de 1988, significativas intervenções no desenho do Poder Exe-
cutivo, isso não significa reste esse espaço político como um terreno não democratizado, 
ou pior, menos controlado. Ali, ao contrário, a possibilidade de intervenção corretiva 
se dá diuturnamente, por intermédio do controle interno, dos Tribunais de Contas, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia de Estado e do Judiciário. 

De outro lado – e isso parece se tem por claro, quando menos no plano político 
–, a constitucionalização de aspectos operacionais relacionados ao exercício da fun-
ção administrativa contribuiria para um engessamento do Executivo que poderia 
se revelar incompatível com a ideia da própria eficiência. A dinâmica da realidade 
social e institucional com que se lida na segunda década do séc. XXI compreende 
um Estado estrategista, indutor da solidariedade, orientado à gestão, tudo isso num 
contexto policêntrico e fragmentado34; esse é um cenário que não se coaduna com a 
constitucionalização dos meandros de desenvolvimento de seus misteres.

Não se pode esquecer que a dinâmica e a pluralidade de manifestações da função 
administrativa é distinta do que se dá em relação aos demais poderes, onde embora 
os resultados possam ser (e necessariamente o são) diferenciados, o processo na sua 
essência, é o mesmo. Assim, se é possível constitucionalizar o processo legislativo, 
o mesmo não se pode imaginar no que toca aos diversos processos de deliberação e 
execução de seus misteres pela Administração Pública.

5. RETOMANDO A hIPÓTESE DA TRANSIÇÃO 
PARA MELhOR COMPREENDER O PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL

Exploradas na anunciada perspectiva quantitativa, as 71 emendas constitucio-
nais já havidas nestes 24 anos da Carta de Outubro, é possível retomar a conjetura 
que deu início ao texto, a saber, aquela da possibilidade de reconhecimento de um 
traço material de transitoriedade na Constituição brasileira, que possa refletir uma 
aproximação – ainda que não formalmente enunciada – com o constitucionalismo 
próprio aos momentos de transição política, cujas características podem concorrer 
para explicar alguns atributos do modelo jurídico-político que se vive hoje.

Para uma abordagem inicial, a proposta é ter-se em conta o conceito de transição 

34 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Trad. Marçal Justen Filho, Belo Horizonte: Ed. Forum, 2009. Tra-
duzido de L´État post-modern.
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externado por Vergotinni35, que alude a um processo dinâmico de formação de uma 
nova constituição, seja com ou sem mudança na forma de Estado ou de governo; o 
conceito se pode utilizar para explicar a introdução de reformas totais, ou mesmo para 
a mudança de instituições essenciais da constituição sem o concurso de modificações 
formais, significa dizer, com o texto restando invariado. A transição marca – sustenta 
ainda o autor colombiano – o trânsito institucional, e no regime de liberdades; não 
fixa necessariamente um ponto de chegada imutável, e sobretudo, não determina 
necessariamente a adoção de um ato formal que dê origem a uma nova ordem – ato 
que geralmente os juristas vão buscar para estabelecer pontos de referência em seus 
esforços de pôr ordem nos fenômenos políticos.

Em verdade, essa constatação se relaciona com o reconhecimento da bipartição da 
constituição e também do poder constituinte, em dimensão formal e material; disso 
decorrerá que a transição se possa inaugurar antes da mudança da literalidade do 
Texto Fundamental pela ação das forças que traduzam o poder constituinte em seu 
sentido material. De outro lado, a formalização de uma nova ordem constitucional 
não exaure esse câmbio – vez que esse mesmo poder constituinte é de se revelar apto 
a converter suas deliberações em efetivas regras de comportamento e de relação36. 

Consigne-se que a hipótese de que a Carta de Outubro se tenha produzido em 
momento de transição constitucional – assim entendido como processo de mudança 
que não se opera a partir do paradigma da ruptura típico dos movimentos revolucio-
nários – é relativamente assente na doutrina37. O que se afirma aqui, todavia, é mais do 
que uma dissociação entre constituição formal e ruptura; o que se está a dizer é que o 
constitucionalismo expresso naquele pacto fundante é de natureza transicional; sig-
nifica dizer, está acessível à continuidade da mudança de padrões normativos sócio-
-políticos38, o que resulta admitir uma abertura à transformação a partir do direito 

35 VERGOTTINI, Giuseppe de. Las transiciones constitucionales. Desarolla y crisis del constitucionalismo a finales del 
siglo XX. Trad. Santiago Perea Latorre. Colômbia: Universidad Externado, 2002, p. 182.

36 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 356.

37 Avalizando a tese de transição constitucional na gênese da Carta de 1988, além de MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado 
e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 365; consulte-se SANTOS, Sérgio Roberto Leal dos. Manual de teoria 
da constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 135 e WACHOWICZ, Marcos. Poder constituinte & 
transição constitucional. Perspectiva histórico-constituciuonal, 2ª ed. rev. e atualizada, Curitiba: Juruá Editora, 2008.

38 A expressão – mudança de padrões normativos sócio-políticos – é de Khatiwada, aludindo aos propósitos do cons-
titucionalismo de transformação, que seria o leito de disciplina e institucionalização desse mesmo câmbio. (KHATIWA-
DA, A. 2008. Constitutionalism of transition. Kathmandu Law Review, 1(1):1-17. Disponível em: < http://ssrn.com/
abstract=1500826 >, acessado em: 04/07/2012).
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não só pelo viés da interpretação do Texto Fundamental, mas também por aquele 
da alteração em si da Carta naquilo em que a pura exegese se revele insuficiente39. 

A hipótese se tem por corroborada no caso brasileiro, quando se verifica – como 
desenvolvido no subitem 4.1 acima, que o principal foco de intervenções na literali-
dade do Texto tenha sido o campo do financiamento das atividades estatais, matéria 
em que o exercício interpretativo não se revelaria suficiente a determinar os resultados 
práticos desejados.

Têm-se igualmente por confirmadas as palavras premonitórias de Bonavides40 e 
Moreira Neto41, que viam na Carta de Outubro a parametrização formal do agir do 
poder para o seguimento da transição política e da mudança social. Nesse sentido, 
ainda que não tenha a Constituição-Cidadã o caráter típico de arranjo transitório – 
como o foi a já referida Constituição Interina da África do Sul –; indiscutivelmente 
ela se punha com o intento de promover a estabilidade do processo político, mas 
não necessariamente como a tradução de consensos já plenamente formados no que 
toca à transformação que aquele recém- inaugurado Estado Democrático de Direito 
pretendesse empreender.

Vale aqui evocar a lição de Canotilho, quando aludia à má utopia do sujeito pro-
jectante42, formulando relevante análise crítica às constituições dirigentes entendidas 
como programático-estatais. Em verdade, a assunção de que os acordos já se tenham 
plenamente formados no momento do exercício do poder constituinte formal – e 
que portanto se tenha ali o texto fundacional do Estado Democrático de Direito – é 
recair na armadilha do Estado como “homem de direção” da sociedade43, e ignorar 
que as expectativas da própria sociedade evoluem, o que deve alcançar reflexo no 
próprio texto constitucional.

39 Decorre da própria disciplina constitucional das finanças públicas, por exemplo, o imperativo da instituição de fundos 
orçamentários especiais a partir quando menos da legalidade estrita – o que já afastaria, nessa seara, a possibilidade de 
obtenção do mesmo resultado prático pela simples via da interpretação constitucional. 

40 BONAVIDES, Paulo. A Carta de 1988: o começo da segunda transição. Revista Forense, n. 304, v. 84, 1988. 313-315.

41 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Transição constitucional (pela estabilidade democrática). Revista Forense, 
Vol. 304, 1988 p. 63-68.

42 CANOTILHO, J. J. Gomes. Romper ou rever com a Constituição Dirigente? Defesa de um constitucionalismo moral-
mente reflexivo. in _____., Brancosos e interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2006, p. 107. 

43 CANOTILHO, J. J. Gomes. Romper ou rever com a Constituição Dirigente? Defesa de um constitucionalismo moral-
mente reflexivo. in _____., Brancosos e interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2006, p. 107. 
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Vale consignar que deferir ao jogo político ordinário um espaço de densificação 
dos acordos constitucionais não plenamente construídos não se constitui uma im-
perfeição do processo – como uma doutrina mais conservadora pareceu vislumbrar 
–, mas uma estratégia de decisão que não se apressa na enunciação de consensos que, 
a rigor, não se logrou alcançar ao longo do processo constituinte44. Também aqui se 
pode vislumbrar manifestação de compatibilidade do constitucionalismo brasileiro 
traduzido na Carta de 1988, com aquele que é próprio da transição – na medida em 
que assevera claros compromissos com realidades pretéritas que se desejava rechaçar 
como o período de exceção política com o afastamento das garantias mais básicas 
da dimensão representativa do princípio democrático, e ao mesmo tempo, se deixa 
abertura textual suficiente a um desenvolvimento constitucional posterior dos temas 
onde o único ponto de convergência era a importância de sua cogitação.

Este é o contexto que parece permitir afirmar de que o texto constitucional bra-
sileiro se revela aberto ao construtivismo – e não apegado à clássica imutabilidade 
formal. Disso decorre que, não obstante o estranhamento que o elevado número de 
emendas constitucionais já havido em terra brasilis desperte entre os estudiosos no 
tema; ele pode estar a refletir uma adaptabilidade ao pacto (este sim, fundacional de 
uma nova ordem jurídico-política) de concretização de um Estado Democrático de 
Direito. Importante ainda destacar que nem por isso se tem no Brasil, por erodido o 
sentimento constitucional; ao contrário, vez que os processos de reforma da constitui-
ção buscam reconduzir as representações inconscientes acerca do Estado ao marco da 
possibilidade consciente45. Significa dizer, a reforma legítima do texto constitucional 
promove o reencontro de sua literalidade com o sentimento que se encontra aninhado 
no imaginário da sociedade que a Carta regula.

Evidente que essa abertura ao construtivismo atrai outra indagação, que é aquela 
associada aos eventuais riscos ao que Canotilho denomina o núcleo de identidade do 
texto46, onde se tem abrigada a sua dimensão básica de legitimidade moral e material. 

44 No tema,, o conhecido texto de SUNSTEIN, Cass. Acordos constitucionais sem teorias constitucionais. Revista de 
Direito Administrativo, V. 246, setembro/dezembro 2007, p. 79-94; e na mesma linha de cogitação, todavia mais recente, 
DIXON, Rosalind e GINSBURG, Tom. Deciding not to decide: deferral in constitutional design. International Journal of 
Constitutional Law, vol. 9, n. 3, 2011, p. 636-672.

45 VERDÚ, Pablo Lucas. El sentimiento constitucional. Aproximación al estudio del sentir constitucional como modo 
de integración política. Madrid: Reus S/A, 1985, p. 129.

46 CANOTILHO, J. J. Gomes. Romper ou rever com a Constituição Dirigente? Defesa de um constitucionalismo moral-
mente reflexivo. in _____., Brancosos e interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2006, p. 121. 
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Há de haver um ponto médio entre a ductilidade do texto, e a preservação de seus 
elementos valorativos essenciais, e nesse sentido, a aposta do constitucionalismo de 
transformação num espaço relevante em favor do Judiciário, na aferição justamente 
desse delicado balanceamento. 

Esse espaço, que se tem por claramente ocupado pelo Judiciário brasileiro47, é 
de ser reconduzido ao seu verdadeiro objetivo, que envolve potencializar a já referi-
da pauta de mudança de padrões normativos sócio-políticos48. Significa dizer que a 
transformação que se almeja como projeto constitucional, reclama uma reflexão que 
vai além do simples comando material de oferta desta ou daquela prestação objetiva 
em favor de um jurisdicionado.

Construir padrões normativos envolve mais do que a ordem dirigida ao Estado 
de oferta de um bem ou serviço; aponta a necessidade de concorrer o Judiciário para 
o clareamento, no exercício de seu mister, da resposta à pergunta que não se tinha 
claramente definida na gênese da transição política, e menos ainda daquela consti-
tucional: que teoria de justiça, e que teoria de liberdade se está abraçando no Estado 
Democrático de Direito que a Carta de 1988 pretendeu fundar? Esse balanceamento 
– que justiça e que liberdade – em verdade é o que se tem por trás das escolhas alo-
cativas que se vem traduzidas no agir do poder; essa a opção que se submete ao crivo 
jurisdicional quando se cogita em ação coletiva, de censurar (ou ao revés, exigir) uma 
política pública assinalada como prioritária pelo texto constitucional. 

Importante destacar que essa atuação – de construção de padrões normativos 
sócio-políticos, econômicos e de justiça – transcende a lógica originária de compo-
sição do conflito de interesses que historicamente presidiu o desenvolvimento da 
função jurisdicional. Ao mesmo tempo, ela não se pode implicar numa intervenção 
substantiva sistemática na seara afeta aos demais braços de poder político organizado, 
sob pena de erosão dos fundamentos de um Estado que se deseja não só constitucio-
nal – mas também democrático.

Uma vez mais, é de Canotilho49 a expressão que há de estar sempre associada ao 

47 VALLE, Vanice Regina Lírio do (org.). Ativismo jurisdictional e o Supremo Tribunal Federal. Laboratório de Análise 
de Jurisprudência do STF. Curitiba: Juruá Editora, 2009.

48 KHATIWADA, A. 2008. Constitutionalism of transition. Kathmandu Law Review, 1(1):1-17. Disponível em: < http://
ssrn.com/abstract=1500826 >, acessado em: 04/07/2012.

49 CANOTILHO, J. J. Gomes. Romper ou rever com a Constituição Dirigente? Defesa de um constitucionalismo moral-
mente reflexivo. in _____., Brancosos e interconstitucionalidade. Itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2006, p. 129. 
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construtivismo típico do constitucionalismo de transição: a “constitucionalização da 
responsabilidade”, que envolve a garantia das condições sob as quais podem coexistir 
as diversas perspectivas de valor, conhecimento e ação. Esse convívio de múltiplos 
– distintos projetos de vida, diferenciadas expectativas da sociedade e do Estado, 
polifacetadas culturas – não é algo que se tenha pré-formatado num procedimento 
objetivo, ou numa fórmula compreensiva padrão; este é um processo dialógico e de 
reconhecimento recíproco em que a dignidade da pessoa é respeitada tanto pela sua 
identificação como destinatário da ação estatal, como pelo reconhecimento de que 
mais do que objeto, cada cidadão é de ser um alguma medida, também sujeito do agir 
do Estado. Está-se no campo de um ativismo em favor da democracia, da construção 
do pertencimento no processo político de formulação de escolhas públicas.

Assumir como possibilidade o constitucionalismo de transição e transformação 
no Brasil – originário da mudança político-institucional e orientado à promoção 
do câmbio – envolve admitir uma dinâmica no Texto Fundamental, sem nisso re-
conhecer ou albergar qualquer arranhão a seu núcleo de identidade. Não é ocioso 
destacar que essa assunção – do caráter em permanente construção do texto – em 
nada se diferencia da mesma mutabilidade já reconhecida à própria democracia  
que ele busca materializar50.

A preservação desse cerne, todavia, não se constitui tarefa que possa ser confiada 
com exclusividade a qualquer dos braços de poder político organizado – inclusive 
o Judiciário. Constitucionalização da responsabilidade é compartilhar o processo 
de transformação, assumindo cada qual a sua carga na concretização deste mesmo 
projeto de sociedade – o que certamente, há de contribuir para a sua efetividade.

Está-se cogitando de uma mudança de compreensão significativa no que toca às 
pretensões de imutabilidade e estabilidade formal do Texto, que por se qualificar de 
Fundante, se supunha permanente. Essa abertura todavia, não decorre simplesmente 
da textura aberta da Carta ou das possibilidades compreensivas da linguagem: ela 

50 Entre a visão de uma completa equivalência e de uma pura diferença, a experiência da democracia moderna reside 
no reconhecimento dessas lógicas contraditórias bem como na necessidade de sua articulação. Articulação que deve ser 
constante e cotidianamente recriada e renegociada, e não há qualquer ponto de equilíbrio ou de harmonia definitiva que 
pudesse ser afinal conquistado. É aí, nesse espaço sempre precário desse intermédio, que a experiência da democracia 
moderna pode encontrar curso, ou seja, essa democracia será sempre um devir, um à venir, para retomar a expressão de 
Derrida, insistindo não apenas sobre as potencialidades a realizar, mas também, sobre a radical impossibilidade de um 
ponto de chegada final. (MOUFFE, Chantal. Pensando a democracia moderna com e contra Carl Schmitt. Cadernos da 
Escola do Legislativo, n. 2, jul/dez, 1994. Disponível no endereço http://www.almg.gov.br/consulte/publicacoes_assembleia/
periodicas/cadernos/arquivos/02.html).
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está a serviço da promoção da mudança social, projeto que só se pode materializar 
na perspectiva coletiva. 

A Constituição admite construção não em favor de um cidadão individualmente 
considerado no desejo de obter essa ou aquela prestação; mas do tratamento dignitá-
rio a todos os brasileiros, atraindo uma necessária conjugação de olhares individual 
e coletivo a cada atuação do poder – seja a espontânea, no plano executivo, seja a 
propositiva na função legislativa, seja a controladora no plano da jurisdição. 

Identificar o constitucionalismo brasileiro com o de transição – até mesmo pelo 
caráter transitório de seu arranjo constitucional originário, como demonstrado no 
presente texto – significa reconhecer que os constituintes de 1987/88 pudessem reco-
nhecer que a vontade de rompimento com o modelo autoritário envolvia mudança, 
mas não a desconsideração absoluta do outro, presente e futuro, vencido e ainda não 
nascido. É de Rosenfeld51 a oportuna lição de que muitos são os modos de que se 
valem os constituintes para a identificação do legítimo sujeito constitucional – “mas 
todos eles envolvem a alienação do poder e a construção de uma auto-identidade 
dependente da vontade e da auto-imagem do outro”.

Reconhecer como atributo do vitorioso projeto que foi a Constituição-Cidadã, 
uma mutabilidade que permita o exercício do referido construtivismo, desperta na-
turalmente receio nos segmentos mais conservadores, que veem na imutabilidade o 
grande elemento de segurança. Todavia, seja em relação à literalidade do texto, seja 
no que toca à conservação de concepções mais arraigadas, vale a advertência de Paul 
Valery: “o que tem arruinado os conservadores é a má escolha das coisas a serem 
conservadas”.

51 ROSENFELD, Michel. A identidade do sujeito constitucional. Belo Horizonte, Malheiros Editora, 2003. p. 37.
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RESUMO
O Congressista brasileiro apresenta um déficit de capacidade institucional, na iniciativa de 
projetos de leis tributárias exonerativas. A Lei de Responsabilidade Fiscal e as Leis Orçamen-
tárias estabelecem que o parlamentar proponente deve demonstrar em suas propostas os 
impactos orçamentários negativos que seriam gerados em decorrência do projeto, se apro-
vado, assim como as medidas de compensação necessárias a evitá-los. Constata-se, todavia, 
que o Congressista desconhece os meios e os instrumentos que o habilitariam a dimensio-
nar a renúncia fiscal. Entende-se que o Poder Executivo, por intermédio da Receita Federal 
do Brasil, e o Poder Legislativo podem implementar um diálogo interpoderes com vistas à  
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viabilização do pleno exercício do mandato parlamentar, na iniciativa de projetos de leis  
tributárias exonerativas. 

PALAvRAS-ChAvE
Leis Tributárias Exonerativas; Diálogo Institucional; Capacidades Institucionais.

AbSTRACT
Brazilian Congressman has a deficit of institutional capacity on initiative projects of free tax 
laws. The Law of Fiscal Responsibility and Budgetary Laws provide that the parliamentary 
proponent must demonstrate in his proposals the negative budgetary impacts that would arise 
as a result of the legislative project, if approved, as well as compensatory measures necessary to 
avoid them. However, that Congressman does not know means and instruments that would en-
able to scale the tax waiver. We know that the Executive, through the Internal Revenue Service 
of Brazil, and the Legislature can implement a dialogue with a view to enabling full exercise of 
parliamentary duties to create more free tax laws.

KEYWORDS
Free Tax Laws; Institutional Dialogue; Institutional Capacities.
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1. INTRODUÇÃO

A renúncia fiscal8 é uma abordagem sensível aos interesses do Estado. Além de 
englobar referenciais orçamentários, influencia diretamente na composição de políti-
cas públicas. Assim, em consideração ao reconhecimento de que o axioma brasileiro 
é composto por um quantitativo populacional de economia periférica, a abordagem 
acerca da implementação de direitos básicos, em uma seara econômica, deveria deter 
considerável atenção. Identifica-se, no entanto, que o congressista brasileiro não dis-
põe de meios e instrumentos que viabilizem o pleno estudo de impactos que podem 
resultar da aprovação dos projetos de leis tributárias exonerativas9. Reconhece-se 
que há uma dificuldade quanto ao dimensionamento da renúncia fiscal no efetivo 
exercício parlamentar. Em detrimento da baixa atuação do Poder Legislativo, o Poder 
Executivo encontra-se na posição da instituição que detém a iniciativa de apresentar 
propostas de reforma tributária exonerativa.

Diante desta perspectiva, propõe-se, à luz da teoria institucional voltada à noção 
de diálogo interpoderes, uma avaliação e provocação quanto ao posicionamento do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo na construção e atualização de leis tributárias 
exonerativas. Para tal, de um lado compreende-se o aspecto da capacidade institu-
cional10 pertinente a cada um e, de outro lado, a práxis. Pode-se depreender que, por 
questões tecnicistas, o Congresso Nacional vem enfrentando uma realidade deficitária 
no desempenho de suas próprias atividades deliberativas. Poderia suprir esse déficit e 
assim exercer regularmente sua competência constitucional estabelecendo um dialógo 
com a instituição que tem a tarefa de coletar informações da realidade econômica 

8 Lei Complementar n º 101, de 4 de maio de 2000. Art.14, §1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsí-
dio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a  
tratamento diferenciado.

9 Falar de exonerações tributárias é estudar a noção de “gasto tributário”, um conceito utilizado pela Receita Federal 
do Brasil, que aponta: “Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributá-
rio, visando atender objetivos econômicos e sociais. São explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se 
uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e, conseqüentemente, aumentando a 
disponibilidade econômica do contribuinte. Têm caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente 
a população dos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de 
desenvolver determinado setor ou região.” RECEITA FEDERAL. Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos 
de Natureza Tributária – 2012 (Gastos Tributários). Disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br> Acesso em  
26 de outubro de 2012.

10 VERMEULE, Adrian. SUNSTEIN, Cass. Interpretation and institutions. Chicago Public Law & Legal Theory Working 
Papers Series, No. 28, 2002
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e social, com vistas à criação de políticas tributárias. Essa incapacidade é a causa da 
hiperconcentração, no Executivo, da iniciativa do processo legislativo relacionado à 
criação de leis tributárias exonerativas, a refletir, no nível prático, redução da com-
petência do Congresso, comprometendo sua identidade institucional11.

É possível, portanto, enxergar a atuação da Receita Federal do Brasil, viabilizando 
a postura assertiva do Executivo, no enlace dialógico com o Poder Legislativo. Isto 
quer dizer que, no que tange a um objeto de escopo tributário exonerativo, o Exe-
cutivo não necessariamente precisa estar em sua dimensão macro, para a existência 
de uma dinâmica cooperativa interpoderes. Capaz de instituir obrigações tributárias 
acessórias, a Receita Federal do Brasil dispõe de alto grau de tecnicismo e de dados 
e informações essenciais para a implementação do diálogo.

2. OS DEvERES FUNDAMENTAIS E A  
POSSIbILIDADE DIALÓGICA

Ao tecer como referenciais os deveres fundamentais sob a perspectiva do sujei-
to passivo e o diálogo institucional traçado entre os Poderes Legislativo e Executi-
vo, busca-se desvelar a evolução do estado fiscal frente à “face oculta dos direitos 
fundamentais”12, assim como nutrir a possibilidade de se fomentar um diálogo in-
terpoderes e especular os seus efeitos sistêmicos13. 

O professor José Casalta Nabais, ao estudar a disposição relativa entre direitos e 
deveres, infere que é reticente o esquecimento dos deveres fundamentais quando se 
põe em tela o trato dos direitos fundamentais14. Diante destas circunstâncias, reconhe-

11 São alguns exemplos: Projeto de Lei nº 63 de 2007 do Senado Federal; Projeto de Lei do nº 74 de 2007 do Senado 
Federal; Projeto de Lei do nº 94 de 2007 do Senado Federal; Projeto de Lei do nº 105 de 2007 do Senado Federal; Projeto 
de Lei 274 de 2007 do Senado Federal; Projeto de Lei 337 de 2007 do Senado Federal; Projeto de Lei 340 de 2007 do 
Senado Federal; Projeto de Lei 365 de 2007 do Senado Federal; Projeto de Lei 378 de 2007 do Senado Federal; Lei nº 393 
de 2007 do Senado Federal; Projeto de Lei do nº 52 de 2008 do Senado Federal; Projeto de Lei do nº 77 de 2008 do Senado 
Federal; Projeto de Lei do nº 135 de 2008 do Senado Federal; Projeto de Lei do nº 138 de 2008 do Senado Federal; Projeto 
de Lei do nº 138 de 2008 do Senado Federal; Projeto de Lei nº 409 de 2009 do Senado Federal; de Lei nº 1401 de 2011 da 
Câmara dos Deputados; e Projeto de Lei nº 1538 de 2011 da Câmara dos Deputados, dentre outros.

12 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Revista de Direito 
Público da Economia, Belo Horizonte, v. 5, nº. 20, 2007.

13 VERMEULE, Adrian. SUNSTEIN, Cass, op. cit.

14 “Tanto os deveres em geral como os deveres fundamentais em particular foram objeto de um pacto de silêncio, de um 
verdadeiro desprezo. Um desprezo que é visível sobretudo quando confrontado com a atenção constitucional e dogmática 
[...] que tem sido dispensada aos direitos fundamentais”. NABAIS, José Casalta, op. cit., p.2.
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ceu a existência de uma “face oculta da responsabilidade e dos deveres e custos” que 
materializam a liberdade, “embora não seja bem-vinda ao discurso social e político e 
à retórica jurídica”15 desta era que Norberto Bobbio chamou a “idade dos direitos”16. 

É sustentado que os deveres fundamentais inserem-se em uma categoria autôno-
ma, uma vez que estes deveres não se subjugarão limitados a uma visão liberal e nem a 
uma visão comunitarista17. Enquanto “o liberalismo do século XIX só conhecia direi-
tos, esquecendo a responsabilidade comunitária do indivíduo”, o contexto comunita-
rista do século XX só vislumbrava deveres18. Tendo em conta este quadro, considera-se 
que o ideal consiste na inserção dos deveres fundamentais em uma categoria jurídica 
constitucional própria, uma vez que, além de preservar os direitos fundamentais, 
valoriza-se também o indivíduo, o qual deverá ter a sua liberdade assegurada.

Face a estes distintos contextos firmou-se, por fim, que os deveres fundamentais 
são expressão da soberania fundada na dignidade da pessoa humana e que, juridica-
mente, têm fundamento na Constituição19. 

Os deveres fundamentais integram um regime geral no qual também estão in-
seridos os direitos fundamentais, dando forma, assim, ao estatuto constitucional do 
indivíduo. Neste regime, destacam-se dois aspectos: no primeiro, os deveres funda-
mentais participam do regime geral dos direitos fundamentais, pois não se afastam 
da aplicação de princípios genéricos, como (i) universalidade; (ii) igualdade; (iii) 
não discriminação por razões subjetivas; (iv) proporcionalidade; (v) aplicabilidade a 
estrangeiros e apátridas e (vi) tutela judicial. No segundo aspecto, ressalta-se que os 
deveres fundamentais não operam diretamente por força constitucional, mas por via 
indireta, ou seja, por via de lei20.

15 NABAIS, José Casalta, op. cit., p.1.

16 NABAIS, José Casalta, op. cit., p.2.

17 “[...] quando falamos de deveres fundamentais, pretendemos referir os deveres fundamentais como categoria au-
tónoma. O que significa que a concepção mais ajustada dos deveres fundamentais recusa visões extremistas. Seja a do 
liberalismo, que não conhecia senão direitos, esquecendo a responsabilidade comunitária dos indivíduos, como foi a 
concepção dominante no século XIX. Seja a de um comunitarismo que apenas conhece deveres, decompondo assim 
a liberdade numa rede de deveres, ou melhor, de funções, como foi o caso dos regimes totalitários e autoritários que a 
Europa conheceu e viu cair no século XX[...]” NABAIS, José Casalta, op. cit., p.5. 

18 NABAIS, José Casalta, op. cit., p.5

19 Tratar-se-ia de exigência jurídica de reconhecimento, figurando-se insuficiente a matéria. Da mesma forma, perce-
bem-se como direitos fundamentais, pois pressupõem um suporte constitucional.

20 “Desde logo porque os deveres fundamentais, por via de regra, não têm o seu conteúdo concretizado na constituição, 
sendo, pois, deveres de concretização legal.” NABAIS, José Casalta, op. cit., p.9.
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Em sua maioria, os direitos fundamentais implicam uma cooperação social e 
uma responsabilidade individual; configuram uma liberdade que é privada, porém, 
que demanda custos. Diga-se: custos financeiros públicos indiretos21, nos clássicos 
direitos e liberdades, e diretos, nos direitos sociais. Trata-se, portanto, de custos para 
o suporte da existência e funcionamento da comunidade organizada nos dias atuais, 
sendo possível identificar três categorias: (i) custos ligados à própria existência e 
sobrevivência do Estado; (ii) custos ligados ao funcionamento democrático do Es-
tado, como o dever de votar, por exemplo, e (iii) custos em sentido estrito ou custos 
financeiros públicos, como o dever de pagar impostos22. 

Uma vez evidente que todos os direitos fundamentais têm por suporte a figura 
dos impostos23, identifica-se, daí, o atual estado fiscal, isto é, um estado que tem nos 
impostos o seu principal suporte financeiro. 

A ideia do estado fiscal apresenta que os atuais impostos são o preço que todos, 
enquanto integrantes de uma dada comunidade organizada em estado moderno, 
pagam por disporem da sociedade que lhes compete. Em outros termos, é a disposi-
ção, por um lado, de uma sociedade assente na liberdade e, por outro, que compartilha 
de uma solidariedade, ainda que minimamente. Para efeitos conceituais, trata-se o 
estado fiscal do estado cujas necessidades financeiras são essencialmente supridas 
por impostos.

Destaque-se, contudo, que o estado fiscal ora explicitado diferencia-se do estado 
patrimonial. Este se percebe como um estado no qual as receitas suportam-se nos rendi-
mentos da atividade comercial e industrial por ele assumida, assim como nas receitas de 
seu patrimônio. Trata-se da primeira forma de estado moderno, de âmbito iluminista. 
Estados fiscais, entretanto, têm sido a característica dominante do estado moderno. 

O estado fiscal conheceu duas modalidades: (i) economicamente interventor, 
mínimo, o estado fiscal liberal, e (ii) socialmente conformador, alargado, o estado 
fiscal social. O primeiro, pretendendo ser um estado mínimo, assentava numa tri-

21 Tratam-se de custos diretos aqueles que têm uma aplicação transparente aos olhos do contribuinte, em especial, 
naquilo o que o beneficia. “Uma individualização que torna tais custos particularmente visíveis tanto do ponto der vista 
de quem os suporta, isto é, do ponto de vista do estado, ou melhor dos contribuintes, como do ponto de vista de quem 
deles beneficia, isto é, do ponto de vista dos titulares dos direitos sociais”. NABAIS, José Casalta, op. cit., p.13

22 “A melhor abordagem para os direitos é vê-los como liberdades privadas com custos públicos [...]. A proteção e 
realização de direitos e liberdades exigem recursos financeiros”. NABAIS, José Casalta, op. cit., p.11-12. 

23 Os direitos fundamentais e sociais, no Brasil, não são supridos apenas por impostos, mas contribuições também, as 
quais contribuem significativamente para o orçamento público. 
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butação limitada – a necessária para satisfazer as despesas estritamente decorrentes 
do funcionamento da máquina administrativa do estado, que devia ser tão pequena 
quanto possível. O segundo, movido por preocupações de funcionamento global 
da sociedade e da economia, tem por base uma tributação alargada – a exigida pela 
estrutura estatal correspondente24. 

A exclusão de um estado patrimonial não implica um estado fiscal, ainda que este 
segundo exclua o primeiro. O estado pode se financiar através da instituição de um 
estado tributário, isto é, predominantemente assente em termos financeiros, não em 
tributos unilaterais, como os impostos, mas em tributos bilaterais, as taxas. Entretanto, 
a crise atual do estado fiscal não pode ser debelada através da suplantação do estado 
fiscal e instauração de um estado tributário. 

Em suma, Casalta Nabais atesta que a outra face ou a face oculta dos direitos 
fundamentais revela-se nos deveres fundamentais, uma responsabilidade comunitária 
que os indivíduos assumem ao integrar uma comunidade organizada. Entretanto, isto 
não significa dizer que se trata de uma afronta às liberdades, mas um aspecto do ins-
tituto constitucional do homem. Todos os direitos fundamentais, indubitavelmente, 
têm custos financeiros públicos. Desse modo, junto aos direitos fundamentais, os 
deveres e custos orçamentais devem ser devidamente considerados.

3. AS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS vOLTADAS 
PARA A EXONERAÇÃO FISCAL NO bRASIL

Se é certo que a norma jurídica que cria tributo tem em mira gerar recursos 
para financiar os custos das necessidades públicas, a lei tributária exonerativa, ao seu 
turno, pode representar “gasto tributário”, porque instrumentaliza a implantação de 
políticas públicas mediante redução da carga tributária do contribuinte que aplica 
recursos próprios:

a) em serviços que o Estado deveria oferecer-lhe e não oferece,ou oferece mal;
b) em atividades econômicas ou regiões do território cujo desenvolvimento o Estado 
quer estimular;
c) em certas práticas que resultam em benefícios sociais. 

A lógica do custeio que determina ao indivíduo participar do rateio das despesas 
públicas é a mesma que impõe ao Estado o dever de compensar o contribuinte que 

24 NABAIS, José Casalta, op. cit., p.17.
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paga para ter seus direitos ou adere à política de estímulo concebida pelo Estado, 
que, antes, preferiu não desembolsar recursos orçamentários, deixando ao indivíduo 
a opção de desembolsar seus próprios recursos, compensando-se, todavia, com a 
redução de sua carga tributária. O que importa para o presente estudo, de qualquer 
forma, é o fato de o Estado envolver-se com a concretização de direitos individuais 
ou coletivos, ou com políticas de desenvolvimento setorial ou regional, ao instituir 
norma jurídica que exonera a carga tributária individual. 

Acima, já se adiantou que o conceito de exoneração fiscal se encontra direta-
mente relacionado com o conceito de “gasto tributário”. Tal conceito, importado da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)25 e adotado 
pela Receita Federal do Brasil em seu “Demonstrativo dos Gastos Governamentais 
Indiretos de Natureza Tributária”26, aponta que se trata de gastos indiretos do governo, 
de caráter compensatório, e que são realizados por intermédio do sistema tributário, 
visando a atender objetivos econômicos e sociais. Têm caráter compensatório, quando 
o governo não fornece adequadamente à população os serviços de sua responsabili-
dade, ou têm caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver 
determinado setor ou região. 

É de se ver a confluência dos aludidos “gastos tributários” com os objetivos fun-
damentais da República, assim descritos na Carta Magna:

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

25 “A introdução desse conceito permitiu identificar uma modalidade de gastos governamentais financiados por meio 
de desoneração tributária, e, que nessa qualidade, deveriam integrar o processo de discussão e elaboração orçamentá-
ria, permitindo que os seus vários componentes fossem avaliados à luz das prioridades nacionais.Nos Estados Unidos, 
atualmente, o método utilizado para alcançar esse objetivo consiste em classificar os gastos tributários com os mesmos 
códigos de programação aplicados às despesas orçamentárias convencionais, permitindo mensurar com maior facilidade 
e precisão o ônus fiscal envolvido em determinada atividade estatal.” PUREZA, Maria Emilia Miranda. Disciplinamento 
das Renúncias de Receitas Federais: Inconsistências no Controle dos Gastos Tributários. Cadernos ASLEGIS/Associação 
dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados – vol. 8, nº 29, p.6.

26 “O documento da SRF esclarece que não existe um procedimento universalmente aceito e padronizado para a 
determinação dos gastos tributários. Isso somente ocorreria se os países pudessem definir uma estrutura normal de 
tributação, que funcionasse como uma estrutura de referência, que permitisse identificar os desvios caracterizadores de 
um regime de tributação diferenciado e favorecido. Como os países possuem sistemas de tributação com características 
di versas, é muito difícil definir, na prática, uma estrutura normal de tributação. No modelo brasileiro, o gasto tributário 
é considerado como uma alternativa às ações políticas de governo, visando a promoção do desenvolvimento econômico 
ou social, não realizadas no orçamento, mas por intermédio do sistema tributário.”. PUREZA, Maria Emilia Miranda, op. 
cit., p.7.
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II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

Com efeito, União, Estados, Municípios e Distrito Federal27 devem empenhar-se 
para a promoção de uma sociedade justa, com a erradicação da pobreza, da margi-
nalização e das desigualdades regionais e sociais. Entretanto, há custos inerentes à 
implantação de políticas públicas destinadas a concretizar os objetivos fundamentais 
da República. No que diz respeito à União, o Congresso deve deliberar sobre normas 
orçamentárias que preveem a realização dos gastos de implantação dessas políticas28. 
Ocorre que a União conta com a arrecadação tributária já vinculada, no orçamento, 
às políticas em curso ou já programadas. Assim, quando se faz necessária a imple-
mentação de novas políticas públicas, vislumbram-se três caminhos para suprir o 
custo correspondente: no primeiro, aumentam-se os tributos; no segundo, as novas 
políticas públicas são suportadas diretamente pelos próprios contribuintes; no tercei-
ro, recorre-se a fontes externas – empréstimos – com as conhecidas implicações nos 
orçamentos futuros, agravadas pelos encargos financeiros das dívidas. 

Diante destes três vieses, é notório que o primeiro caminho ruma em direção 
a uma política de cunho impopular, que, em larga escala, pode vir a ser negativa 
à imagem do Congressista. O terceiro traz em si o peso da imagem aterrorizadora 
do endividamento estatal que assombrou gerações e gerações. O segundo caminho, 
por outro lado, é indicativo de uma redução da arrecadação, pois os contribuintes 
que suportam diretamente as prestações de políticas públicas são compensados com 
benefícios fiscais. Ora, tais benefícios também podem ameaçar a saúde das finanças 
do Estado (crise fiscal), colocando em risco as políticas em curso ou já programadas. 

27 Lembrar que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal (CRFB, artigo 1º). 

28 CRFB, art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o es-
pecificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: II - plano 
plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;



372

Neste diapasão, torna-se viável a identificação de efeitos dinâmicos29 atrelados 
à exoneração fiscal. Em alusão à tese de Cass R. Sustein e Adrian Vermeule, pode-
-se destacar que os reflexos derivados da atuação de uma instituição não devem ser 
restrito apenas a um pólo. Hão de ser exploradas as possibilidades e as onerosidades 
que uma decisão pode gerar tanto à sociedade quanto ao próprio Estado em suas 
distintas esferas de atuação, assim como as diretrizes postas à disposição. No caso, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Nº 101/2000) e as Leis de Dire-
trizes Orçamentárias.

Faz-se, portanto, indispensável que a responsabilidade fiscal imponha a realização 
de estudos dos impactos causados pelas políticas públicas constantes em projetos 
de leis tributárias exonerativas, e a previsão de medidas compensatórias. Quer-se 
dizer que esta medida apenas se demonstrará responsável se, previamente, houver 
estimativas da renúncia decorrente de sua implementação e a previsão de medidas 
compensatórias necessárias a evitar o colapso das contas públicas e o retrocesso das 
políticas públicas em curso. 

Por conseguinte, o comportamento acima mencionado está relacionado à capa-
cidade institucional do Congresso. Ainda que Sustein e Vermeule destinem o foco 
de sua obra a uma questão de capacidade decisional do Judiciário, isto não impede 
de serem adotados os mesmos referenciais para este estudo. Tratar de capacidade 
institucional é explorar tudo aquilo que está dentro de esferas de competência, mais 
as capacidades dialógicas e os limites a serem obedecidos. Haja vista o ineditismo 
ao tratar do diálogo institucional entre o Legislativo e o Executivo voltado para a 
exoneração fiscal, é conveniente para esta abordagem ater-se, neste momento, ao que 
estes Poderes são aptos a promover.

No que tange à aplicação da exoneração fiscal no Brasil, fez-se uso de dois grupos 
como fontes de análise empírica: os projetos de Leis tributárias exonerativas ou de 

29 “[…]In many domains, the question is posed whether one institution should review the acts of another, and if so, the 
intensity with which that review should occur. This question arises, for example, in the context of constitutional challenges; 
attacks on criminal convictions; review of punitive damage awards by juries; appellate review of trial court findings; and 
judicial review of agency decisions of law, fact, and policy. In all of these areas, it is important to pay close attention to 
institutional variables. The costs of error and the costs of decision are crucial. It is necessary to examine dynamic effects. 
There is no sensible acontextual position on the question whether review, of one institution or another, should be intense 
or deferential, or indeed available at all.” VERMEULE, Adrian. SUNSTEIN, Cass. Interpretation and institutions. Chicago 
Public Law & Legal Theory Working Papers Series, No. 28, 2002
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Emenda Constitucional30 e as leis oriundas de conversão de Medidas Provisória31, 
compreendidos entre os anos de 2007 e 2011 e que versassem sobre a implementação 
de qualquer espécie de benefício fiscal em relação ao Imposto de Renda de Pessoa 
Física ou ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.

A evolução do rito normativo do Poder Legislativo foi acompanhada em 102 
projetos de Lei, sendo 59 oriundos da Câmara dos Deputados, 42 do Senado Federal, 
e 1 Projeto de Emenda Constitucional.

Os resultados dos critérios de (I) Renúncia Fiscal estimada, (II) Medidas Com-
pensatórias e (III) Objetivos Constitucionais permitiram conclusões significativas. A 
primeira delas foi que o Parlamentar brasileiro não apresenta meios próprios para o 
cálculo da renúncia, pois em 56,8% dos projetos não foi capaz de prever a renúncia; 
em 33,3% delegou ao Executivo para que este Poder, após a aprovação do projeto, 
a calculasse; em 8,8%, alegou que não haveria alteração orçamentária; e, em apenas 
0,9%, estipulou a renúncia.

No que diz respeito à previsão de Medidas Compensatórias, na maioria dos pro-
jetos analisados (84,3%), o parlamentar não as previu; em 11,7% delegou a responsa-
bilidade ao Executivo; e em 3,9% dos casos previu formas de compensação. 

Projetos de leis tributárias exonerativas ou de Emenda Constitucional propostos  
pela Câmara dos Deputados e Senado Federal entre 2007 e 2011

Renúncia Fiscal  
estimada Total Previsão de medidas 

compensatórias      Total

- Número % - Número %
Não previu 58 56,8% Não previu 86 84,3%
Delegou 34 33,3% Delegou 12 11,7%
Estipulou 1 0,9% Previu 4 3,9%
Alegou não haver  
alteração no orçamento 9 8,8% - - -

Total 102 100% Total 102 100%

*Tabela elaborada pelos autores a partir dos projetos de leis  
existentes no sítio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

30 Para este primeiro grupo foram utilizados como critérios a) benefício instituído; b) beneficiário; c) renúncia fiscal 
estimada; d) medidas compensatórias; e) manifestação da respectiva Comissão de Assuntos Financeiros e Tributários da 
Casa Legislativa; f) razão do arquivamento; e g) objetivo constitucional

31 Neste segundo grupo, por sua vez, foram utilizados como critérios a) benefício instituído; b) beneficiário; c) medida 
provisória de origem; d) renúncia fiscal estimada; e) medidas compensatórias previstas; e f) objetivo constitucional.
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É latente que, através dos critérios de Renúncia Fiscal Estimada e Previsão de Me-
didas Compensatória32, o parlamentar brasileiro desconhece os instrumentos capazes 
de estipular a renúncia e as medidas possíveis para sua compensação. 

Outro dado relevante que comprova esta conjetura é projetado no critério “Objeti-
vo Constitucional”. Em 32,3% dos projetos analisados, os benefícios voltavam-se para 
a área de Saúde (Artigos 6º, caput, e 196, CRFB/88) e, em 17,6% dos casos, para área 
de Educação (Artigos 6º, caput, e 227, caput, CRFB/88), contabilizando praticamente 
50% dos 102 projetos de leis apresentados, os quais, em sua maioria, não obtiveram 
êxito, pois não foram aprovados. 

Outrossim, constatou-se que, no mesmo lapso temporal (2007 a 2011), foram 
criadas 12 leis oriundas de medidas provisórias que proporcionaram benefícios em 
relação a Imposto de Renda, mostrando que o Executivo vem usurpando, de certa 
forma, o poder de criar leis tributárias exonerativas. 

Contudo, diferentemente dos parlamentares que buscam criar leis exonerativas 
com fins essencialmente sociais, o Executivo o faz em caráter desenvolvimentista, 
com objetivos como o Desenvolvimento Nacional (Art.3º, II) e a Livre Concorrência 
(art.170, inc.IV da CRFB), instituindo políticas públicas voltadas para incentivar 
determinados setores da economia do país.

Leis tributárias exonerativas oriundas de medida provisória criadas entre  2007 e 2011

Benefício        Total
- Número %
Desenvolvimento Nacional (Art.3º, II, CRFB/88) 6 50%
Erradicação das desigualdades regionais(Art.3º, III e Art.43, caput, CRFB/88) 1 8,3%
Aperfeiçoamento do acesso à informação (Art.5º, XIV, CRFB/88) 1 8,3%
Direito social do Trabalho (Art. 6º, caput, CRFB/88) 1 8,3%
Moradia (artigo 6º, caput, da CRFB) 1 8,3%
Livre Concorrência (Art.170, IV, CRFB/88) 2 16,6%
Pleno Emprego (Art.170, VIII, CRFB/88) 1 8,3%
Incentivo aos desportos (Art. 217, caput, CRFB/88) 1 8,3%
Proteção ao idoso (Art. 230, CRFB/88) 1 8,3%
Total 12 100%

*elaborado pelos autores a partir dos dados disponibilizados no sítio da Câmara dos Deputados e do Senado 

32 Estes requisitos são necessários para concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita, conforme o inciso I e inciso II do Art.14 da Lei Complementar 101 de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).
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Compete ao Congresso Nacional instituir normas jurídicas promotoras de políti-
cas públicas. Diante do que foi aqui analisado, de fato, o Congresso tem criado normas 
promotoras de políticas públicas, porém, o exercício de sua competência não é pleno. 
Constatou-se a existência de um vício que demonstra um perfil de poder inexercido33. 
Cogita-se de uma possível e gradativa atrofia, caso o inexercício se torne recorrente. 
Retratar-se-ia o episódio de um poder que sucedeu o outro pelo desuso; de um poder 
que, pouco a pouco, perderia sua força representativa34.

4. CONCLUSÃO

Quando o objeto de deliberação consistir em meios de exoneração fiscal, somente 
a Receita Federal do Brasil tem capacidade para oferecer previsões referentes aos 
possíveis impactos orçamentários e financeiros que determinado projeto de Lei de 
iniciativa parlamentar poderá incitar35. Partindo-se, portanto, do pressuposto de que 
esta disponibilidade cooperativa institucional é normativamente viável, passa a ser 
questionável o porquê de o Poder Legislativo não utilizar-se desses instrumentos para 
gozar de meios que permitam a aprovação de projetos que contemplem devidamente 
os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis Orçamentárias.

Segundo a perspectiva aqui adotada, as conclusões relativas ao quadro deficitário 
apresentado consistem em que (I) na maioria dos projetos de leis oriundos da Câmara 
e do Senado não se exercita a devida observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e à 

33 Este perfil identifica que há um impedimento no exercício do poder constitucional ou político. “The common theme 
is that when a power goes unexercised over some sufficiently long period, its use comes to seem illegitimate to boundedly 
informed publics (including elites who lack relevant specialized knowledge).” VERMEULE, Adrian. “The Atrophy of 
Constitutional Powers”. Harvard Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Series, No. 11-07, p.3 Em comple-
mento, há de se citar também a existência de um perfil de poder que é “inexequível”, o qual reforça que há uma tentativa 
de reforçar algumas características do poder constitucional que foi enfraquecido em momento prévio. “[...] a Power that 
is not exercised tends, over time, to become unexercisable.” VERMEULE, Adrian, op. cit., p. 2.

34 É feita a ressalva de que, no original de Vermeule, o autor entende que a atrofia se trata de um contexto de desuso, 
no qual os próprios atores declarariam ser o exercício atrofiado um mecanismo ilegítimo, podendo, inclusive, por via 
constitucional, proibir seu exercício. “Although at one point the power is explicitly established in a written constitu-
tion or solidly based in constitutional conventions, the power gradually sinks into desuetude, and at a later time ac-
tors in the legal system declare its use illegitimate or assert that a constitutional convention now prohibits its exercise.”  
VERMEULE, Adrian, op. cit., p. 2.

35 Evidência empírica para este argumento, ainda que não se refira a especificidade “Imposto de Renda”, é o encami-
nhamento do Projeto de Lei Nº 1096 de 16 de maio de 2007 à Comissão de Finanças e Tributação para seu exame de 
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, assim como seu mérito. O Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame, autor do projeto, obteve em resposta a Nota Coget/Coest nº 47/2009
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Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelecem requisitos para a concessão ou am-
pliação de renúncia fiscal; (II) a consulta do Congressista brasileiro à Receita Federal 
do Brasil, requerendo informações sobre a renúncia fiscal decorrente da aprovação 
de projeto de lei tributária exonerativa, pode contribuir para que se evitem impactos 
orçamentários negativos; e (III) o processo legislativo das leis tributárias exonerativas, 
que se desenvolve sem o exercício dialógico-institucional entre o Legislativo e o  Exe-
cutivo, pode concretizar potencial efeito dinâmico danoso à ordem social, acarretando 
crise orçamentária  ou retrocesso nas políticas públicas em curso ou já programadas.
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DEMOCRACIA E PROCESSO DELIbERATIvO 
NAS PROPOSTAS DE hAbERMAS E SUNSTEIN: 
A perspectiva ideal de habermas de democracia 

deliberativa e a problematização de Sunstein  
em torno da polarização.1

DEMOCRACY AND DELIBERATIVE PROCESS IN 
HABERMAS AND SUNSTEIN’S PROPOSALS: The Habermas’ 

ideal perspective about deliberative democracy and  
Sunstein’s discussion about polarization

Fernanda Bragança2

Flávia Gonçalves Balarini3

Thaís Queiroz Ferrere Matos de Oliveira4

RESUMO
Habermas, filósofo alemão é o primeiro a trabalhar com a democracia deliberativa, e por isso 
generaliza, na teoria do arranjo comunicativo, sobre um modelo ideal, em que todos os cida-
dãos participam de forma efetiva e homogênea. Cass Sunstein, jurista norteamericano, por sua 
vez, vai partir desse molde para problematizar em torno do fenômeno da polarização, e em que 
medida isso seria prejudical ao próprio processo democrático. Apesar de pouco aparente, as 
duas propostas convergem de forma a permitir a visualização de que mesmo com a deliberação 
ocorrendo, a democracia pode se abater, o que abre portas a formação de regimes autoritários e 
extremistas. A crítica proposta é que por si só, a deliberação, portanto, não basta em si mesma 
para um processo democrático pleno. 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Observatório da Justiça Brasileira (OJB) – UFRJ/RJ.

2 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestranda em Direito pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Projeto CNJ/CAPES, equipe UFRJ. 

3 Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista IC da FAPERJ.

4 Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Projeto CNJ/CAPES,  
equipe UFRJ. Bolsista da Casa de Rui Barbosa.
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PALAvRAS-ChAvE
Processo Deliberativo; Habermas e Sunstein; Deliberação e Formação de Extremos. 

AbSTRACT
Habermas, the german philosopher is the first to work with deliberative democracy, and thus 
generalizes the theory of communicative arrangement on an ideal model, in which all citizens 
participate effectively and homogeneous. Cass Sunstein, north american jurist, in turn, will 
from that mold to discuss about the phenomenon of polarization, and to what extent it would 
be mischievous to the democratic process itself. Despite little apparent, the two proposals con-
verge to enable the viewing of that happening even with deliberation, democracy can shoot, 
which opens doors to formation of authoritarian regimes and extremists. The critical proposal 
is that alone, deliberation, therefore, not sufficient in itself for a full democratic process.

KEYWORDS
Deliberative Process; Habermas and Sunstein; Deliberation and Extremes. 
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é mostrar a problematização da democracia delibera-
tiva de Cass Sunstein5, em sua obra why groups go to extremes6, partindo do ideal de 
Habermas, quando em seu livro, Direito e Democracia: entre facticidade e validade7, 
apontou as bases do processo deliberativo, e a forma como deve se dar o seu desevol-
vimento, chegando-se a um modelo democrático. 

Habermas molda sua teoria tentando conciliar duas vertentes: uma liberal,8 e 
outra comunitarista. Assim, 

para ser considerado legítimo, o direito deve garantir, ao mesmo tempo, as liberdades 
individuais asseguradoras da autonomia provada e a participação ativa do cidadão nas 
decisões políticas asseguradora de sua autonomia pública. Ele esboça, dessa forma, um 
terceiro modelo de Estado, que se pretende tão democrático quanto de direito.9 

Ele é o precursor na teoria alemã de um “espaço público” de deliberação, con-
ceito este desenvolvido para explicar que a “sociedade civil representa uma esfera 
pública apta a servir de palco para discussão pública racional argumentativa, que se 
desenvolve de forma a permitir que os cidadãos sejam autores das leis, mas também 
destinatários..”10. Ou seja, é dentro desse universo que se viabiliza o processo de de-
liberação democrático, em que todos os membros da comunidade participam, e de 
forma efetiva, da construção da ordem jurídica que vai regê-los. 

Cass Sunstein vai enfrentar o obstáculo da polarização, e mostra uma visão per-
niciosa sobre o debate de grupos. Pessoas que pensam da mesma forma acabam por 
se agregarem, o que faz com que suas opiniões tornem-se ainda mais extremadas. Em 

5 Cass R. Sunstein é atualmente o Professor Felix Frankfurter de Direito da Harvard Law School. Sr. Sunstein forma-
do em 1975 pela Universidade de Harvard e em 1978 a partir de Harvard magna cum laude Direito. Após a formatura, 
trabalhou para Benjamin Kaplan Justiça do Supremo Tribunal Judicial de Massachusetts e Thurgood Marshall Justiça do 
Supremo Tribunal dos EUA, e depois como advogado-conselheiro do Gabinete de Assessoria Jurídica do Departamento 
de Justiça dos EUA. Ele era membro do corpo docente da Faculdade de Direito 1981-2008. Informação disponível em  
<http://www.law.uchicago.edu/faculty/sunstein/> . 

6 SUNSTEIN, Cass. Deliberative trouble? Why groups go to extremes. The Yale Law Journal, vol. 110;71. 

7 HABERMAS, Jurgen. Direito E Democracia: entre facticidade e validade. Ed. Tempo universitário, vol. I e II,  
Rio de Janeiro, 2011. 

8 Os liberais são os que privilegiam as concepções individuais de bem, ao passo que os comunitaristas dão maior 
importância ao coletivo. Para maior aprofundamento sobre essa diferenciação: LEITE, Roberto Basilone. A chave da 
teoria do direito de Habermas: direitos humanos e soberania popular. Porto Alegre. Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p. 90.

9 Ibid, p. 91. 

10 Ibid. p.92. 
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contrapartida, quando o que se busca é a efetivação de direitos, a polarização grupal 
passa a ser altamente desejável11. 

Valendo-se da construção desses autores, o presente texto tem como propósito 
uma reflexão crítica sobre como mesmo em uma sociedade onde se garante a efe-
tividade da deliberação de seus cidadãos (molde habermasiano), pode não existir 
democracia, podendo-se inclusive, presenciar seu antagonismo, com regimes auto-
ritários e extremistas. 

2. A TEORIA hAbERMASIANA DO ARRANJO 
COMUNICATIvO. O PROCESSO DELIbERATIvO 
E A DEMOCRACIA 

Habermas, em sua teoria do arranjo comunicativo12, trabalha com um protótipo 
de democracia tomando por um base uma sociedade em que os atores efetivamente 
participam desse processo. A crise do pós guerra que se abateu sobre o mundo fez 
com que se anunciasse a morte do direito13. O movimento que pretendeu revigorá-lo 
teve como estopim o trabalho de John Rawls, a theory of justice14. É neste contexto 
que a crítica habermasiana aparece. 

Partindo da análise dos conceitos de direito subjetivo e objetivo; do plano da 
autonomia pública e da autonomia privada, e da relação entre direito e política, o so-
ciólogo demonstra como se alcança esse padrão, pelas vias do processo de deliberação. 
Numa interação progressiva entre todos esses elementos, chega-se ao ponto central 
da teoria do arranjo comunicativo, que é o princípio da democracia. 

Habermas desenvolve uma conciliação entre duas medidas que, a primeira vista, 
são apontadas como inconciliáveis. Ainda segundo os estudos de Roberto Basilone 
Leite, o que existe, em verdade, entre as duas noções de autonomia “é uma relação 
de tensão que deve ser operacionalizada, não uma relação de conflito que precise ser 
solucionada”15. Por meio da análise desses conceitos, almeja-se aclarar a proposta da 

11 SUNSTEIN. Op. Cit. 

12 HABERMAS, Jurgen. Direito E Democracia: entre facticidade e validade. Ed. Tempo universitário, vol. II, Rio de 
Janeiro, 2011, pag 139. 

13 CARNELUTTI, Francesco. A morte do dirito. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder, 2003. 

14 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita Maria Rímoli Esteves. 2ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002., p. 708. 

15 LEITE, Roberto Basilone. Op. Cit. p. 20. 
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matriz de democracia deliberativa. É neste anseio que segue a exposição. 

2.1 AUTONOMIA PÚBLICA E AUTONOMIA PRIVADA

Essa aproximação entre autonomia pública e privada reflete a interligação existen-
te entre direito e democracia. Assim, “o sistema dos direitos não pode ser reduzido 
a uma interpretação moral dos direitos, nem a uma interpretação ética da soberania 
do povo, porque a autonomia privada dos cidadãos não pode ser sobreposta à auto-
nomia política”16. 

A autonomia privada seria garantida pelos direitos humanos, e corresponde aos 
“limites no interior dos quais um sujeito está justificado a empregar livremente a 
sua vontade”17. Por sua vez, a autonomia pública se constituiria a partir da soberania 
popular, na medida em em que os cidadãos daquela sociedade autolegislariam sobre 
o que irá formar a ordem jurídica, revestindo-se ao mesmo tempo das figuras de 
autores e destinatários do direito. 

Consequentemente, autonomia pública e privada se conectam no processo de 
formação do direito objetivo, que será regente de uma determinada comunidade. 
O modo como essas definições vão aparecer na proposta de processo deliberativo 
democrático de Habermas serão explicadas em sequencia. 

2.2 DIREITO E POLÍTICA. DELIBERAÇÃO18

16 HABERMAS. Op. Cit. p. 138.

17 Ibid. p. 113. 

18 Para mais sobre o assunto: FARIA, Cláudia Feres. Democracia deliberativa: Habermas, Cohen e Bohman. P. 48. Dis-
ponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n50/a04n50.pdf>. Ainda segundo a autora, a imagem tratada por Habermas 
para explicar os processos de comunicação e decisão no sistema político é aquela que retrata uma relação do tipo centro-
-periferia No centro localiza-se a administração pública, o judiciário e a formação democrática da opinião e da vontade 
que formam o núcleo do sistema político; na periferia, encontra-se a esfera pública composta por associações formadoras 
de opinião.
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A relação entre direito e política é estruturada a partir da deliberação19. Partindo 
princípios universais, os integrantes de cada comunidade reconhecem seus direitos 
reciprocamente. Dessa maneira, 

Habermas admite que existem fenômenos morais já no mundo da vida, mas 
estes fenômenos devem obedecer a regra imposta pelo princípio (U), que é 
ser aceito por todos os demais envolvidos no diálogo. A efetivação de (U) 
demonstra-se na admissão de uma pretensão de validade aceita por todos. 
Ao aceita ou negar uma norma o indivíduo aceita participar da argumentação 
conferindo valor à (U), não admitir (U) é cair em contradição performativa. 
Para fazer parte da argumentação, todo falante deve respeitar três regras bási-
cas tomadas por Habermas de Alexy: não contradição (a); acreditar no que diz 
e dar razões para tal (b); todo sujeito capaz de falar e agir pode participar (c).20

No processo deliberativo, a partir de critérios objetivos previamente definidos, 
uma determinada norma é deliberada por aquela comunidade para ser ou não incor-
porada à sua ordem jurídica, para passar então, a ser observada por todos. Decidindo-
-se pela incorporação, ela integra-se à ordem jurídica, compondo o direito objetivo 
daquela comunidade. 

O processo deliberativo tem por fim assegurar o exercício da democracia, na 
medida que são os próprios cidadãos decidindo a ordem jurídica que vai regulá-los, 
por eles mesmos. Por essa análise, a democracia seria o que conferiria legitimidade 

19 “Deliberação é uma categoria normativa que sublinha uma concepção procedimental de legitimidade democrática, 
segundo Habermas. Esta concepção normativa gera uma matriz conceitual diferente para definir a natureza do processo 
democrático, sob os aspectos regulativos (ou exigências normativas) da publicidade, racionalidade e igualdade Embora 
também tenha um caráter empírico-explicativo, a ênfase da concepção habermasiana de democracia procedimental 
assenta no caráter crítico-normativo. A concepção procedimental de democracia é uma concepção formal e assenta 
nas exigências normativas da ampliação da participação dos indivíduos nos processos de deliberação e decisão e no 
fomento de uma cultura política democrática. Por ser assim, esta concepção está centrada nos procedimentos formais 
que indicam “quem” participa, e “como” fazê-lo (ou está legitimado a participar ou fazê-lo), mas não diz nada sobre 
“o que” deve ser decidido. Ou seja, as regras do jogo democrático (eleições regulares, princípio da maioria, sufrágio 
universal, alternância de poder) não fornecem nenhuma orientação nem podem garantir o “conteúdo” das deliberações 
e decisões.” Definição extraída de: LUBENOW, Jorge Adriano. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas: 
modelo teórico e discursos críticos. Kriterion [online]. 2010, vol.51, n.121, pp. 227-258. ISSN 0100-512X. <http://dx.doi.
org/10.1590/S0100-512X2010000100012.>

20 LODÉA, A. L. Razão e Consenso em Hebermas. ethic@, Florianópolis, v.4, n.2, p. 175-179, Dez 2005. Disponível em 
< http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et42res1.pdf.> 
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ao Direito21. O princípio da democracia é retratado pelo filósofo como o que
destina-se a amarrar um procedimento de normatização legítima do direito. Ele sig-
nifica que somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de 
encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo jurídico de 
normatização discursiva.22

A política, desta forma, não é apenas um pressuposto do direito, é também sua 
própria legitimação. E isso porque é a deliberação em si que confere legitimidade 
àquela ordem jurídica que está sendo concretizada. 

A teoria do arranjo comunicativo ganha forma na seguinte expressão:
enquanto o princípio moral opera no nível da constiuição interna de um determinado 
jogo de argumentação, o princípio da democracia refere-se ao nível de institucionali-
zação externa e eficaz da participação simétrica numa formação discursiva da opinião 
e da vontade, a qual se realiza em formas de comunicação garantidas pelo Direito.23 

Por este viés, o arranjo comunicativo é o meio pelo qual se integram a moral 
subjetiva, política (materializada por meio da deliberação, do discurso), legitimação, 
e direito (em sua conotação objetiva). 

3. A PRObLEMATIZAÇÃO DE CASS SUNSTEIN.  
O PROCESSO DELIbERATIvO. DELIbERAÇÃO  
EM EXTREMOS 

A deliberação é tratada por Cass Sunstein, em diversos artigos e livros, sendo este 
o elo para conclusões sobre o minimalismo judicial24, sobre a formação de opinões 
extremas dentro da sociedade, e até mesmo, quais são os interesses dessas. No livro, 

21 Ainda segundo Andrei Luiz Lodéa, supra citado, a perspectiva habermasiana seria a de que “a democracia é condição 
de possibilidade da legitimidade do direito,interligandooprincípiododiscurso,aforma jurídica e o princípio da democracia. 
A forma jurídica não proíbe a comunicação, mas a permite, pois, o direito não pode obrigar os direitos subjetivos à coação. 
Na visão de Habermas, o direito traz uma marca de legitimidade. Ele acha possível através de um processo democrático o 
respeito e a defesa das liberdades comunicativas. A decisão da maioria terá aceitação se a minoria visualizar a esperança de 
se tornara maioria futuramente, respeitando, neste caso, o princípio da democracia. Portanto, na democracia da maioria 
as normas jurídicas não podem contrariar princípios morais.

22 Ibid . p.145

23 Ibid. p.146

24 Contém duas premissas principais: os juízes da Suprema Corte não deveriam decidir questões que não sejam essen-
ciais para o caso concreto que têm em mãos; e também deveriam evitar a discussão sobre questões que ainda não estejam 
maduras o suficiente. In: CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O Direito à Diferença: as ações afirmativas como mecanismo 
de inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e pessoas portadoras de deficiência. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
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Why groups go to extremes25, este tema é problematizado de forma a mostrar um viés 
mais sociológico de observação, pautado inclusive em estudos de fora do campo do 
direito, sobretudo da sociologia, psicologia e filosofia.

O objetivo do jurista é mostrar um outro viés do processo deliberativo: ele aca-
baria por afastar pessoas com opiniões opostas, sendo a tendência, a polarização da 
sociedade em grupos com tendências radicais, sobretudo quando estão em pauta 
assuntos de clamor social. Nessas questões, Sunstein não enxerga o funcionamento 
por si só, de maneira eficaz. Nesses contextos, é demasiado importante a intervenção 
do poder público de forma a garantir que esses extremos não sejam formados, ou que 
pelo menos, os contingentes de opinião se direcionem para tendências intermediárias, 
sem qualquer resquício de radicalidade. 

Cabe trazer à tona a idéia de processo deliberativo trabalhado por Sunstein em 
seu working paper “Beyond Judicial Minimalism”26. O seu propósito é o exame de 
uma adequada postura do julgador, alertando-o da inevitabilidade da postura mi-
nimalista diante da eventual possibilidade de falhas que uma decisão poderia gerar, 
tendo como ponto central três pilares: compromisso com a igualdade política, valores 
substantivos e discussão em domínio público. Esse conjunto permite oportunizar o 
dissenso e a deliberação efetiva. Nesse texto, o autor ainda se debruça sobre as bases 
do minimalismo, traduzindo a sua preocupação central: o risco da decisão judicial 
considerada errada e outra certa que, por ser muito ambiciosa, (seria um espelho da 
ambição do julgador) gera efeitos contraproducentes. O minimalismo27 seria por-
tanto, uma forma de autocontenção da eventual falibilidade humana, defendendo a 

25 SUNSTEIN, Cass. Deliberative trouble? Why groups go to extremes. The Yale Law Journal, vol. 110:71. 

26 Id., Beyond Judicial Minimalism. Harvard Law Working Paper No. 08-40 (September 25, 2008). 

27 Sustenta, então, que uma decisão minimalista deve apresentar como características dois pontos: su-
perficialidade (shallowness) e estreiteza ou restrição (narrowness). SUNSTEIN, Cass R. One Case At a Time: 
judicial minimalism on the Supreme Court. Cambridge: Harvard University, 1999. O segun-
do atributo (narrowness) se contrapõe a uma análise ampliada da demanda em discussão ( 
wideness). O minimalismo objetiva que a Corte decida o caso em tem em mãos, ao invés de realizar uma tentativa de 
estabelecer regras para aplicação de outros casos (SUNSTEIN, Op. Cit, p. 10). Disponível em: PEDRON, Flávio Quinaud. 
Apontamentos sobre o minimalismo judicial em Cass Sunstein. < http://jusvi.com/artigos/595>. 
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produção de decisões restritas28 à esfera do indivíduo que solicita aquela prestação 
jurisdicional. A grande virtude seria a de que a decisão proferida se restringiria ao 
que foi pretendido, sem deixar portas abertas para que efeitos se propagassem em 
outras situações, de outros postulantes29. 

A crítica marcante elaborada por outros autores30 é: apesar da dificuldade de se 
produzir uma decisão abrangente, é melhor fazê-lo, e quanto mais cedo, melhor. 
31. Ainda assim, dois efeitos positivos podem ser levantados: decisões minimalistas 
oportunizam a deliberação democrática em questões fundamentais; e possuem maior 
tendência a refletir o respeito cívico dos cidadãos uns para com os outros. 

O processo deliberativo, em linhas gerais, caminharia dentro de uma pesperctiva 
grupal:32 os grupos deliberariam sobre questões polêmicas. As pessoas inseridas no 
mesmo grupo são aquelas que possuem o mesmo viés de pensamento. Dessa forma, 
debateriam sobre as opiniões acerca de determinado tema e defenderiam seus pontos 
de vista. O que Sunstein observa é que pessoas com uma visão mais radical, tendem 
a apresentar um posicionamento ainda mais extremado quando inseridas nesses 
meios, devido a alguns fatores, que serão ao longo deste estudo apresentados. E como 

28 Quanto ao atributo da superficialidade da decisão, Sunstein esclarece que é preferível a uma decisão que seja profunda 
(deep), ou seja, uma vez estabelecida uma decisão que se apegue ao caso determinado, os juízes devem evitar o debate sobre 
questões de princípio básico, o que poderia gerar um impacto sobre a decisão, aumentando, com isso as possibilidades de re-
jeição, acabando por em risco o prestígio da instituição. BARACHO JÚNIOR., José Alfredo de Oliveira. A Interpretação dos 
Direitos Fundamentais na Suprema Corte dos EUA e no Supremo Tribunal Federal. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.).  
Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 328). 

29 Ainda no mesmo artigo, alguns exemplos importantes são comentados por Flávio Quinaud Pedron, a par-
tir da obra One Case At a Time: judicial minimalism on the Supreme Court, permitindo uma melhor visualiza-
ção: “Ao adotar uma compreensão minimalista da decisão, a Suprema Corte não tentaria estabelecer uma regra 
geral, que pudesse finalizar qualquer discussão sobre a constitucionalidade ou não da discriminação sexual de 
qualquer escola militar norte-americana que somente aceite alunos do sexo masculino, apenas se pronuncia-
ria no estrito caso do Estado de Virgínia. Outro exemplo claro de uma decisão com nada restrita é o precedente  
Roe vs Wade (1973), versando sobre o aborto. Ao invés de se ater ao caso que tinham para julgamento a Suprema Corte aca-
bou por fixar uma regra, aplicável a todos os casos de aborto por um longo período, sendo, portanto, uma decisão ampla”.

30 Para uma dura crítica ao minimalismo defendido por Sunstein, v. Ronald Dworkin, Looking for Cass Sunstein, The 
New York Review of Books 56, 30 abr. 2009 (também disponível em http://www.nybooks.com/articles/22636). 

31 Ibid. p. 3. Pode ser assim traduzido: apesar da dificuldade de se produzir uma decisão abrangente, é melhor fazê-lo, e 
quanto mais cedo, melhor. “however difficult a large decision may be, it may be best to make it, and sooner rather than later.”

32 “A razão mais importante para a polarização grupal, e a chave para o extremismo em todas as suas formas, está 
relacionada à troca de novas informações. A polarização grupal frequentemente ocorre porque as pessoas dizem umas às 
outras o eu sabem, e o que sabem é distorcido em uma direção previsível. Quando ouvem umas às outras, elas mudam”. 
Tradução disponível em: <http://www.publishnews.com.br/ telas/noticias/detalhes.aspx?id=56060> 
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consequência, teríamos a polarização33, que seria, inclusive, perigoso para o processo 
democrático em si, e para as tendências sociais. A sociedade se inclinaria a pensar de 
forma tal que, fenômenos como o terrorismo encontrariam um terreno fértil para se 
instalarem e progredirem. 

Portanto, o grande alerta feito diante dessa polarização é que em determinadas 
questões, o debate precisa e deve ser fomentado pelas instituições envolvidas, e pelo 
poder público como um todo, de forma a erradicar essa postura. 

3.1 POR QUE SE FORMAM OS PÓLOS?

Preliminarmente, é preciso delinear essa – formação de pólos34 - o que não sig-
nifica a existência de grupos, com opiniões antagônicas entre si. Mas internamente a 
esses, compõem-se pólos extremados de opinião. Nesse sentido, aqueles que possuem 
um entendimento mais moderado, acabam por assumir um posicionamento mais 
radical, extremado dentro desse contexto. Portanto, o efeito da deliberação aqui é 
causador de uma diminuição de diversidade35. 

Em verdade, determinados contextos contribuem para esse processo, e aqui desta-
cam-se alguns deles: Em primeiro lugar, a influência social contribui quando estamos 
falando do ser humano inserido em grupos. De forma a tentar pertencer melhor 
àquele segmento, ou ser melhor acolhido dentro dele, se utiliza dos argumentos e 

33 “A polarização de grupo alimenta-se de três fontes: i) argumentos e informação persuasivos: pessoas se deixam mais 
facilmente convencer através de argumentos e informação do grupo, encerrando-se num contexto limitado de argumen-
tação; ii) comparação social: pessoas apreciam ser percebidas favoravelmente por outros membros do grupo, do que pode 
seguir alinhamento mais fácil ao grupo ou a figuras importantes do grupo; iii) confiança, corroboração e extremismo: 
conversando com pessoas de mente alinhada no mesmo grupo, a tendência é corroborar o extremismo, alimentado 
também pela confiança da pertença”. DEMO, P. Saber Pensar é Questionar. LiberLivro, Brasília, 2010. Disponível em 
<http://pedrodemo.sites.uol.com.br/textos/remix11.html>.

34 Sunstein não define em seus textos o exato conceito de pólo e polarização, mas ao que tudo indica, é bem apropriada 
uma das definições do Dicionário Michaelis on line: “Cada uma das duas extremidades de qualquer eixo ou linha” Dis-
ponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=pólo>.

35 Neste ponto merece ser trazido o alerta de Pedro Demo: “quando as pessoas se comunicam, naturalmente também 
se influenciam. Relacionamentos sociais podem ser tensos e intensos, por implicarem confrontos dialéticos e que não 
precisam ser “guerra”. Esta condição acarreta regulação inevitável das liberdades. Neste sentido, a liberdade mais marcante 
em sociedade é aquela inspirada na autoridade do argumento, naturalmente formal e política, capaz de convencer e ser 
convencida, de questionar e autoquestionar-se, partindo sempre de direitos igualitários. A democracia deliberativa encara 
problemas sociais como parte da dialética da convivência, procurando meio termo entre excessos sempre possíveis. Parte 
importante deste processo é a exposição a visões contrárias, em ambiente de argumentação e contra-argumentação, com 
o objetivo eminentemente formativo de burilar personalidades que, na convivência, nem se deixam apenas levar, nem 
pretendem conduzir tudo.” Disponível em:< http://pedrodemo.sites.uol.com.br/textos/remix11.html>
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dos pocionamentos daquele grupo de forma mais ostensiva, com vistas a ganhar um 
maior espaço dentro dele.

A estruturação de grupos internamente homogêneos ocasiona um sistema de de-
liberação fechado, ou seja, onde não penetram ideias externas, de modo a contribuir 
para a própria interação. Dentro desses grupos não há debate, tendo em vista não 
existirem ideias contrapostas, mas somente discussões pautadas em argumentos que 
fortalecem ainda mais aquela opinião. Tudo que é trazido à tona é para referendar os 
fundamentos daquele conjunto de pessoas, tornando-se praticamente incontestáveis. 
A heterogeneidade perde espaço para uma homogeneidade radical e absoluta.

Os exemplos disso variam desde os mais simples, ao mais complexos: a melhor 
forma de aumentar a arrecadação de determinado tributo, é expor como os níveis de 
adimplência estão elevados; os estudantes tendem a beber menos se colocados num 
grupo de adolescentes que não bebem36 37

3.2. PRESSUPOSTOS DA POLARIZAÇÃO.  
A FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

Ainda nessa perspectiva, mas analisando agora um momento anterior aos pólos, 
que é a formação de grupos, o autor se baseia em determinados estudos, trabalhando 
com a perspectiva da “informação em cascata”38. Esta se resume a que, em geral, as 

36 COLEMAN, Stephen. Dept’s of revenue: The Minnesota income Tax compliance experiment state Tax Results, pp. 
18-19, 1996. Disponível em: <http://www.state.mn.us/ebranch/,mdor/reports/compliance/pdf. 

37 Sunstein cita experiência feita em Colorado em 2005, com cerca de 60 americanos, reunidos em grupos de 10 (seis 
cada), para deliberarem sobre questões controversas: “Deveriam os estados aprovar que parceiros do mesmo sexo pudessem 
casar-se civilmente? Deveriam os empregadores comprometer-se com ‘ação afirmativa’ dando preferência a membros de grupos 
tradicionalmente incapacitados? Deveriam os Estados Unidos assinar um tratado internacional para combater o aquecimento 
global?”. Os grupos foram compostos por liberais e conservadores, oriundos de dois lugares diferentes do Colorado e com 
tradição partidária conhecida. “Os resultados foram simples”: em quase todo grupo, os participantes terminaram com 
posições mais extremas, após conversarem entre si; uniões civis foram vistas com mais populares entre liberais, menos 
populares entre conservadores; liberais se mostraram favoráveis a um tratado internacional contra aquecimento global, 
enquanto conservadores ainda mais desfavoráveis; antes da discussão, os liberais eram levemente favoráveis à ação afir-
mativa, mas muito favoráveis depois, e vice-versa entre conservadores. “O experimento de Colorado é evidência vívida da 
polarização de grupo, mas o fenômeno básico tem sido encontrado em mais de uma dúzia de nações”. Pessoas de mente 
alinhada tendem fortemente a reforçar suas posições, à medida que ouvem apenas o que querem. Discussão deliberativa 
adequada seria aquela que compõem posições diferentes e rivais, contribuindo para que os participantes possam aprender 
visões novas e conviver com rivais. “À parte do extremismo exacerbado, o experimento teve também efeito independente: 
fez com que tanto grupos liberais, quanto conservadores se tornassem significativamente mais homogêneos – e assim 
esmagassem a diversidade” SUNSTEIN, C.R. 2007. Republic.com 2.0. Princeton University Press, p. 647. Disponível em: 
<http://pedrodemo.sites.uol.com.br/textos/remix11.html>.

38 Id. Deliberative trouble? Why groups go to extremes. The Yale Law Journal, vol. 110:71. p. 82
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pessoas que possuem menos dificuldades em encarar algo novo acabam por atrair 
aquelas que possuem barreiras maiores diante dessas situações, principalmente quan-
do estão em jogo interesses como a formação de massas, e de grandes contingentes. 
O efeito cascata, portanto, seria a formação de grandes grupos, que acreditariam 
naquele mesmo ideal, mesmo este sendo falso, simplesmente porque outras pessoas 
consideram-no como verdadeiro. O mais interessante, é que esse efeito se irradia para 
diversas áreas, seja no plano da moral, da política, e até mesmo dos debates jurídicos. 

Pode-se perceber, portanto, um aspecto importante nessa deliberação: o valor da 
informação39. Aqueles que não a dispõe, ou possuem apenas um pequeno conteúdo, 
são mais suscetíveis a endossarem esses grupos do que aqueles contam com um alto 
nível informacional. Estes, por sua vez, controlam o seu próprio direcionamento, 
dirigindo, por vezes, essa massa de pessoas40.

Um paralelo que precisa ser traçado se baseia no fato de que não se pode confun-
dir o efeito cascata com a polarização. Nesta, ao contrário da primeira, há deliberação. 
No efeito cascata, as pessoas passam a integrar os grupos sem qualquer argumentação, 
mas por se acharem tendenciosas àquelas teses que estão sendo ali defendidas. O 
fenômeno da polarização envolve um constante debate de forma a corroborar ainda 
mais o entendimento ali suportado, de forma a torná-lo, dentro daquele meio, cada 
vez mais absoluto, e ao mesmo refratar ainda mais os argumentos contrários. A ideia 
no efeito cascata é de uma atração magnética, em que há pouco ou nenhum espaço 
debatedor. 

3.3 O LIMITE DA POLARIZAÇÃO

A questionamento que se impõe: em algum momento esse processo se limita ou 
se reverte? Essa pergunta tenta ser superficialmente respondida ao longo do artigo de 

39 “Quando se trata do pensamento grupal, as informações que já são do conhecimento de todos tendem a ter um peso 
muito maior do que outras, de posse de uma ou duas pessoas e apresentadas durante uma discussão coletiva – mesmo que 
essa informação mais restrita seja relevante e verdadeira. Mecanismos de proteção da reputação acabam por influenciar 
a decisão das pessoas em apresentar novas informações que “desafiem o senso comum”. COUTINHO, Marcelo. Apostas 
inteligentes? LÍBERO - Ano X - nº 19 - Jun 2007, p. 153. Disponível em: <http://www.revistas.univerciencia.org/index.
php/libero/article/viewFile/3201/3011>

40 “indivíduos com status sociais elevados tendem a ser mais ouvidos e suas posições consideradas mais relevantes 
do que as tomadas por indivíduos que sejam de quaisquer minorias. Mais ainda, os indivíduos com baixo status social 
sofreriam de uma síndrome de baixa confiança e teriam receio de se manifestar temendo alguma forma de represá-
lia.” SUNTEIN. The law of group polarization In: FISHKIN, J.; LASLETT, P. (eds.). Debating deliberative democracy. 
Oxford:Blackwell Publishing, 2003, p. 94. 
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Cass Sunstein, entretanto, ele mesmo aponta a raridade de análises mais profundas 
sobe o tema, mas faz algumas propostas41. Ele defende que a limitação ou reversão 
dessa tendência só são possíveis diante de um choque externo, forte o suficiente 
para alterar as perspectivas daquele grupo, por exemplo, a morte de um grande líder 
político, uma grande crise econômica são fatos que desistabilizam a orgânica social. 

Por este direcionamento, a estabilidade das relações sociais, e a previsibilidade 
com que se dinamizam seriam fatores colaboradores desse fenômeno polarizador, e 
uma mudança abrupta nessa dinâmica levaria as pessoas a repensarem seus ideais, e 
portanto, novo argumentos ganhariam maior concretude e relevo, chegando-se a um 
novo momento, em que a heterogeneidade ganharia espaço novamente. 

3.4 POLARIZAÇÃO E DEMOCRACIA 

Numa perspectiva pouco aprofundada, parecem fenômenos antagônicos, que 
não se compatibilizam. Entretanto, não é assim. Antes de refletir sobre os pontos 
de convergência, é preciso enfatizar que nem sempre a polarização é um fenômeno 
ruim, ou de tendências perigosas. A depender do contexto, pode mesmo ser o melhor 
caminho. Por exemplo, posições extremadas no caso de punição de práticas de tortura 
é tendência nas sociedades modernas e se mostra como a melhor forma de reprimir 
essa agressão aos direitos humanos, conduta esta que precisa mesmo ser erradicada. 
Portanto, como se mostra, nem sempre a polarização deve ser vista com maus olhos42.

E mesmo numa democracia, há pesos diferentes para cada idéia, a depender de 
quem a propõe. Assim, pessoas com um status maior dentro de determinado grupo, 
seja ele econômico, cultural ou qualquer outro usado como referência, conseguem 
influenciar em maior grau as pessoas que ocupam um status mais baixo, e isso reflete 
não só uma falta de confiança por parte destas, como também uma falta de habilidade 
de interação, ou até mesmo, uma medo da recepção de suas propostas. Na verdade, 

41 Ibid. p. 95

42 O autor faz uma ponderação bem interessante: “Extremismo raramente deve ser visto como sinônimo de vergo-
nha; tudo vai depender do que esses extremistas estão argumentando”. Tradução que pode ser extraída de seu ensaio já  
supra citado, p. 108. 
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é justamente esse fato que é prejudicial à democracia43. 
Num grupo em que efetivamente poucos participam ou colaboram, as tendências 

se tornam mesmo previsíveis44, podendo esse tipo de deliberação, apontada como –
fechada ou enclausurada- por Sunstein, pôr em risco a própria estabilidade social. É 
nesse tipo de contexto, que os membros dos grupos assumem posturas radicais para 
os interesses próprios, e é assim que semeiam-se por exemplo, ideais nazistas, e cultos 
extremados de toda sorte. Só os “fortes”contribuem com idéias, e para crescer dentro 
desse meio, não há outra alternativa senão a radicalização ainda maior do que está 
sendo propagado. Esse é o grande risco e problema a ser enfrentado. 

Em contrapartida, o jurista alerta em algumas nações, sobretudo naquelas em 
que a população tem déficit de informação ou é pouco esclarecida, essas deliberações 
“fechadas” são a única maneira dos indivíduos desenvolverem um senso de justiça, 
por menos desenvolvido que seja, é o primeiro passo45. Mas também é verdade que em 
sociedades como esta, nenhuma mudança vai poder ser visualizada a não que esses 
indivíduos entrem em contato com membros de outros grupos, eventualmente, até de 
outros países, para terem contato com novas perspectivas. O ideal democrático está 
justamente em permitir que isso aconteça, e que haja uma troca entre esses diversos 
grupos. O fato de uma determinada comunidade ser fechada para seus membros não 

43 “É verdade que muitos ou a maioria de nós não usam poder para filtrar, de modo a fecharmo-nos frente a outros 
pontos de vista. Mas, mesmo assim, algumas ou muitas pessoas o fazem, e estão fazendo exatamente isso. Isto é suficiente 
para ocorrer polarização significativa e causar riscos sociais sérios. Em geral, são precisamente as pessoas mais tendentes 
a excluir visões opostas que mais precisam ouvir tais visões. Novas tecnologias, enfaticamente incluindo-se a internet, 
tornam mais fácil que pessoas se encasulem (virtualmente, é claro) em opiniões de outras mentalmente alinhadas e, 
ademais, isoladas, e se insulem contra visões rivais. Só por esta razão, são chão fértil para polarização, e potencialmente 
perigoso para democracia e paz social” SUNSTEIN, C.R. Republic.com 2.0. Princeton University Press, 2007, p. 662. 

44 Em debate publicado na mídia virtual, Sunstein aponta uma observação importante: “Se pessoas com pensamento 
semelhante ouvem outras pessoas com diferentes pontos devista, tendem a tornar-se menos engajadas e mais passivas. 
Muitas vezes, o engajamento é estimulado por opiniões similares”. Disponível em: < http://pt.scribd.com/doc/39756140/
Nosso-mundo-digitalizado-o-bom-o-mau-o-feio>

45 “Em um país onde a maioria das pessoas são confusas ou imorais a deliberação do enclave pode ser o único caminho 
para se desenvolver um senso de transparência ou justiça, ao menos para alguns. Mas mesmo em tal país, a deliberação 
do enclave não é suficiente para produzir mudanças, a menos que seus membros sejam eventualmente colocados em 
contato com outros. Em sociedades democráticas, a melhor resposta é se assegurar que qualquer enclave como esse 
não seja isolado de opinões concorrentes e que, em certo ponto, haja um intercâmbio de opiniões entre membros do 
enclave e aqueles que deles discordam.” SUNSTEIN, Cass. Por que grupos vão a extremps? In: SAMPAIO, José Adércio 
Leite (coord.). Constituição e Crise política. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 91. Disponível em: <http://books.google.
com.br/books?id=PtXe7Hjmn-gC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=polarizacao+e+democracia+sunstein&source=bl&ots=w
zy06Scmfp&sig=UyXIgXM_xVoK9XZRkMtuT2djs_g&hl=ptBR#v=onepage&q=polarizacao%20e%20democracia%20
sunstein&f=false>.
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pode significar um isolamente completo de seus integrantes46. 
O essencial não é permitir que outras posições sejam ouvidas, mas principalmen-

te, assegurar que nenhuma delas seja de tal forma explorada ou reforçada, de forma 
a prejudicar a formação de uma visão crítica de cada um acerca do seu próprio posi-
cionamento. Este sim é o cerne da questão para os moldes da democracia. 

4. CONCLUSÃO

O que se pretende neste momento é mostrar os pontos de acordo e discordância e 
traçar os paralelos tratados sob a perspectiva dos dois autores, na análise do processo 
de deliberação. O primeiro é um dos expoentes atuais do desenho constitucional norte 
americano, sobretudo no que tange à tomada de decisão e democracia deliberativa, 
tendo sido o pioneiro nessa dimensão de formação de pólos, ao passo que o segundo 
é responsável pela guinada teórica alemã num viés de análise mais procedimental47, 
deixando em segundo plano a discussão acerca do papel assumido pela Constituição 
e formas de interpretação de suas normas. 

O debate habermasiano inicia-se na década de 1980, propondo uma ordem ju-
rídica procedimental discursiva48. Ao traçar esse desenho, em que a Constituição 
seria como uma moldura dos critérios de como os sujeitos poderiam deliberar a 
partir de um critério objetivo, críticas resvalam sobre os teóricos anteriores, e à 
Schmitt49 chega a de que não haveria legitimidade de uma ordem civil pautada no 

46 Ibid. p. 84. 

47 “Habermas pode não ter sido o primeiro a escrever sobre “deliberação”, mas talvez seja o mais proeminente defensor 
da teoria deliberativa de democracia. As investigações de Habermas sobre política deliberativa influenciaram muitas 
discussões sobre teoria democrática e se estenderam para um vasto campo de discussão. Nesse sentido, note-se que a 
maior parte da literatura sobre democracia deliberativa está datada posteriormente a Faktizität und Geltung (1992).” 
Extraído de: LUBENOW, Jorge Adriano. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas: modelo teórico e dis-
cursos críticos. Kriterion [online]. 2010, vol.51, n.121, pp. 227-258. ISSN 0100-512X. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
-512X2010000100012.>

48 Com destaque ainda para as palavras de Lubenow: “A qualidade da deliberação que se configura na esfera pública 
depende de um procedimento no qual os cidadãos disputam interpretações de contribuições por tanto tempo até que 
cada um esteja convencido de que foram empregados os melhores argumentos. Este processo é garantido pelo caráter 
procedimental da deliberação. No entanto, o resultado desse processo permanece `provisório`. Isso significa: caso sejam 
encontrados argumentos melhores, o procedimento de crítica pública pode ser reaberto. Esse é o caráter reflexivo (e 
crítico) da esfera pública deliberativa. [Ibid]. 

49 Para uma crítica mais aprofundada:  
GOULART, Mayra. Carl Schmitt vs. Jürgen Habermas: A democracia nos limites de seu esgarçamento conceitual. 
Disponível em: <www.fflch.usp.br/dcp/leviathan/index.php/leviathan/article/.../pdf> 
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autoritarismo, não havendo outra opção senão a da ordem pública. 
A complexa problematização norte americana, por sua vez, se encaixa mais 

contemporaneamente na teoria dos desenhos constitucionais, desapegando-se da 
conceituação e da estabilidade do processo, e focando nas formas de efetivação do 
procedimento. 

É bem verdade que a questão da deliberação sofreu intensas mudanças, sobretudo 
nos últimos trinta anos, em que a Internet apresentou facetas de debate imensuráveis. 
Habermas não teria como antever esse fenômeno, mas nem por isso, seu viés teórico 
apresenta menor importância. Diante do que foi até aqui apresentado, pode-se mesmo 
afirmar que são perspectivas distintas de observação de um mesmo processo, mas 
estão tão longe a ponto de serem contrapostas. O jurista americano apresenta apenas 
um olhar mais centrado no coração da problematização, enquanto o filósofo alemão 
fornece a estrutura capilar do sistema, numa proposição essencialmente teórica, com 
uma visão mais superficial sobre o assunto. 

Cass Sunstein, no seu ensaio why groups go to extremes propõe uma reflexão sobre 
como os grupos tendem sofrer uma radicalização de suas versões no processo delibe-
rativo em que não se garante que outras propostas, não só sejam efetivamente ouvidas, 
mas também refletidas e analisadas por todos. O objetivo do autor é mostrar que 
nos casos em que isto não acontece, as proposta daquele grupo assumem uma feição 
mais extrema, e isso pode atingir níveis perigosos. Alerta que a democracia está em 
conseguir que ao ouvir as outras posições, o indivíduo seja capaz de elaborar críticas 
ao próprio meio no qual participa, colaborando portanto, com a heterogeneidade de 
seu grupo. Parte-se de uma conjuntura social mais complexa, em que mesmo com a 
internet, as pessoas estão mais dispostas a se unirem àquelas com seu mesmo ponto 
de vista, o que corrobora para uma radicalização do pensamento, prejudicando a 
circulação de ideias e a democracia dentro deste contexto50. 

Pelo exposto, observa-se que Sunstein trabalha com uma faceta perniciosa da 
deliberação, e em contrapartida, Habermas expõe sua teoria a partir de uma forma 
ideal de realização dela. Mas para traçar este paralelo, é preciso enfatizar que este 
contraponto ocorre pelo fato dos autores se utilizarem de perspectivas diversas. O 

50 “[...] a polarização de grupo pode se agravar, quando o grupo se reúne para discutir. Na internet não seria diferente, 
acrescendo-se ainda o fato comum de que, ao referir-se a links adversários, a alusão é quase sempre depreciativa. O que 
agora sabemos sobre links e comportamento individual sustenta a visão geral de que muitas pessoas estão ouvindo mais e 
mais alto, ecos de suas próprias vozes. Para dizer o mínimo, isto é indesejável do ponto de vista democrático.” SUNSTEIN. 
Op. Cit. pp. 562-583. Disponível em: <http://pedrodemo.sites.uol.com.br/textos/remix11.html>
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jurista estadunidense tem como meta apresentar o problema de alguns grupos, e 
de certa maneira, de algumas sociedades extremistas, onde são possíveis visualizar 
debates, trocas de idéias diversas51, mas mesmo assim, posturas radicais prevalecem e 
assumem a posição dominante. Ou seja, a deliberação, o contato com outras opiniões 
por si só, não garante a democracia, na medida em que o cidadão para pertencer a 
um determinado grupo, ou àquela sociedade, precisa assumir determinada posição, e 
para ser bem aceito, o faz na sua forma mais radical. O filósofo alemão tem um outro 
objetivo, que é o de mostrar a legitimação da ordem jurídica, e daí a importância da 
democracia em seu exercício pleno. Não há como se constituir uma ordem jurídica 
legítima se nem todos os seus cidadãos se posicionam de forma direta e efetiva neste 
processo. Isso é refletido no viés contemporâneo de democracia participativa. 

Portanto, comparativamente, o que pode ser visualizado é que apesar de terem 
o mesmo foco, a democracia na perspectiva teórica alemã assume um olhar bem 
diferente da de Sunstein. A teoria Habermasiana tem um objetivo de delimitação 
pioneira dos institutos, e por isso são apresentados de forma menos problematizada; 
e em outra concepção, Sunstein mostra uma visão mais problematizada e mais crítica 
da sociedade, em que mesmo com deliberação, pode não existir democracia, podendo 
mesmo gerar extremismos (e não são poucos os exemplos: nazismo, terroristas etc). 

51 Em outro momento, Sunstein vai trabalhar com a ideia de que como membros de uma sociedade conseguem conviver 
com respeito e tranquilidade se possuem grandes discordâncias entre si sobre o que é correto, e o que é bom. Segundo ele, 
pensar nesas questões seria refletir sobre os fatores que tornam a estabilidade social possível, objeto este que não pode ser 
ignorado por juízes e constitucionalistas. Para mais detalhes sobre essa vertente: SUNSTEIN, Cass. Acuerdos carentes de 
una teoría completa en derecho constitucional. Disponível em: < cablemodem.fibertel.com.ar/.../sunsteinter.doc>.
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A DECISÃO DO STF NA ADPF 186 À LUZ DA ObRA 
O TEMPO DO DIREITO DE FRANÇOIS OST1

THE SUPREME COURT’S DECISION IN ADPF 186 OF THE 
LIGHT OF THE BOOK THE TIME OF LAW  BY  

FRANÇOIS OST

Antônio Leal de Oliveira2

Ana Carolina Gorrera França3

RESUMO
O presente trabalho é resultado das pesquisas desenvolvidas no grupo de estudo “Direito e 
Política” da Universidade de Vila Velha e, tem como objetivo, abordar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal acerca da adoção de políticas de reserva de vagas para garantir o acesso de 
negros a instituições de ensino superior em todo o País com o objetivo de acabar com a desi-
gualdade racial e a discriminação, fazendo uma análise a luz do livro “O tempo do direito” de 
François Ost que estuda as relações entre o tempo e o direito. E a justificação dessa necessidade 
de garantir as cotas em universidades a partir de uma análise histórico-social.

PALAvRAS-ChAvE 
Desigualdade; Discriminação; Direito; Tempo; Memória; Reconhecimento; Cotas Raciais. 

AbSTRACT
This study is the result of research in the study group “Law and Politics” at the University of 
Vila Velha and aims at addressing the decision of the Supreme Court regarding the adoption 
of policies of quotas to ensure the access of blacks to higher education institutions across the 
country with the goal of ending racial inequality and discrimination, making an analysis of the 
light of the book “The Time of Law”, by François Ost, that studies the relationships between 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Temas emergentes sobre Direito e Política – UVV/ES

2 Mestre em Direito Publico pela UERJ, professor da Universidade Vila Velha – ES e coordenador do Grupo de Estudo 
“Direito e Política”.

3 Graduanda em Direito pela Universidade Vila Velha – ES.
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time and the right. And the reasons for need to ensure quotas in universities from a social-
historical analysis. 

KEYWORDS 
Inequality; Discrimination; Law; Time; Memory; Recognition; Quotas.
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1. INTRODUÇÃO

Donde vem? Onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis, o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.

(Castro Alves, O Navio Negreiro)

No dia 26 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucio-
nalidade das cotas raciais nas universidades públicas. Por se tratar de decisão unânime 
será enfocado, preferencialmente, o voto dado pelo ministro Joaquim Barbosa, único 
negro a integrar o Supremo4, que de forma curta e objetiva defendeu seu voto, citando, 
inclusive, o exemplo dos Estados Unidos que se tornou “o país líder do mundo livre”5 
quando acabou com a política de segregação racial então vigente no país:

Não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra, na era contem-
porânea, nenhum exemplo de Nação que tenha se erguido de uma condição periférica 
à condição de potência econômica e política, digna de respeito na cena internacional, 
especialmente na política internacional, mantendo, no plano doméstico, uma política 
de exclusão, aberta ou dissimulada – pouco importa! Legal ou meramente estrutural 
ou histórica, pouco importa! –, em relação a uma parcela expressiva da sua população.6 

Essa decisão será analisada em confluência com o livro “O Tempo do Direito” de 
François Ost, como resultado da pesquisa desenvolvida no Grupo de Estudo “Direito 
e Política”, o qual tem o objetivo de ligar e desligar o tempo, tendo como ambição: 

refletir a contribuição do direito para esta justa medida que torna livre os cidadãos 
e harmoniosas as cidades. Igualmente é sobre uma medida em quatro tempos que se 
torna essa partitura. Lado do passado: a memória e o perdão; lado do futuro: a pro-
messa e a retomada da discussão.7

4 Atualmente Joaquim Barbosa é o único negro a compor o Supremo Tribunal Federal, porém o terceiro a integrar o 
STF sendo precedido por Hermenegildo de Barros (de 1919 a 1937) e Pedro Lessa (de 1907 a 1921). Tomou posse no dia 
25 de junho de 2003, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva.

5 A expressão “país líder do mundo livre” foi utilizada como argumento, para convencer seus colegas, pelo então 
presidente da Suprema Corte americana na defesa do caso Brown v. Board of Education, pois não haveria como sustentar 
essa posição mantendo a situação de segregação então vigente no país. 

6 Voto do Ministro Joaquim Barbosa. Disponível em: <http://www.geledes.org.br/areas-de-atuacao/educacao/cotas-
-para-negros/13972-cotas-raciais-o-voto-do-ministro-joaquim-barbosa> acesso em: 03 de julho de 2012.

7 OST, François. O tempo do direito. Tradução Élcio Fernades. Bauru,SP: Edusc, 2005. p.17.
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A memória liga o passado, garantindo a este um registro, um alicerce e uma 
difusão, por sua vez o perdão desliga o passado, dando-lhe um novo sentido. A pro-
messa através de comprometimentos normativos ligará o futuro e, o questionamento, 
quando necessário, desligará o futuro para que sobrevivam as promessas.

Sob essa ótica, torna-se imprescindível fazer uma abordagem histórico-social, 
além da jurídica, uma vez que na trajetória da nossa história a utilização de mão de 
obra africana no passado, determinou um conjunto de valores em relação ao trabalho, 
aos homens e as instituições no presente e que influenciam no futuro.

2. ANáLISE hISTÓRICO-SOCIAL

Entre os séculos XVI e XIX, milhares de africanos foram aprisionados em sua 
terra natal e levados para servir como mão de obra escrava em diversas regiões do 
mundo, principalmente nas Américas. Os comerciantes de escravos vendiam os afri-
canos como se fossem mercadorias. O transporte era feito da África para o Brasil nos 
porões dos navios negreiros. Castro Alves, poeta brasileiro, conhecido como “Poeta 
dos Escravos”, descreve a vinda dos escravos nos navios negreiros: 

E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doidas espirais ...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!8

Durante o estabelecimento da “empresa” colonial portuguesa, a opção pelo tra-
balho escravo envolveu diversas questões que iam desde o interesse econômico ao 
papel desempenhado pela Igreja na colônia. Sob o aspecto econômico, o tráfico de 
escravos foi um grande negócio para a Coroa portuguesa.

8 ALVES, Castro. O Navio Negreiro e outros poemas. 1ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p.10-16.
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A utilização do trabalho escravo no Brasil teve início com a produção açucareira 
no século XVI e se desenvolveu também no século XVII. Em vista disso, a estrutura 
dessa sociedade estava baseada, essencialmente, em duas classes opostas: de um lado, 
a classe senhorial ou de proprietários, e de outro, a dos escravos. A partir do século 
XVIII, a mão de obra escrava passou a ser utilizada na mineração e era comum o 
castigo físico, como o açoite. 

Sendo assim, a escravidão fez com que o trabalho braçal se tornasse uma atividade 
inferior e como algo destinado ao negro. Apesar da grande opressão e preconceito, 
houve várias formas de resistência contra a escravidão, as fugas e a formação de 
quilombos são um exemplo.

A escravidão se manteve intocada mesmo após a Independência do Brasil. O 
preconceito racial e os interesses dos grandes proprietários permitiram a preser-
vação do sistema escravista. Com o interesse britânico pela ampliação do mercado 
consumidor no Brasil via-se um movimento em prol da abolição, uma brecha para 
o fim desse sistema.

Já no século XIX, a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, foi a primeira a proibir o 
tráfico de escravos para o Brasil. Somente quase quarenta anos depois, em 1888, a 
Lei Áurea deu fim ao regime escravista brasileiro.

A discriminação racial e a exclusão econômica persistiram ao longo do século XX, 
pois apesar do fim da escravidão, a abolição não foi acompanhada por nenhuma ação 
no sentido de integrar o negro à sociedade brasileira. 

O Brasil sempre procurou sustentar a imagem de um país cordial, caracterizado 
pela presença de um povo pacífico, sem preconceito de raça e religião.

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será 
de cordialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”. A lhaneza no trato, a hos-
pitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, re-
presentam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro.9 

Há no Brasil um racismo camuflado, disfarçado de democracia racial. A ideia de 
uma democracia racial era de interesse do homem branco, porém apenas serviu para 
mascarar as tensões sociais e os mecanismos de exploração do “diferente”. Prova disso 
é a situação marginal em que vivem os negros e mulatos.

Desse passado de opressão e preconceito, herdamos a discriminação que se pratica 
ainda hoje contra negros e mulatos. Dos porões dos navios negreiros esses homens 

9 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26 ª ed. São Paulo: Companhia das letras, 1995. p. 146.
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passaram para os porões da sociedade.10 
O que mais se aproximasse do modelo ideal aceito pela sociedade, o branco cris-

tão, venceria a competição por um lugar melhor na escala social. Prova disso é a 
expressão “preto de alma branca”, que a cultura popular emprega ainda hoje, para 
caracterizar um negro bom e leal, ocorrendo uma depreciação da negritude, os quais 
não olham para trás, não reconhecem a ferida da escravidão onde o negro que “não se 
comportava como negro” seria merecedor de respeito e reconhecimento. Entretanto, 
como cantado por Jorge Aragão: 

Se o preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade não nos ajuda, só nos 
faz sofrer nem resgata nossa identidade. (...) Somos herança da memória temos a cor 
da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história.11 

Nessa trajetória, pode-se observar a ocorrência do problema do preconceito racial 
e social no decorrer da história brasileira. A mão de obra africana utilizada no Brasil 
determinou um conjunto de valores em relação ao trabalho e aos homens. 

A opressão racial dos anos da sociedade escravocrata brasileira, deixou cicatrizes que 
se refletem sobre tudo no campo da escolaridade, revelando graus alarmantes de di-
ferenciação entre alunos brancos e afro-descendentes, por isso que de escravos de um 
senhor esses últimos passaram a ser escravos de um sistema.12 

3. DECISÃO

Na sessão do dia 26 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) validou a 
política de reservas de vagas para garantir o acesso de negros a instituições de ensino 
superior em todo o país. 

Em dois dias de julgamento, o tribunal debateu a validade da política de cotas ra-
ciais adotada pela Universidade de Brasília (UnB), em 2004 que reservou por dez anos 
20% das vagas do vestibular exclusivamente para negros. E assim, reconheceu por una-
nimidade a constitucionalidade do sistema de cotas para ingresso em universidades e 
que essas são necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil.

Dos onze ministros do tribunal, apenas Antônio Dias Toffoli não participou do 
julgamento porque se manifestou favorável ao sistema de cotas quando era advogado-

10 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O racismo na história do Brasil – mito e realidade. 7ª ed., São Paulo : Ática, 1998. p.12.

11 IDENTIDADE. Disponível em: <http://letras.mus.br/jorge-aragao/77012/>. Acesso em: 03 de julho de 2012. 

12 STF aprova cotas raciais nas universidades públicas. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noti-
cia/2012/04/stf-aprova-cotas-raciais-nas-universidades-publicas.html>. Acesso em 03 de julho de 2012. 
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-geral da União. Estavam presentes na sessão os ministros Joaquim Barbosa, Cezar 
Peluso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello 
e Celso de Mello os quais acompanharam o voto do relator, Ricardo Lewandowski, 
que se pronunciou favoravelmente às cotas e o presidente do STF, Carlos Ayres Britto.

Com o objetivo de superar a desigualdade histórica entre negros e brancos as 
ações afirmativas, como a política de cotas da UnB, deve servir de “exemplo” para 
outras organizações de ensino. 

O ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, lembrou o caráter provisório da 
política de cotas e que esta é uma ação que visa superar uma desigualdade histórica 
enquanto ela continuar existindo.

Uma vez que as universidades têm autonomia para enunciar os atributos de suas 
políticas, podendo utilizar-se também do critério econômico e social, a decisão do STF 
não proíbe essas outras ações em relação a cotas para o ingresso no ensino superior.

Joaquim Barbosa, único ministro negro a integrar o Supremo, acompanhou o voto 
do ministro relator Ricardo Lewandowski, e afirmou que este havia sido convincente, 
abrangente e em sintonia com o que há de mais moderno na literatura sobre o tema. 

A fim de dar um voto mais estruturado para a formalização do acórdão, sendo 
autor de vários artigos sobre essa questão13, o ministro Joaquim Barbosa, se valeu 
de um texto que escreveu há mais de 10 anos denominado “O debate constitucional 
sobre as ações afirmativas” e pontuou aspectos que considera essencial em matéria 
de discriminação. 

Acho que a discriminação, como componente indissociável do relacionamento entre 
os seres humanos, reveste-se de uma roupagem competitiva. O que está em jogo aqui 
é, em certa medida, competição: é o espectro competitivo que germe em todas as 
sociedades. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos 
inerciais que impedem o seu combate, mais ampla se mostra a clivagem entre o dis-
criminador e o discriminado.14 

Para o ministro, daí resulta, inevitavelmente, que aos esforços de uns em prol da 
concretização da igualdade se contraponham os interesses de outros na manutenção 
do status quo:

13 O ministro Joaquim Barbosa tem publicado artigos e livros que tratam da matéria, tais como: Ação afirmativa & 
princípio constitucional da igualdade: o Direito como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA e A 
recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro.

14 Voto do Ministro Joaquim Barbosa. Disponível em: <http://www.geledes.org.br/areas-de-atuacao/educacao/cotas-
-para-negros/13972-cotas-raciais-o-voto-do-ministro-joaquim-barbosa> acesso em: 03 de julho de 2012.
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É natural, portanto, que as ações afirmativas, mecanismo jurídico concebido com vistas 
a quebrar essa dinâmica perversa, sofram o influxo dessas forças contrapostas e atraiam 
considerável resistência, sobretudo, é claro, da parte daqueles que historicamente se 
beneficiam ou se beneficiaram da discriminação de que são vítimas os grupos minoritários. 

O ministro Joaquim Barbosa definiu as ações afirmativas como políticas públicas 
voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutra-
lização dos efeitos perversos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 
nacional e de compleição física:

Na sua compreensão a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a 
ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo 
Estado e pela sociedade, impostas ou sugeridas pelo Estado.15

O ministro recordou que as ações afirmativas não são ações típicas de governos, 
podendo ser adotadas por entidades da iniciativa privada e em casos de grau elevado, 
pelo Poder Judiciário. Essas medidas, quando utilizadas pelo Estado ou por entidades 
privadas, têm por objetivo tanto combater manifestações evidentes de discriminação 
ou nas discriminações de fundo cultural que muitas vezes se torna uma coisa normal.

Joaquim Barbosa acrescenta que, além do cunho pedagógico e o caráter exemplar 
por parte do Estado, este tem como meta também produzir transformações culturais 
e sociais relevantes que tenham condições de apontar na sociedade a necessidade e a 
utilidade da observância de princípios tais como, pluralismo e o da diversidade em 
todas as esferas do convívio social. Fazendo-se assim manifesta a ideia do Estado que 
toma uma iniciativa, o Estado dirigente, sendo um mecanismo sócio-jurídico visando 
a harmonia e paz social. 

Essa paz social seria perturbada quando um grupo social expressivo se visse eter-
namente a margem do desenvolvimento e do progresso, entretanto quando mantida 
forneceria ao Estado um crescimento econômico do país no momento em que tal 
grupo social tivesse um acesso a educação e fosse introduzido no mercado de trabalho. 

Ele traz também um argumento de natureza política de que nenhuma nação 
obtém o respeito no âmbito internacional enquanto mantém, no plano interno, uma 
parcela da população discriminada. 

15 Idem.
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O ministro finalizou fazendo menção ao caso Brown vs. Board of Education16 dos 
Estados Unidos onde a Corte Suprema era favorável à segregação racial das escolas 
públicas, porém, o então presidente da Corte, possibilitou uma mudança social ao 
questionar o fato de que um Estado considerado como “o país líder do mundo livre” 
mantivesse uma situação como a da segregação, convencendo assim seus colegas a 
mudar de posição e derrubar a política de separação racial então vigente no país. 

4. DECISÃO DO STF A LUZ DE FRANÇOIS OST

Na obra “O tempo do Direito”, o autor belga tem como objetivo pensar formas 
sociais e jurídicas de se ligar e desligar o tempo, estabelecendo assim, como conse-
quência, um diálogo entre o tempo e o Direito. Em vista disso, o tempo é, inicialmente, 
e antes de tudo, uma construção social – e, logo, um desafio de poder, uma exigência 
ética e um objeto jurídico.”17 Enquanto o Direito irá dizer um sentindo e o valor da vida 
em sociedade, no sentido de que instituir significa, aqui, atar o laço social e oferecer 
aos indivíduos as marcas necessárias para sua identidade e sua autonomia.18 

Dessa forma ele conclui que o direito temporaliza, ao passo que o tempo institui.19 
Conforme, Ost assevera o que ele pretende é contribuir para a reflexão sobre o papel 
do Direito em sua interação com o tempo. Dessa forma ele afirma que é sobre uma 
medida em quatro tempos que se torna essa partitura. Lado do passado: a memória 
e o perdão; lado do futuro: a promessa e a retomada da discussão.20 

A memória é um passado que nunca passa. Cabe à memória recordar que existe 
o dado e o instituído. Acontecimentos que foram importantes e que ainda importam 
e que são capazes de conferir uma direção e significação à existência coletiva e aos 
destinos individuais. Se não existisse uma certificação dos fatos ocorridos haveria o 
risco de anomia21.

A tradição é um produto da memória e caracteriza-se por dois aspectos:  

16 O caso Brown v. Board of Education de 1954 foi um marco da Suprema Corte americana, pois declarou inconsti-
tucionais as leis que estabeleciam diferentes escolas públicas para negros e brancos. Essa decisão abriu caminho para o 
movimento de direitos civis.

17 OST,2005.p.12.

18 Idem. p.13

19 Idem. Ibidem.

20 OST,2005.p.17.

21 Entende-se por anomia a ausência de leis, de normas ou de regras de organização. 
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continuidade e conformidade. Para ligar o passado é importante o uso da tradição, 
uma vez que, ela é a transmissão de crenças e de práticas.

Se a discriminação racial não fizesse parte da tradição e do histórico do Brasil, não 
teria sido tomada uma decisão por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal reco-
nhecendo a constitucionalidade do sistema de cotas para o ingresso em universidades.

Para o ministro Joaquim Barbosa a discriminação brasileira é arraigada, estru-
tural, absolutamente enraizada na sociedade e, de tão enraizada, as pessoas nem a 
percebem, ela se normaliza, torna-se uma coisa natural. Dessa forma é importante a 
reelaboração do passado em função da necessidade do presente que é a observância 
da desigualdade social presente no Brasil, a fim de acabar com essa desigualdade.

A tradição é importante para desfazer um conjunto de argumentos que são susten-
tados pelos participantes de uma tradição jurídica que parece devoradora do passado, 
mas, porém essa tradição jurídica tem uma autoridade que é anterior e necessária.

A motivação da decisão judiciária é exemplar quanto a isso: por mais inova-
dores que os juízes sejam, sempre será preciso que a interpretação preconizada 
apresente reatamento plausível com a tradição institucionalizada, com “lugares 
comuns” da argumentação jurídica.22 

Tanto é necessário manter uma tradição anteriormente institucionalizada, que 
Joaquim Barbosa defende o sistema de cotas como uma política pública voltada à 
concretização do princípio constitucional da igualdade material, ou seja, a nova de-
cisão é totalmente embasada em um direito anterior, porém de forma adaptada. Isso 
faz também com que ganhe uma autoridade presente e que continue a ser transmitida.

O enigma e a força da tradição é reatar sempre o fio da continuidade, no mesmo ins-
tante em que ela incorpora inovação e reinterpretação que o presente exige: a herança 
é incessantemente modificada, e, contudo, é da mesma herança que se trata. (...) Assim 
fazendo, ela confere um sentido conhecido ao desconhecido, uma aparência familiar 
às situações mais novas; postulando a continuidade, ela infunde uma ordenação no 
caos dos acontecimentos.23 

O perdão desliga o passado e dá a este um novo sentido. É possível perdoar sem 
esquecer, dando uma segunda chance ao passado. Com o perdão será descoberto o 
ajuste entre o dever de memória e direito ao esquecimento; entre evidência do pas-
sado e exigência do futuro. O perdão não tem como objetivo acabar com a tradição, 

22 OST,2005.p.62.

23 OST,2005.p.64.
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porém submetê-la a um processo crítico de revisão aproveitando-se de um diálogo 
com outras tradições em um espaço público de discussão que está por se construir.

Não existe a possibilidade de abrir mão da memória, não reconhecer a ferida da 
escravidão e fazer com que o negro não se comporte como negro, sendo assim mere-
cedor de respeito e reconhecimento. Porém, também não é possível fazer com que 
os senhores de escravos sejam punidos. 

Dessa forma, adequou-se uma justa medida adotando o sistema de cotas nas 
universidades, e, conforme Ost, não houve uma remissão de um crime individual e 
sim uma mudança de perspectiva diante da adoção de uma solução nova em troca 
de uma tradição inaceitável.24 

Com o perdão, diferentemente da memória e da tradição, o passado é interpretado 
de uma forma nova. O perdão insere o passado em uma perspectiva do futuro e por 
isso não pode ser imposto.

Do perdão, assim entendido com segunda chance do passado, reescritura de um texto 
tornado insuficiente, o direito, e particularmente a jurisprudência, oferecem inúmeros 
exemplos. Pela interpretação evolutiva, o juiz pode operar as transições com sutileza e 
atualizar soluções envelhecidas, com o risco de se expor à reprimenda de retroatividade.25 

A lei prescreve normas para o futuro e a decisão judicial é fundamentada em fatos 
do passado, assim como a decisão do Supremo Tribunal Federal que se pronunciou 
a partir da necessidade de criar regras devido a acontecimentos passados que geram 
a situação atual de desigualdade na escolaridade brasileira; a justiça, enfim, substitui 
a vingança, a deliberação ultrapassa a violência, enquanto o tempo da memória é 
substituído pelo perdão.26 

A memória é seletiva, a tradição reconstruída; nelas o esquecimento tem sua parte. 
Enquanto o direito de um se afirma progressivamente, o do outro se apaga, enquanto 
uma regra morre pouco a pouco, batida pela ineficácia, uma outra, mais jovem, logo 
ocupa o lugar que ficou vazio.27 Em vista disso objetiva-se encontrar o equilíbrio entre 
a manutenção do passado e a abertura do presente.

A promessa liga o futuro. Essa ligação ocorrerá por meio de comprometimentos 
normativos. É necessário comprometer o futuro através de regras se não quisermos 

24 Idem. p.134.

25 Idem. p.135.

26 OST,2005.p.140.

27 Idem. p.156.
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hipotecá-las nas demissões do presente.28 
A promessa é uma figura mediadora que permitirá à luz de princípios já existentes 

gerar estruturas para uma finalidade futura. Ela produz uma confiança no futuro. 
No passado, princípios também foram afirmados que pareciam utópicos e dos quais 
atualmente avaliamos o quanto contribuíram, e ainda contribuem, para transformar 
nosso meio ambiente jurídico.29 

Para Ost, o que a promessa jurídica gera é, acima de tudo, uma liberação e uma 
equalização graduais (ao invés de saciar os ímpetos imediatistas). Prova disso é a 
decisão do STF que tem por objetivo a partir de uma decisão tomada no presente, 
com base em uma necessidade e tradição passada, produzir no futuro uma igualação 
no âmbito estudantil entre os estudantes afrodescendentes e os brancos. Conforme 
assevera Joaquim Barbosa:

Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entida-
des privadas, essas medidas visam a combater não somente manifestações flagrantes 
de discriminação, mas também a discriminação de fato: que é a discriminação de 
fundo cultural como é a brasileira, arraigada, estrutural, absolutamente enraizada na 
sociedade e, de tão enraizada, as pessoas nem a percebem, ela se normaliza, torna-se 
uma coisa natural.30

Com base na Constituição foi instituída uma adequação, criando uma decisão por 
parte do Estado em beneficio de uma minoria menos favorecida, que segundo Joa-
quim Barbosa, tem como meta também produzir transformações culturais e sociais 
relevantes que tenham condições de apontar na sociedade a necessidade e a utilidade 
da observância de princípios tais como, pluralismo e o da diversidade em todas as 
esferas do convívio social. Fazendo-se assim manifesta a ideia do Estado que toma 
uma iniciativa, o Estado dirigente, sendo um mecanismo sócio-jurídico visando à 
harmonia e paz social. Conforme as sempre prudentes palavras de Ost: 

Para o crente, o futuro é questão de fé e de esperança, ao passo que para o homem 
político é objeto de cálculos estratégicos e opções táticas. (...) pela promessa o futuro 
se torna menos imprevisível.31 

28 Idem. p.187.

29 Idem. p.190.

30 Voto do Ministro Joaquim Barbosa. Disponível em: <http://www.geledes.org.br/areas-de-atuacao/educacao/cotas-
-para-negros/13972-cotas-raciais-o-voto-do-ministro-joaquim-barbosa> acesso em: 03 de julho de 2012.

31 OST,2005.p.196.
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O questionamento desliga o futuro, ele permite que o futuro seja aberto, o tor-
nando acessível a todos e combatendo previsões enganosas. O sistema de cotas em 
universidades cria um tratamento desigual com o objetivo de promover, no futuro, 
a igualdade. 

Porém, o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, lembrou o caráter pro-
visório da política de cotas e que esta é uma ação que visa superar uma desigualdade 
histórica enquanto ela continuar existindo. Em vista disso, poderá ocorrer um ques-
tionamento quanto à validade e eficácia dessa decisão, uma vez que esta obtiver o 
resultado esperando, ou ao contrário, quando não produzir mais resultados.

5. CONCLUSÃO

Com o presente trabalho, buscou-se fazer uma análise da decisão validada sobre a 
política de reservas de vagas para garantir o acesso de negros a instituições de ensino 
superior em todo o país, na sessão do dia 26 de abril de 2012 pelo o Supremo Tribunal 
Federal (STF), à luz do livro “O tempo do direito” de François Ost.

Foi abordado com ênfase o voto dado pelo ministro Joaquim Barbosa, único negro 
a integrar o Supremo. Para a defesa do seu voto, o ministro se valeu de um texto que 
escreveu há mais de 10 anos denominado “O debate constitucional sobre as ações 
afirmativas” e pontuou aspectos que considera essencial em matéria de discriminação. 

A decisão unanime foi importante para o estabelecimento de um sistema que 
tem por objetivo buscar uma igualdade e corrigir o histórico de discriminação racial 
no Brasil.

A análise feita embasada na interpretação do livro de François Ost, produto da 
pesquisa desenvolvida no grupo de estudo “Direito e Política”, foi de extrema impor-
tância para entender a necessidade de não romper com a memória e com a tradição, 
uma vez que essas conduzem ao entendimento e a necessidade do perdão e do estabe-
lecimento de decisões futuras – como a tomada pelo Supremo Tribunal Federal – que 
são essenciais para solução de problemas sociais. 

Por fim, será sempre necessário um questionamento para a obtenção de novos 
mecanismos sócio-jurídicos visando a harmonia e paz social, pois essas podem ser per-
turbadas com o desenvolvimento e com o progresso. A sociedade muda, o direito muda.
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RESUMO 
O presente artigo, que é fruto de um projeto de pesquisa em andamento, insere-se nas discus-
sões sobre os caminhos da jurisdição constitucional nas democracias contemporâneas, tendo 
com intuito específico a análise da atividade do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto 
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corte constitucional, com competência para interpretar e delimitar o âmbito de proteção de 
direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Brasileira. Tal tarefa transfere à 
corte um papel fundamental no cenário democrático brasileiro, particularmente com relação 
à efetivação de direitos e proteção de grupos sociais e políticos minoritários, concretizando os 
programas constitucionais. Porém, esta mesma atuação pode representar ofensa à democracia, 
na medida em que se discute a legitimidade do Judiciário no exercício do poder político, quan-
do suas decisões desfazem decisões majoritárias de instituições representativamente eleitas. O 
objeto central deste estudo, tendo por base a teoria constitucional norte-americana, é analisar 
algumas das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que podem ser classificadas como 
“contramajoritárias”, especificamente no que tange ao direito das minorias, de modo a con-
tribuir para as reflexões acerca da dualidade entre o papel do Judiciário em efetivar direitos e 
garantias constitucionalmente estabelecidos e seu papel legitimatório para realizar tal tarefa, 
de modo a contribuir para a compreensão da jurisdição constitucional no Brasil.

PALAvRAS-ChAvE
Supremo Tribunal Federal; Contramajoritarismo; Minorias.

AbSTRACT
This article, which is the result of a research project in progress, falls in discussions about the 
ways of constitutional jurisdiction in contemporary democracies, and with specific intent to 
analyze the activity of the Supreme Court (STF), while the constitutional court, empowered to 
interpret and determine the scope of protection of fundamental rights and guarantees expressed 
in the Brazilian Constitution. This task transfers to cut a key role in the democratic Brazilian 
situation, particularly with respect to enforcing rights and protection of minority political 
and social groups, implementing constitutional programs. However, this same activity may 
represent affront to democracy, to the extent that discusses the legitimacy of the Judiciary in 
the exercise of political power, their decisions when undo majority decisions of elected institu-
tions representatively. This study, based on the American constitutional theory, analyze some of 
the recent decisions of the Supreme Court, which may be classified as “counter-majoritarian”, 
specifically regarding the rights of minorities, thus contributing to reflections on the duality 
between the role of the Judiciary in effect constitutionally established rights and guarantees 
and legitimating its role to perform this task, in order to contribute to the understanding of 
constitutional jurisdiction in Brazil.



421

KEYWORDS
Supreme Court; Counter-Majoritarianism; Minorities.



422

1. INTRODUÇÃO

As constituições da segunda metade do século XX, que surgiram no contexto 
posterior aos governos autoritários e que marcaram o pós-guerra, trouxeram uma 
série de inovadoras garantias individuais. Mencionado fato exigiu o desenvolvimento 
de novos parâmetros de atuação, porque, com a ampliação de direitos, bem como de 
instrumentos e agentes aptos a efetivá-los, houve significativo aumento e diversifi-
cação de demandas. 

Para dar conta das novas expectativas advindas do movimento de constitucionali-
zação, tiveram que ser desenvolvidos novos instrumentais de interpretação constitu-
cional inspirados nos ideais pós-positivistas10, no que pertine a reafirmação e efetiva 
imposição da hierarquia da Constituição sobre os demais formatos normativos, ex-
pandindo o alcance de seus dispositivos para extrair o máximo das potencialidades 
do texto constitucional.

Discute-se, assim, o fenômeno da judicialização que, em linhas gerais, pode ser 
visto como a tradução de demandas sociais, econômicas e políticas na linguagem 

10 Segundo tais ideais, o juiz deve observar os procedimentos formais estabelecidos, mas essencialmente atender aos 
ditames substanciais previstos na Constituição em relação aos direitos fundamentais. Regla aponta a constitucionalização 
como um processo histórico do pós-guerra que teve como característica central a incorporação pela ordem jurídica 
superior, de uma relação de direitos fundamentais, e a reafirmação da hierarquia normativa com a efetiva imposição da 
Constituição sobre a lei. REGLA, Josep Aguiló. “Imparcialidade e Concepções do Direito”. Tradução: Eduardo Moreira, 
mimeo disponibilizada para a disciplina Argumentação e Aplicação do Direito, ministrada pelos Professores Margarida 
Lacombe e Eduardo Moreira no 1º semestre de 2011 pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Deste modo surge um novo enfoque no Direito Constitucional que sai da literalidade da 
regra para uma visão extensiva, visando maximizar a proteção dos direitos humanos, inclusive irradiando sua influência 
para outros campos normativos que a partir de então passam a ser interpretados conforme a Constituição. Uma dife-
renciação que marca bem o modelo positivista do pós-positivista, é o elemento normativo. Para o positivismo o direito 
se resume às regras. Já no pós- positivismo as normas são compostas pelas regras e também pelos princípios jurídicos. 
Desta maneira, percebe-se uma reaproximação entre Direito e Moral no pós segunda guerra, uma vez que dentro da 
idéia de princípios estão embutidos os valores superiores que devem guiar o operador do direito. Assim, enquanto no 
positivismo trabalha-se com um raciocínio eminentemente subsuntivo (de “tudo ou nada” no sentido da aplicação da 
regra), no pós- positivismo a aplicação do direito se dá com um rol de ferramentas muito mais amplo, indo desde a 
subsunção até a ponderação, tendo como parâmetro um compromisso com os valores e fins constitucionais (não com 
as barreiras e limites postos formalmente pela extensão da lei). REGLA, Joseph Aguiló. “Do “Império da Lei” ao “Estado 
Constitucional” – dois paradigmas jurídicos em poucas palavras”. Tradução: Eduardo Moreira, mimeo disponibilizada 
para a disciplina Argumentação e Aplicação do Direito, ministrada pelos Professores Margarida Lacombe e Eduardo 
Moreira no 1º semestre de 2011 pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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específica do direito, através de seu crivo referencial de legalidade11. 
A Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou 

social, ao invés de encontrarem solução nas instâncias políticas tradicionais, estão 
sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, numa implícita transferência de 
poder para juízes e tribunais12.

Desde que o Judiciário foi chamado a se manifestar sobre assuntos que até então não 
estavam dentro de sua órbita de atuação regular, passando a ser visto como o protetor 
de minorias políticas e da ordem democrática, o implementador dos direitos sociais e 
coletivos e, mais modernamente como o garantidor do mínimo existencial13 em face de 
políticas públicas14, destacou-se a discussão sobre um novo papel institucional dos juízes15. 
Há inclusive quem entenda que essa mudança de perfil, com as diversas demandas sociais 
que encontraram no procedimento judicial uma forma de reivindicação coletiva, teria 
redefinido o papel do Judiciário a ponto de convertê-lo num novo “agente político”16. 

Especificamente no caso brasileiro, esta judicialização está ligada à promulgação 
da Constituição de 1988, com a elevação de imenso rol de direitos ao patamar cons-

11 A judicialização é um fenômeno que ganhou vida com o advento do Estado Social e o fortalecimento da regulação 
jurídica, pois diante do pressuposto de que o Estado deveria responder a uma série de demandas sociais, toda vez que essa 
atuação se colocava em discussão ou soava deficiente, o Judiciário, era chamado a dirimir o impasse. Sobre esta relação 
entre judicialização e Welfare State. VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no 
Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 15-44.

12 BARROSO, Luis Roberto. “Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática”. Revista de Direito do Estado, 
Rio de Janeiro, n. 13, 2009, p. 73.

13 Segundo o princípio do mínimo existencial, o Estado tem não apenas o dever de se abster de praticar atos que atentem 
contra a dignidade humana, como também o de promover esta dignidade através de condutas ativas, garantindo o míni-
mo existencial para cada ser humano em seu território, por meio da prestação de recursos materiais essenciais, devendo 
ser analisada a problemática do salário mínimo, da assistência social, da educação, do direito à previdência social e do 
direito à saúde. Faz-se, também, a ressalva de que o mínimo existencial não se limita a garantir a simples sobrevivência 
física, pois, isso significaria uma vida sem alternativas, o que não promoveria a dignidade humana. Portanto, deveria 
ser garantida uma existência digna, com a fruição de todos os direitos fundamentais, o que pode incluir , inclusive, um 
mínimo existencial sociocultural. SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p. 71.

14 O Judiciário passa a ser visto como o “Guardião das Promessas”. GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia – o 
guardião das promessas. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 27.

15 Nomes como Cappelletti, Garapon e Boaventura Souza Santos, entre outros que chegaram a discutir por algum viés 
este processo de judicialização e os fatores que levaram a seu fortalecimento, apontam que, embora por causas diversas 
e gradações distintas, trata-se de fenômeno notado no plano mundial. Cf. VIANNA, op.cit., p. 15-44.

16 O próprio Garapon entende que o novo papel do Judiciário possibilitaria a emergência de novas formas de re-
presentação político-social, onde as demandas políticas, econômicas, ecológicas, morais e etc., encontrariam um meio 
institucional de manifestação. GARAPON, op. cit., p. 27.
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titucional e a previsão de mecanismos institucionais de efetivação de tais garantias. 
Nesta medida, o papel a ser desempenhado pelo Judiciário na concretização dos 
programas constitucionais, frente à ineficácia das instituições majoritárias, pode ser 
visualizado como uma proteção ao constitucionalismo, diante da efetivação de direi-
tos e garantias fundamentais do indivíduo.

Porém, esta mesma postura, também pode representar ofensa à democracia, na 
medida em que discutimos a legitimidade do Judiciário no exercício do poder po-
lítico, quando suas decisões desfazem ou alteram o conteúdo político de decisões 
majoritárias de instituições representativamente eleitas.

No que tange ao déficit democrático, devemos ressaltar que os membros do Poder 
Judiciário não são agentes públicos eleitos, de modo que mesmo através da indicação 
advinda de um membro eleito, sua atuação não pode ser considerada diretamente 
representativa. A possibilidade de um órgão não eleito como o Supremo Tribunal 
Federal sobrepor-se a uma decisão de um agente político escolhido pela vontade po-
pular é identificada na teoria constitucional como a dificuldade contramajoritária17. A 
expressão se baseia no questionamento suscitado, no âmbito da teoria constitucional 
norte-americana, por Alexander Bickel acerca da possibilidade de um pequeno núme-
ro de indivíduos não eleitos ter o poder de alterar a decisão assentada em milhões de 
votos, com caráter eminentemente mais representativo e em relação às mais profundas 
questões sobre moral e direito.

Neste estudo, serão analisados os principais contornos do contramajoritarismo na 
teoria constitucional norte-americana, como base para uma reflexão acerca do papel 
exercido pelo Supremo Tribunal Federal na jurisdição constitucional brasileira. O 
conceito de contramajoritarismo apresenta traços controvertidos na literatura cons-
titucional contemporânea. De uma forma geral, as concepções divergentes traduzem 
uma falta de sintonia conceitual acerca do que se entende como maioria no contexto 
de regimes políticos democráticos. É que a base para a atribuição do caráter contra-
majoritário à atividade da Suprema Corte está em algum conceito mais ou menos 
uniforme sobre o que se identifica como maioria no processo democrático. Podem-
-se destacar duas concepções sobre maiorias: (I) maiorias sociais (ou populares), 

17 O termo refere-se, em tese, à possibilidade de tribunais ou órgãos não eleitos democraticamente invalidarem deci-
sões de órgãos compostos por representantes democraticamente eleitos, na dualidade entre a ausência de legitimidade 
democrática e o dever de proteção dos direitos fundamentais, inclusive em face das instituições democraticamente legi-
timadas. BICKEL. Alexander M. The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics. 2 ed. New Haven: 
Yale University Press, 1986.
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compreendidas como maiorias de razão social, ou seja, grupos sociais de interesse 
numericamente majoritários; e (II) maiorias políticas, compreendidas como maiorias 
de razão política, ou seja, coalizões políticas numericamente majoritárias em ambien-
tes institucionais de deliberação política estatal.

Tendo por base essa divergência conceitual é que se pretende, com este estudo, 
analisar algumas das decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro, os respectivos 
contextos sociais e políticos em que estiveram inseridas, a fim de se tecer algumas 
reflexões sobre a complexidade ou mesmo sobre a possibilidade de se atribuir ao 
tribunal um cunho contramajoritário.

2. A SEPARAÇÃO DE PODERES ESTATAIS:  
UM DESAFIO AO CONTRAMAJORITARISMO 

Alguns esforços teóricos procuram legitimar o protagonismo judicial com base 
na atribuição constitucional conferida ao Supremo Tribunal Federal para a proteção 
da Constituição. Tal fundamento normativo decorre da ideia de que os magistrados, 
ao aplicarem a Constituição e as leis, estariam tão somente concretizando decisões 
tomadas pelo constituinte ou pelo legislador, isto é, pelos representantes eleitos, numa 
reverência à lógica da tripartição de Poderes.

No cenário americano, o modelo europeu de separação de poderes foi recep-
cionado, com seus elementos fundamentais, pelos Pais Fundadores da Constituição 
de 1787, assim como demonstra os Papéis Federalistas18. A ideia de tripartição dos 
poderes foi importada com o mesmo objetivo daquele proposto por Montesquieu: 

18 Os papéis federalistas (federalist papers) foram textos publicados em uma série de jornais de Nova York durante a 
campanha para ratificação da Constituição Federal naquele Estado (1787-1788). Os textos foram escritos por Alexander 
Hamilton, James Madison e John Jay, sob o pseudônimo de “Publius”. Cf. HAMILTON, Alexander; MADISON, James; 
JAY, John. The federalist papers. Electronic Classics Series Publication: Pennsylvania State University, 2001.
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limitar o próprio poder19. A concentração de atribuições em um único órgão tenderia 
à formação de um governo tirânico. Portanto, constituía uma condição fundamental 
à democracia a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Também 
a partir da influência do modelo montesquieniano, os fundadores da Constituição 
americana viram a necessidade de manter um mínimo de interligação entre os pode-
res, isto é, a divisão deveria ser excepcionada por alguns mecanismos institucionais 
voltados para o controle recíproco entre os poderes. Esses mecanismos deveriam ser 
manejados como exceções, uma vez que eram constituídos como aberturas para que 
um poder pudesse se imiscuir no campo de competência funcional dos outros poderes.

No entanto, o movimento constitucionalista americano apresenta algumas dife-
renças fundamentais em relação àquele que surgiu na Europa, a partir das Revoluções 
na Inglaterra20 e na França21. A primeira dessas diferenças reflete a própria estrutura 
social que caracterizava a transição das colônias inglesas na América rumo a de-
claração de independência e a formação da Federação. Diferentemente do cenário 
europeu monárquico, o traço característico da sociedade das treze colônias era a 
homogeneidade social. Não havia, na América, uma segmentação entre classes sociais 
como a que marcou o período do absolutismo monárquico europeu. Pelo contrário, 
do ponto de vista político, podia-se verificar, e assim o fez Alexis de Tocqueville, o 
fenômeno de uma sociedade na qual não existiam nem grandes senhores, nem povo 

19 “To what expedient, then, shall we finally resort, for maintaining in practice the necessary partition of power among 
the several departments, as laid down in the Constitution? The only answer that can be given is, that as all these exterior 
provisions are found to be inadequate, the defect must be supplied, by so contriving the interior structure of the gover-
nment as that its several constituent parts may, by their mutual relations, be the means of keeping each other in their 
proper places.” HAMILTON, Alexander; or MADISON, James. “Federalist No. 51”. The Federalist Papers, p. 231. Madison 
e Hamilton confiavam na potencialidade dos membros de cada poder em assumir as devidas funções que eram atribuídas 
às instituições que representavam: “But the great security against a gradual concentration of the several powers in the 
same department, consists in giving to those who administer each department the necessary constitutional means and 
personal motives to resist encroachments of the others. The provision for defense must in this, as in all other cases, be 
made commensurate to the danger of attack. Ambition must be made to counteract ambition. The interest of the man 
must be connected with the constitutional rights of the place.” Ibidem, p. 232.

20 O período da Revolução Inglesa se estendeu por grande parte do século XVII (1642-1660), caracterizando um 
primeiro passo para a contenção da centralização do poder, na medida em que estabeleceu um novo balanceamento de 
poder entre monarquia e parlamento. Após a chamada Revolução Gloriosa de 1688, a monarquia parlamentarista passou 
a estar limitada por uma carta constitucional.

21 A Revolução Francesa costuma ser analisada pela historiografia como um período amplo, envolvendo desde uma fase 
mais conservadora tomada pelos monárquicos, até uma fase mais radical, na qual estiveram no poder os revolucionários 
jacobinos. De uma forma geral, o ano de 1789 é apontado como o ponto de rompimento com o antigo regime francês, e 
expansão das ideias liberais da burguesia.
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e, por assim dizer, nem pobres nem ricos22.
Dessa forma, a construção do modelo americano de separação de poderes não 

precisou lidar com um problema central que atingiu o movimento constitucionalista 
europeu: a compatibilização, dentro da nova estrutura estatal, dos vestígios de um 
regime monárquico de poder. No contexto americano, a Constituição se limitou a 
traçar um sistema orgânico de separação de poderes, e criar mecanismos de freios e 
contrapesos para a sua harmonização.

No contexto europeu, era latente a tensão entre a representatividade democrática 
parlamentar e os resquícios de uma monarquia decadente ainda com domínio sobre 
o Executivo.

A segunda diferença fundamental entre os modelos norte-americano e europeu 
está situada no perigo que se pretendia evitar, ou seja, no poder que se buscava frear 
com a separação entre os poderes. Enquanto a história monárquica europeia era 
clara em demonstrar que esse perigo residia na concentração de poder no executivo, 
os fundadores da Constituição americana o situaram em outro ramo do poder: o 
poder legislativo23. Foi no âmbito do legislativo que os fundadores da Constituição 
de 1787 identificaram um dos maiores desafios à democracia americana, que con-
sistia na tensão entre as maiorias e minorias políticas. Como expressão da ideia de 
representatividade, o corpo legislativo deveria ser estruturado de tal forma que o 
resultado de sua deliberação pudesse refletir a vontade do povo. Qualquer forma 
de desvio na representação dessa vontade poderia comprometer toda a estrutura 
democrática. Foi olhando para o problema da formação de facções políticas que 
James Madison pretendeu construir um sistema federativo capaz de preservar a 
ideia de democracia popular24.

22 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Vol. II, 1ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

23 Em algumas passagens dos papeis federalistas resta implícita a maior preocupação com a concentração de poder 
nas mãos do corpo legislativo: “But it is not possible to give to each department an equal power of self-defense. In repu-
blican government, the legislative authority necessarily predominates. The remedy for this inconveniency is to divide the 
legislature into different branches; and to render them, by different modes of election and different principles of action, 
as little connected with each other as the nature of their common functions and their common dependence on the society 
will admit.” (grifos nossos) Ibidem, p. 232.

24 “Among the numerous advantages promised by a well constructed Union, none deserves to be more accurately 
developed than its tendency to break and control the violence of faction. (…) By a faction, I understand a number of 
citizens, whether amounting to a majority or a minority of the whole, who are united and actuated by some common 
impulse of passion, or of interest, adversed to the rights of other citizens, or to the permanent and aggregate interests of 
the community.” MADISON, James. “Federalist No. 10”. The Federalist Papers, pp. 41-42.
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A princípio, a ideia de separação de poderes estava focada na proteção à liber-
dade individual e à contenção do poder absoluto, em consonância com a tese de 
Montesquieu de que “todo homem que tem poder é levado a abusar dele”25. Contudo, 
essa doutrina se desenvolveu no sentido de que a divisão deveria ser feita também 
em nome da eficiência, dotando as instituições de relativa especialização funcional.

A literatura política e constitucional contemporânea tem questionado alguns 
dos principais postulados da máxima da separação de poderes, tal como arquitetada 
historicamente. Segundo Daryl Levinson e Richard Pildes26 a separação de poderes 
conforme imaginada por Montesquieu e posteriormente aprimorada pelos federa-
listas americanos através da doutrina do checks and balances, nunca chegou a ser 
estabelecida da forma rígida como alguns a imaginam. A teoria de Madison, para 
ilustrar, presume uma zona de competência mútua, ou seja, todos os poderes possuem 
aptidão institucional para a realização de todas as tarefas pertinentes ao Estado, con-
tudo, cada um deles, por uma lógica de efetividade, teria atribuições preponderantes. 

Os autores chegam a mencionar que poucas coisas parecem tão anacrônicas dentro 
da teoria política originária quanto à ideia de separação de poderes. Isto porque as mu-
danças no agir político-social exigem uma reformulação nas bases teóricas de modo a 
refletir acerca dos valores que realmente representam a estrutura constitucional. Como 

25 MONTESQUIEU, Baron de. O espírito das Leis: as formas de governo, a federação, a divisão dos poderes, presiden-
cialismo versus parlamentarismo. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 165

26 LEVINSON, Daryl J. and PILDES, Richard H., “Separation of Parties, Not Powers”. Harvard Law Review, 2006; NYU 
Law School, Public Law Research Paper No. 06-07; Harvard Public Law Working Paper No. 131. Available at SSRN: <http://
ssrn.com/abstract=890105>. Neste artigo os autores revisitam a fundação das instituições políticas americanas e a teoria da 
separação de poderes de Madison, segundo a qual a concorrência política entre os poderes legislativo e executivo faria uma 
espécie de sistema de freios e contrapesos capaz de evitar o autoritarismo e a excessiva concentração de poder. O Congresso 
e o presidente iriam vigiar e equilibrar um ao outro; cada defendendo os interesses distintos de suas funções e atividades. 
Contudo, os partidos políticos passaram a servir como o principal veículo organizacional para mobilizar, motivar e definir 
os termos de competição política democrática, criando alianças entre eleitores e candidatos, atravessando as fronteiras da 
atividade preponderante estabelecida no modelo madisoniano. O artigo realiza uma revisão da teoria da separação dos 
poderes, visualizando-o através da lente da competição partidária. Em particular, salienta que o grau e tipo de competição 
entre os poderes legislativo e executivo irá variar significativamente, conforme a coesão ou a polarização entre os partidos 
políticos. É como se, em certo sentido, a política partidária recondicionasse os incentivos a que estão sujeitos os legisladores 
e o presidente da República. Um exemplo disso seria o fato de um ou mais partidos poderem transformar a presidência 
da República em um contrapeso genuinamente independente do Congresso, com os interesses políticos da presidência 
se afastando de um suposto papel apropriado que ele desempenharia no sistema constitucional; em troca, tais interesses 
estariam a reboque de interesses partidários. A “desabilitação” do sistema constitucional de separação de poderes pode 
estar fundamentalmente entrelaçada à representatividade dos partidos e, principalmente à existência de uniformidade ou 
de competição entre o Executivo e no Congresso, pois com a coalizão majoritária, a engrenagem da competição partidária 
seria removida da estrutura interna de governo, dissipando-se, assim, a competição entre Executivo e Congresso.
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argumento para essa reformulação constitucional sobre a máxima da separação de 
poderes, defendem a tese segundo a qual o checks and balances apresenta lacunas que 
permitem a concentração de poderes em determinados contextos políticos. Em primei-
ro lugar eles apontam que a relação estática e equilibrada que impulsionaria o controle 
baseado na relação de freios e contrapesos é uma ficção, inatingível na prática. Afinal, a 
atividade pública a ser desempenhada, ao invés de ser realizada pela ótica institucional 
– traduzida pela vocação ao interesse público –, é realizada de maneira personificada 
traduzindo todas as tensões políticas e relações de interesse que impulsionam a disputa 
eleitoral, onde estão em pauta o interesse dos diversos grupos, as alianças políticas e 
as rivalidades. Além disso, a teoria da separação sempre previu a legitimidade dos po-
deres para a realização de todas as atividades, apesar de apregoar em nome da própria 
efetividade que cada um dos poderes teria uma atividade preponderante.

Uma das principais questões a serem resolvidas pelos federalistas norte-ame-
ricanos era estabelecer um desenho governamental que não recaísse em excessiva 
concentração de poderes, mas que ao mesmo tempo transmitisse segurança prática 
ao grupo social. A fragmentação do poder, tendo em vista a atividade desenvolvida, 
surgiu neste sentido, legitimando cada poder a se manifestar contrariamente aos 
excessos cometidos pelos outros poderes no âmbito de sua atividade institucional, 
de modo que sempre houvesse uma tensão interna entre os diversos representantes, 
evitando a supremacia de apenas um deles.

Assim, essa releitura da articulação entre os órgãos e as funções do Estado atenua 
a falta de legitimidade do Judiciário, pois ao invés das atividades serem exclusivas, 
elas passariam a ser “preponderantes”. Dessa forma, não se exclui da competência de 
cada um dos poderes a possibilidade de atuar na esfera preponderante do outro poder, 
desde que seja no sentido da consecução dos interesses do Estado.

À democracia interessa conhecer a fonte e o modo pelo qual é possível o exercício 
do poder político que se origina nas decisões da maioria. Sabe-se, entretanto, que 
a absolutização destas decisões majoritárias poderia levar a uma agressão dos inte-
resses de minorias sociais ou políticas. O constitucionalismo, delimitando o campo 
de irradiação das decisões majoritárias, por excluir destes processos decisórios um 
grupo de direitos inalienáveis, e por traçar as linhas centrais dos procedimentos 
democráticos, tornar-se-ia um limite ao exercício absoluto da decisão da maioria. A 
jurisdição constitucional exercida por uma Suprema Corte foi um dos instrumentos 
apontados já pelos framers como destinado a controlar o conteúdo das decisões ma-
joritárias ante a necessidade de proteger o povo contra possíveis transbordamentos 
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de poder político no Legislativo. A ideia de que o Judiciário poderia atuar como um 
corpo independente já estava explícita nos Federalist Papers. É interessante notar 
que a fundamentação para tanto consistia na necessidade de se proteger a própria 
Constituição, ou seja, na ideia de supremacia constitucional:

It is far more rational to suppose, that the courts were designed to be an intermediate 
body between the people and the legislature, in order, among other things, to keep 
the latter within the limits assigned to their authority. The interpretation of the laws is 
the proper and peculiar province of the courts. A constitution is, in fact, and must be 
regarded by the judges, as a fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain 
its meaning, as well as the meaning of any particular act proceeding from the legislative 
body. If there should happen to be an irreconcilable variance between the two, that 
which has the superior obligation and validity ought, of course, to be preferred; or, in 
other words, the Constitution ought to be preferred to the statute, the intention of the 
people to the intention of their agents.27

Nesta medida, o papel a ser desempenhado pelo Judiciário na concretização dos 
programas constitucionais, frente à ineficácia das instituições majoritárias, poderia 
ser visualizado como uma proteção ao constitucionalismo, diante da efetivação 
de direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Porém, esta mesma postura, 
também pode representar ofensa à democracia, na medida em que discutimos a 
legitimidade do Judiciário no exercício do poder político, quando suas decisões 
desfazem decisões majoritárias de instituições representativamente eleitas.

No que tange ao déficit democrático, devemos ressaltar que os mem-
bros do Poder Judiciário não são agentes públicos eleitos, de modo que 
mesmo através da indicação advinda de um membro eleito, sua atua-
ção não pode ser considerada diretamente representativa. A possibi-
lidade de um órgão não eleito como o Supremo Tribunal Federal so-
brepor-se a uma decisão de um agente político escolhido pela vontade  
popular – é identificada na teoria constitucional como a dificuldade  

27 HAMILTON, Alexander. “Federalist No. 78”, The Federalist Papers, p. 355. De forma contrária, Larry Kramer de-
fende a ideia de que não era a intenção dos Pais Fundadores conceder às cortes a capacidade de invalidar as leis criadas 
pelo Congresso. Somente o povo, diz Kramer, possui legitimidade para limitar os atos do Congresso que usurpem a sua 
competência constitucional, cf. KRAMER, Larry. “Putting the Politics Back into the Political Safeguards of Federalism.” 
Columbia Law Review, Vol. 100, 1999.
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contramajoritária28, que se baseia no questionamento suscitado por Bickel acerca 
da possibilidade de um pequeno número de indivíduos não eleitos ter o poder de 
alterar a decisão assentada em milhões de votos, com caráter eminentemente mais 
representativo e em relação às mais profundas questões sobre moral e direito.

3. A FRAGILIDADE INSTITUCIONAL DO 
CONTRAMAJORITARISMO

3.1 A TESE MAJORITÁRIA

No que tange a estudos realizados com base no judiciário dos Estados Unidos, 
embora os últimos anos apontem para uma preponderância judicial em afastamento 
das posições majoritárias, afirma-se não ser esta uma postura estabilizada para o 
contexto de discussão entre majoritarismo versus contramajoritarismo.

A tese majoritária foi construída, em sua origem, pelos trabalhos de Robert Dahl, 
a partir dos anos 195029. Ao analisar o histórico das decisões da Suprema Corte ameri-
cana, Dahl identificou um possível ajuste da Corte em função do sentimento popular, 
ou seja, uma atividade alinhada à vontade popular representada no Congresso. Dahl 
elaborou um critério específico para a identificação de uma decisão contramajoritá-
ria, segundo o qual todas as declarações de inconstitucionalidade da Suprema Corte 
proferidas dentro de um período de quatro anos após a edição da lei expressariam o 
fenômeno contramajoritário.

A partir desse critério concluiu que a atuação da Corte tende a revelar muito mais 
um fenômeno majoritário, voltado para as visões políticas dominantes.

Pildes30 elabora uma fundada crítica ao argumento contramajoritário a partir da 
análise das teses opostas utilizadas como paradigma neste assunto: (I) a tese de Bickel 
(1962), que vê no judicial review norte-americano uma atividade essencialmente anti-

28 O termo refere-se, em tese, à possibilidade de tribunais ou órgãos não eleitos democraticamente invalidarem deci-
sões de órgãos compostos por representantes democraticamente eleitos, na dualidade entre a ausência de legitimidade 
democrática e o dever de proteção dos direitos fundamentais, inclusive em face das instituições democraticamente legi-
timadas. BICKEL. Alexander M. The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics. 2 ed. New Haven: 
Yale University Press, 1986. 

29 DAHL, Robert. Decision-Making in a Democracy: the Supreme Court as a National Policy-Maker. Irvington 
Pub, 1993.

30 PILDES, Richard. “Is the Supreme Court a ‘majoritarian institution’?” New York University Public Law & Legal 
Theory Working Papers, No. 251, 2011.
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democrática, um atuar contramajoritário, resolvendo “com a última palavra” questões 
sobre direitos fundamentais que deveriam ser deixadas ao debate parlamentar; (II) 
em contraponto à tese de Dahl (1957), que apresenta a idéia de que, historicamen-
te, nem sempre a Corte agiu de maneira contramajoritária, mas, ao contrário, tem 
expressado a posição das alianças políticas dominantes. Afirma que a tese de Dahl 
tende à maior correção, pois mesmo nos casos em que a decisão foi considerada 
contramajoritária, o voto vencedor não foi unânime, de modo que soa “exagerado” 
e “romantizado” considerar a Corte como instituição “contramajoritária”, até mesmo 
por sua incapacidade de proteger qualquer grupo de interesse minoritário ou de 
agir contra as forças da democracia majoritária, devido a estas mesmas influências, 
embora inexista clareza absoluta acerca dos mecanismos ou pressões institucionais 
por que o Tribunal é supostamente restrito.

Apesar do sistema do common law não vigorar expressamente no Brasil, a aproxi-
mação que vem ocorrendo entre os sistemas da common law e da civil law, pode ser afir-
mada com base na utilização cada vez mais corriqueira de precedentes e da instituição 
expressa da figura da súmula vinculante. Dada tal proximidade e, em razão da postura 
ativista que o Supremo Tribunal Federal vem adotando, cabe analisar a aplicabilidade 
da teoria institucional no caso brasileiro e levantar os efeitos sistêmicos provenientes 
destas decisões, no que tange à relação da Corte em específico, e do Poder Judiciário 
como um todo, com as demais figuras institucionais que compõem o cenário nacional.

No Brasil, em todas essas situações, de proteção de direito de minoria e de pro-
teção de direitos fundamentais que a principio poderiam ser classificadas como os 
“casos difíceis” das teses de Ronald Dworkin31, em razão da existência de valores não 

31 Segundo Dworkin, “casos difíceis” seriam aqueles onde houvesse ausência de conceitos claros e inexistência de 
consenso quanto ao direito a ser aplicado, casos cuja resolução não fosse possível diante da mera aplicação da regra, coisa 
a se tornar cada vez mais comum nas sociedades complexas, marcadas pelo pluralismo razoável, pela tolerância e pela 
co-existência de diversas doutrinas morais abrangentes, não se pode esperar a aceitação de uma concepção de justiça com 
base em argumentos de índole unicamente metafísica, ou mesmo de uma doutrina filosófica secular. Dworkin não postula 
uma teoria metafísica nos moldes jusnaturalistas. Pelo contrário, procura o autor formular uma teoria político-jurídica, 
que ele intitulará de Teoria Liberal do Direito, capaz de construir racionalmente as instituições vigentes com base em 
valores, na linha de pensamento do liberalismo político de Rawls. Dworkin sugere, assim, uma teoria geral baseada em 
valor, de sorte que os intérpretes tomem consciência de sua responsabilidade crítica e percebam que eles, ao interpretar 
, têm a responsabilidade de optar pela decisão mais plausível para cada situação. De acordo com o autor, tornar-se-á 
possível ao juiz chegar a uma decisão correta (uma única decisão correta) – ainda que tenha como objeto casos difíceis. 
Nesta sistematização dos princípios como normas não-metafísicas, Dworkin estabelece a ficção do juiz Hércules que seria 
um magistrado onisciente e sobre-humano, na construção do direito como integridade. DWORKIN, Ronald. Levando 
os Direitos a Sério. Martins Fontes: São Paulo, 2010.
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consensuais em jogo e da inexistência de uma regra certa, clara e objetiva a regular o 
caso concreto, o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem optado por agir, de forma 
ativa, todavia, tal postura ativista não tem, necessariamente, traduzido os dissensos 
existentes no quadro social e político.

O significado da função contramajoritária desperta relevante dificuldade nos es-
tudos teóricos constitucionais, não havendo acerca dessa terminologia um consenso 
conceitual. Isto é, trata-se de um fenômeno ora identificado como (i) uma prática 
em defesa da afirmação constitucional, ora como (ii) uma prática em defesa das 
minorias político-populares. O problema que se apresenta, portanto, diz respeito ao 
modo como a Suprema Corte brasileira conduz a prática da jurisdição constitucional 
em seu respectivo contexto político, sendo que o real significado do exercício con-
tramajoritário das Cortes tem mostrado correlação com a estabilidade institucional 
do regime constitucional democrático.

3.2 A IDENTIFICAÇÃO DAS MAIORIAS

Tendo em vista que o tema central deste projeto é o contramajoritarismo, parti-
remos do conceito presente em Alexander Bickel e os questionamentos referentes à 
legitimidade do Poder Judiciário no que tange sua atuação em relação ao controle de 
constitucionalidade das leis. Lembrando ainda, dos apontamentos da pesquisa reali-
zada por Robert Dahl em relação à inexistência de efetiva postura contramajoritária 
da Suprema Corte norte-americana. Análise esta que nos servirá como parâmetro.

Em se tratando de minorias, consideramos relevantes as construções teóricas 
e a classificação de Jeremy Waldron32. Para este, a relação entre maioria e minoria 
pode ser concebida a partir de duas categorias distintas: (I) na formação das cha-
madas minorias decisórias, que estão situadas na dimensão do poder legislativo; 
(II) e nas minorias tópicas, que são formadas pelos membros de uma sociedade que 
foram realmente afetados por um ato do legislativo, sem sequer terem tido acesso 
à deliberação democrática. ou seja, aqueles cidadãos que podem ou não ter algum 
traço característico em comum – como a raça, a condição socioeconômica, a etnia 
e a sexualidade, mas cuja exclusão é tão forte que suas reivindicações não chegam 
a alcançar a arena de deliberação.

32 WALDRON, Jeremy. “The Core of the Case Against Judicial Review,” Yale Law Journal 115, 2006.
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Waldron explica que o judicial review enquanto instituto contramajoritário so-
mente seria construtivo e legítimo, em termos democráticos, neste segundo caso.

Para o caso das minorias com representação legislativa, uma proteção advinda do 
Poder Judiciário tão somente iria representar ofensa aos ditames democraticamente 
convencionados.

A partir dessa leitura de Waldron, podemos identificar duas dimensões para o 
chamado contramajoritarismo como expressão do controle de constitucionalidade 
das leis. Em sua dimensão político-parlamentar, contramajoritarismo reflete uma 
relação entre maiorias e minorias na disputa dentro de órgãos legislativos. Em sua 
dimensão popular, o contramajoritarismo somente pode ser verificado com base em 
decisões judiciais que busquem defender direitos individuais e, com isso, especificam 
grupo indeterminado de cidadãos que se encontram na posição social protegida pela 
decisão. Essa distinção importa na medida em que na dimensão político-parlamentar 
o contramajoritarismo é um fenômeno que pode ser analisado concretamente a partir 
de decisões judiciais que revogam atos normativos de maiorias legislativas. Portanto, 
nessa primeira dimensão, as maiorias são quantificáveis ou determináveis, dentro do 
ambiente institucional do parlamento. Já em sua dimensão popular, o contramajo-
ritarismo se torna um fenômeno mais abstrato, uma vez que identificar e delimitar 
grupos sociais no entorno de direitos e garantias individuais comuns, ligados a par-
ticularidades específicas do grupo, é uma tarefa de difícil consecução.

Para que se possa falar em contramajoritarismo popular é preciso que se tenha 
como pressuposto alguma forma de delimitação dos diferentes grupos sociais que 
convivem em uma sociedade a partir de características ligadas à etnia, classe socio-
econômica, entre outros fatores que possam distinguir e especificar as particulari-
dades de cada grupo.

Waldron utiliza essa categorização para demonstrar que uma decisão majoritária 
tomada por um legislativo democrático, que levou em consideração os interesses 
de todos os membros da sociedade, não pode ser considerada tirânica ao ponto de 
justificar o exercício do judicial review. Em outras palavras, o fato de ser parte de 
uma minoria decisória ou de uma minoria tópica não torna a decisão majoritária 
uma decisão tirânica ou violadora de garantias individuais. O pano de fundo de tal 
conclusão é constituído por aquilo que Waldron identifica como uma das caracterís-
ticas das sociedades democráticas: a discordância sobre direitos. Todos os cidadãos 
estão comprometidos com os direitos, isto é, uma consciência da maioria de que as 
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minorias têm direito a certo grau de apoio, de reconhecimento e de isolamento que 
não é necessariamente garantido por seus números ou por seu peso político. Este pres-
suposto está intimamente relacionado com um “consenso vivo” na sociedade quanto 
à importância e à preponderância dos direitos humanos. Esse comprometimento, 
aliado à natural dificuldade de interpretação sobre direitos de conteúdo moral, é que 
permite uma discordância saudável à democracia. 

Neste mesmo sentido, Tushnet afirma que a justificativa do exercício do judicial 
review com base na defesa de direitos de minorias é ilógica, dada a sutil diferença 
existente entre as minorias que precisam ser tuteladas e aquelas que, através de uma 
barganha política, conseguiriam se comportar de modo a expressar sua vontade, e 
que, por tal motivo não deveriam ter suas demandas resguardadas pela atividade 
jurisdicional da corte33.

4. O CONTRAMAJORITARISMO À bRASILEIRA 

A partir do problema da dificuldade contramajoritária, desenvolveu-se um mé-
todo de pesquisa a fim de avaliar o comportamento do STF nos casos envolvendo 
minorias. Esta metodologia busca atender ao objetivo de mapear a atividade do Su-
premo Tribunal Federal no seu exercício contramajoritário, especificamente na defesa 
dos direitos das minorias, comparando sua atividade à amplitude conceitual proposta 
pela teoria norte-americana. 

Ressalte-se neste momento que os direitos de minoria, embora não se confundam 
com o conceito, em si, de contramajoritarismo guardam com este uma íntima relação 
no contexto da discussão ora apresentada de ampliação dos poderes e da atuação 
efetiva do Poder Judiciário. Deste modo, partindo da ideia de que casos envolvendo 
minorias poderiam representar com maior expressividade uma atuação contrama-
joritária do Supremo Tribunal Federal, optou-se por tal delimitação a nosso objeto 
de estudo.

Trata-se, portanto, de fazer um recorte na discussão sobre a judiciliazação, investigando 
particularmente a atuação do Supremo Tribunal Federal no que se refere à proteção dos 
direitos de minorias, sejam estas as minorias sociais, categoria que será trabalhada como 
sendo “aqueles grupos sociais, políticos, econômicos que, por força de sua baixa repre-

33 TUSHNET, Mark. Taking the Constitution Away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, Vol. 9,  
No. 6, 1999.
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sentatividade ou da situação de quase impotência com que se apresentam no processo 
político-institucional regular, não dispõem de meios para fazer valer de forma eficaz 
os seus direitos”, nos moldes descritos pelo Ministro Joaquim Barbosa, na ADPF 54, 
sobre o aborto de fetos anecéfalos; e as minorias políticas, grupos políticos minoritários 
com base na inscrição do partido junto ao TSE34. Verificando se o conceito de contrama-
joritarismo apresentado pela doutrina coincide com o conceito que o próprio Tribunal 
apresenta, e ainda, se este conceito do Tribunal coincide com sua postura decisória. Assim, 
será possível averiguar se, efetivamente, é possível falar que o Supremo Tribunal Federal 
age de maneira contramajoritária e aferir o grau de estabilidade institucional que vem 
sendo construída no regime constitucional democrático brasileiro.

Para o levantamento de casos, utilizou-se do indexador do site do próprio STF, a 
partir das palavras-chaves “direito” e “minoria”. A partir do universo de casos aponta-
dos, a pesquisa ficou delimitada ao intervalo de 1993 até 2012, e os casos submetidos à 
análise material foram os seguintes: (i) ADI 4274 - Liberdade de expressão - “marcha 
da maconha”; (ii) ADI 4277 - União homoafetiva – direitos previdenciários; (iii) ADI 
36190 - Criação de CPI; (iv) ADPF 132 - União homoafetiva – reconhecimento da 
união estável; (v) ADPF 54 - Aborto de Fetos Anencéfalos; (vi) RE 477554 - União 
Civil de Pessoas do mesmo sexo; (vii) MS 24831 - Criação de CPI; (viii) MS 24849 
- Criação de CPI; (ix) MS 26441 - Criação de CPI; (x) MS 30260 - Representação 
Partidária; (xi) MS 26603 - Fidelidade Partidária; (xii) PET 3388 - Demarcação de 
Terra Indígena; (xiii) RE 140386 - Cálculo de Quociente Eleitoral; (xiv) RE 140460 - 
Cálculo de Quociente Eleitoral; (xv) RE 633703 - Ficha Limpa.

5. ANáLISE DE CASOS

A partir da nova postura de atuação do STF, advinda como consequência do 
quadro de judicialização das demandas, verifica-se que a Corte vem chamando para 

34 A Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, estabelece as condições para os Partidos Políticos atuarem na federação.
Cabe ressaltar que, em 2006, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da 
mencionada lei, inclusive do artigo 13, que instituía a “cláusula de barreira”, i.e., norma que impunha condições para 
que um partido político pudesse atuar no parlamento, bem como restrições diversas às legendas que não obtivessem 5% 
dos votos no país e 2% dos votos em pelo menos nove Estados da federação. Assim, não mais subsiste, na lei, distinção 
entre os partidos que os impeça de funcionar, mas remanesce diferença na participação nos valores de arrecadação do 
Fundo Partidário e no tempo de propaganda junto aos meios de comunicação, porém, esta distinção é proporcional à 
representação que obtenham junto ao Parlamento, apurada através do voto popular.
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si, o que ela mesmo intitula de “função contramajoritária”35.
Em todos os casos das minorias analisados, em alguma passagem do julgamento, 

quando não em diversos momentos, é expressada a preocupação dos membros do 
Tribunal no exercício do contramajoritarismo. Diante dos contornos teóricos, há 
“contramajoritariedade” a partir do momento em que há uma postura contrária à 
posição majoritariamente estabelecida.

Porém, o que pôde ser observado foi que: 1) em nenhum dos casos sociais es-
tudados havia uma posição fixada pelas instituições democráticas, e; 2) não há um 
conceito uniforme do que ou quem seria a “minoria” em questão e, nem mesmo o 
porquê da minoria deveria ser protegida. 

Assim, tem-se que o Tribunal construiu contornos normativos aplicáveis ao caso 
concreto, de forma a viabilizar o exercício do direito pelas ditas minorias, mas não 
estabeleceu critérios de identificação do grupo minoritário.

Passa-se agora a exemplificar com alguns dos casos estudados.

5.1 JULGAMENTO DO CASO DA ADPF 132-RJ E ADI  
4277-DF – A QUESTÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA

A título de exemplo de minorias sociais foi analisado o caso da ADPF 132-RJ e 
ADI 4277-DF36 relativo à união homoafetiva. 

O caso em questão trata, inicialmente, de Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental, aparelhada com pedido de medida liminar, proposta pelo Go-
vernador do Estado do Rio de Janeiro. Os atos de natureza judicial que motivaram a 
presente ação consistem no conjunto de decisões proferidas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro que, predominantemente, vinha negando equiparação entre 
as uniões homoafetivas e as uniões estáveis convencionais. Houve a encampação dos 
fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir 
“interpretação conforme a Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. 

Essa interpretação se deu ante a possibilidade de interpretação em sentido pre-
conceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele 
próprio, na qual se fez necessário a utilização da técnica de “interpretação conforme 
à Constituição”. Tal interpretação visava excluir do dispositivo em causa qualquer 

35 Conforme se depreende do voto do Ministro Carlos Ayres Britto, na ADPF 132, exemplificativamente. Contudo, vale 
ressaltar que em todos os casos estudados referentes às minorias sociais, o Tribunal assumia tal “função contramajoritária”.

36 Julgamento simultâneo dos processos devido à “coincidência total ou parcial de objetos” (art. 77-B RI/STF).
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significado que pudesse impedir o reconhecimento da união contínua, pública e du-
radoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que haveria 
de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união 
estável heteroafetiva.

A questão em debate, pois, não é saber se as uniões homoafetivas encontram 
amparo na Constituição e no direito infraconstitucional. Tem-se conferido que sim. 
Trata-se, então, de dizer qual o tratamento jurídico a ser conferido, de modo constitu-
cionalmente adequado, à união homoafetiva, ou melhor, se a estas deve ser estendido 
o tratamento jurídico dado à união estável entre homem e mulher. 

Por isso a presente impetração por parte do Governador do Estado do Rio de Ja-
neiro, uma vez que, a legislação fluminense, desde 2007 (art.1º da Lei nº 5.034/2007), 
equipara “à condição de companheira ou companheiro(...) os parceiros homoafetivos 
que mantenham relacionamento civil permanente, desde que devidamente com-
provado, aplicando-se, para configuração deste, no que couber, os preceitos legais 
incidentes sobre a união estável de parceiros de sexos diferentes. Sendo que tal equi-
paração fica limitada ao gozo de benefícios previdenciários, conforme se vê do art. 
2º da mesma lei. O que implica, ainda  que somente quanto a direitos previdenciá-
rios, há perda de objeto da presente ação. Isso porque a lei em causa já confere aos 
companheiros homoafetivos o pretendido reconhecimento jurídico da sua união”37.

A decisão proferida pelo STF conheceu a Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental 132 como Ação Direta de Inconstitucionalidade, por votação 
unânime. Prejudicado o primeiro pedido originariamente formulado na ADPF, por 
votação unânime. Rejeitadas todas as preliminares, por votação unânime. Em seguida, 
o Tribunal, ainda por votação unânime, julgou procedentes as ações, com eficácia erga 
omnes e efeito vinculante, autorizando os Ministros a decidirem monocraticamente 
sobre a mesma questão, independentemente da publicação do acórdão38.

5.2 MS 24.831 E MS 24.849 – CRIAÇÃO DE COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Como exemplo de minorias políticas no STF temos o MS 24.831 e o MS 24.849. 

37 Trecho do voto do Ministro Ayres Britto - pág. 18 e 19 do julgamento pelo Tribunal do Pleno do caso relativo à  
união homoafetiva. 

38 Decisão proferida no dia 05/05/2011 pelo Plenário. Estiveram presentes na sessão os ministros: Presidência do Senhor 
Ministro Cezar Peluso; os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Ayres Britto, 
Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux.
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Ambos os Mandados de Segurança tratam de Criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito39. 

O caso inicia-se com o encaminhamento a Mesa do Senado Federal de um re-
querimento subscrito por 39 (trinta e nove) Senadores, inclusive os ora impetrantes, 
que constituíam mais do que 1/3 do Senado Federal, com o objetivo de ser instituída 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apuração de fatos ligados ao funciona-
mento de casas de jogos (“CPI dos Bingos”). Diante desse requerimento, o Presidente 
do Senado Federal solicitou aos líderes partidários a indicação de representantes 
para compor a referida CPI, observada a cláusula de proporcionalidade partidária 
peculiar à formação e composição das Comissões Legislativas (CF, art.58, § 1º). Em 
resposta a tal solicitação, somente o Líder do PDT e o Líder da Minoria (PFL/PSDB), 
procederam a indicação dos membros destinados a compor as vagas da referida CPI. 
Abstiveram-se os partidos: PMDB do bloco de apoio PT/PSB/PTB/PL, o PTB, PSB 
e o PPS, inviabilizando a instauração da investigação parlamentar. Diante do fato, o 
Presidente recusou-se a suprir a omissão dos líderes partidários do grupo majoritário, 
por entender não lhe assistir qualquer prerrogativa nesse tema em face da circuns-
tância de o Regimento Interno do Senado Federal, alegadamente reservar o exercício 
desse poder apenas aos líderes dos partidos políticos. 

A partir da presente problematização surge a impetração do Mandado de Segu-
rança, cujo fundamento essencial reside na alegação de que existe no sistema cons-
titucional brasileiro, em favor das minorias parlamentares, o reconhecimento do 
direito de oposição e da prerrogativa da investigação parlamentar, direito que estaria 
sendo, in casu, obstaculizado por boicote dos líderes de partidos majoritários. Pois, 
o comportamento omissivo da Mesa do Senado federal consolidaria dessa forma um 
articulação da maioria para impedir, por inércia, o exercício do direito constitucional 
da minoria em implementar investigações parlamentares. 

Nas palavras do Ministro Cezar Peluso: “[...] é preciso encarar a minoria parla-
mentar como parcela representativa do povo, de segmento significativo do povo, que é 
detentor último da soberania, e cuja voz não pode ser obscurecida, nem sufocada na 
economia do Parlamento. O exercício desse direito não pode, pois, ser frustrado por 
eventual omissão dos Regimentos Internos, perante a qual se recorre, não precisaria 
dizê-lo, aos princípios gerais de direito, à analogia, etc., a tudo aquilo, enfim de que o 

39 Os casos MS 24.831 e o MS 24.849 foram julgados juntos por coincidência de objeto.
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ordenamento jurídico se vale para tornar efetivo direito previsto na Constituição”240.
O Tribunal decidiu por maioria conceder o Mandado de Segurança para assegurar 

a parte impetrante o direito a efetiva composição da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, determinando que o Presidente do Senado, mediante a aplicação analógica do 
art. 28, § 1º do regimento Interno da Câmara dos Deputados, c/c do art. 85, caput, do 
Regimento Interno do Senado Federal, designasse os nomes faltantes dos Senadores 
que iriam compor a Comissão de investigação legislativa.

6. CONCLUSÕES PARCIAIS

O estudo do contramajoritarismo apresenta inúmeras dificuldades, sendo duas 
as principais. A primeira delas diz respeito à sua definição, que carece de elementos 
suficientes para que o conceito possa descrever de forma clara um fenômeno institu-
cional. Isto ocorre principalmente pela grande dificuldade em se definir o que seria 
uma maioria, e, consequentemente, o que seria uma opinião majoritária. A segunda 
advém do próprio desenho institucional do Estado contemporâneo, no qual ainda há 
inúmeras questões a serem resolvidas antes que se possa afirmar a total independência 
e base legitimatória do Poder Judiciário, a ponto de possibilitar que sua atuação seja 
totalmente contrária aos interesses expressos através dos Poderes eleitos41. 

Em âmbito brasileiro o significado da função contramajoritária efetivamente 
exercida pelo STF despertou dificuldade ainda maior, comparativamente ao âmbito 
teórico constitucional, em virtude da ausência de um consenso conceitual aplicado 
pelos Ministros. Isto é, tratava-se de um fenômeno ora identificado como (i) uma 
prática em defesa da afirmação constitucional, ora como (ii) uma prática em defesa 
das minorias político-populares. 

Assim, diferentemente do contexto norte-americano, o efetivo exercício contra-
majoritário pelo STF, mesmo quando em voga à proteção dos direitos das minorias, 
aproxima-se da afirmação constitucional e não, da defesa em si da minoria. Ou seja, 
o STF não exerce uma atividade jurisdicional na amplitude conceitual do contrama-
joritarismo, limitando-se à postura de guardião constitucional. 

Isto porque, partindo-se do conceito clássico de contramajoritarismo e, obser-

40 Voto Ministro Cezar Peluso, páginas 152 e 153 dos MS 24.831 e MS 24.849.

41 ALFANGE, Dean apud PILDES, Richard., op. cit., p. 13: “[n]o institution can survive the loss of public confidence, 
particularly when the people’s faith is its only support (of course, all public institutions, not just the Court, ultimately 
exist by virtue of that support)”. 
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vando tais decisões, em paralelo com as discussões de mesma temática no âmbito do 
Poder Legislativo, as questões decididas pelo STF sob a bandeira do “contramajorita-
rismo” ainda encontram-se emergidas em um desacordo moral. Não pode, portanto, 
ser afirmada a função do tribunal na defesa do direito da minoria em detrimento de 
um “posicionamento majoritário”, em virtude deste último ser, mais do que indefini-
do, indefinível à época da decisão42.

Outrossim, indiscutivelmente decisões contramajoritárias tendem a representar um 
papel importante na garantia de direitos, mas ainda assim, é preciso refletir sobre o custo 
de tais decisões, uma vez que a democracia enfrenta o desafio da construção e da repre-
sentação institucionais, que vai além do tradicional princípio da separação de Poderes.

42 A indefinição ocorreria em casos nos quais já houvessem posicionamentos majoritários acerca da questão, mas que 
houvesse dificuldade em se definir qual deles seria o referencial. A indefinibilidade ocorre nos casos em que ainda não 
há o mínimo acordo acerca da questão a ser debatida pelo Judiciário, não havendo, portanto, nenhuma maioria firmada. 
Neste último caso, ocorrido inúmeras vezes no cenário brasileiro, a tarefa de definir uma maioria se torna impossível, 
dada a inexistência de uma. Quanto à indefinição: PILDES, Richard., op. cit., p. 15: “The lack of a precise conception of 
the relevant majority enables majoritarians to claim that almost any decision of the Court reflects majoritarian views, since 
there is almost always some “majority” to which one can appeal in asserting that the Court’s decisions reflect “majority” 
views”.
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RESUMO
Nosso grupou tratou-se a analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que vem 
protagonizando papel ativo no cenário brasileiro nos últimos anos. Incluindo decisões his-
tóricas como cotas raciais, união estável homoafetiva entre outras, caracterizando na opinião 
de grande parte da doutrina um ativismo judicial por parte do STF. O grupo pesquisou sobre 
sua jurisprudência, se focando nos casos com maior repercussão sobre a matéria penal. Além 
do teor das decisões e votos, o grupo estudou as críticas doutrinárias sobre as mesmas. Todo 
esforço do grupo, deu-se com a intenção de se encontrar um padrão em tais decisões em sede 
de matéria constitucional, fazendo uso de larga doutrina. Tendo como norte de pesquisa fazer 
uma avaliação para responder a pergunta: teria o STF um posicionamento garantista como 
muitos alegam ou persecutório e em quais casos isso se daria.
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AbSTRACT
Our group tried to examine the jurisprudence of the Supreme Court next starring role in the 
Brazilian assets in recent years. Including historic decisions as racial quotas, stable homoafe-
tiva among others, characterizing the opinion of much of the doctrine judicial activism by the 
Supreme Court. The group researched your case, focusing on cases with greater impact on 
criminal matters. Besides the content of decisions and votes, the group studied the doctrinal 
critiques on them. Every effort of the group, was with the intention of finding a pattern in such 
decisions in the matter of constitutional doctrine by making use of broadband. Taking north as 
an evaluation research to answer the question: would the STF positioning garantista as many 
claim or persecutory and in cases where this would happen.

KEYWORDS
Supreme Court; Guaranteeism; Defendant.
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1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho visa à realização de uma abordagem teórica acerca do Garantismo 
Penal, criada por Luigi Ferrajoli, frente à necessidade de adequar o Direito Penal aos 
princípios constitucionais, assegurando direitos e garantias tanto ao agente que se en-
contrar processado ou condenado quanto à sociedade como um todo. Cabendo em 
último grau ao Supremo Tribunal Federal por muitas vezes buscar diminuir o  poder pu-
nitivo do Estado sobre o cidadão e transformá-lo num Estado Constitucional de Direito.

2. bREvE hISTÓRICO

Sem prejuízo do estudo dos demais povos primitivos, foi na esplendorosa Grécia 
antiga (400 a.c.), que se estudou, entre tantas coisas, o Estado e sua composição, sob a 
influência dos mais privilegiados pensadores até então. Em A Política, de Aristóteles, 
pela primeira vez estabeleceu-se a divisão dos poderes e o sistema representativo8. O 
direito penal ateniense dividia os crimes contra o particular e a coletividade, compon-
do, respectivamente, ação penal privada e pública, dependendo do tipo de acusação. 
Só havia tribunais colegiados, compostos9 por dezenas ou centenas e, excepcional-
mente, até milhares de juízes, acrescidos de defesa, acusação, réu e testemunhas. 
As audiências eram públicas e o voto secreto, com as alegações sempre orais. Se o 
resultado fosse empate, absolvia-se o réu, em uma referência do que seria conhecido 
mais tarde pelo princípio in dubio pro reo. O processo penal tinha estrutura simples 
e era, em grande parte, acusatório, também chamado de acusatório privado. 

Em Roma, devido ao grande período de hegemonia, o Processo Penal foi público e 
também foi privado. O Processo Penal foi privado, na maior parte do período romano, 
cabendo ao juiz somente a análise das provas a ele trazidas, herança do estudo civil. 
Em determinado momento, chegou-se a permitir que qualquer um do povo pudesse 
acusar. Os tribunais eram compostos por juízes eleitos pelo Senado e pelos cidadãos. 
Posteriormente, o tribunal passou a contar com seus membros por sorteio. 

No início da monarquia em Roma, o Processo Penal era público e o juiz conduzia 
as investigações e julgava. O recurso era feito pelo condenado, por comício em praça 

8 Por mais moderno que se tem imaginado, na Grécia antiga só podiam participar da política menos de 20% da 
população, pois escravos, mulheres, estrangeiros, crianças e jovens, militares, prisioneiros e pessoas com baixa renda ou 
poucas posses ficavam excluídos das assembleias e votações. 

9 Cf. Fernando Tourinho Filho, Processo Penal vol I., p. 78.
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pública, onde deveria se defender da sentença condenatória. Depois, o recurso era 
dirigido ao Imperador, e nesse tempo, já existiam pressupostos de admissibilidade 
que faziam que só fossem apreciadas as causas que interessassem ao Imperador. Com 
a falha no procedimento, adotaram juízes superiores. 

Na fase final do Império romano, a ordem extrema foi implementada, aceitando-
-se a tortura, que era usada para forçar o réu a confessar o delito e também era aceita 
para averiguar se as testemunhas diziam a verdade.

Na Germânia antiga, a confissão tinha valor máximo das provas, a presunção de 
culpa era a regra, o réu tinha de provar sua inocência. Muitas vezes, o réu era sub-
metido a provas impossíveis, como segurar o ferro em brasa sem sofrer ferimentos 
para provar sua inocência. Os bárbaros germânicos não possuíam lei escrita, e o 
julgamento misturava suas crenças, religião e costume com justificativas jurídicas.

O Processo Penal Canônico marcou o mundo pelas práticas adotadas. A partir 
de 1215, o conselho de Trento consolidou o sistema inquisitivo. Os tribunais que só 
poderiam, inicialmente, julgar delitos eclesiásticos passaram a punir todos os que 
confrontassem a igreja, sendo temidos até por príncipes e reis. Os crimes eram mis-
turados com a religião e invadiam a esfera da vida privada, portanto, condenava-se 
a sodomia, o sacrilégio, o adultério, a usura, o homicídio, o sortilégio, o estupro e 
a bestialidade – homem e animal eram condenados à morte – só para citar alguns 
exemplos tidos como crimes igualmente classificados de graves.

O que sacramentou o sistema processual inquisitivo foi a união de poderes confe-
ridos ao juiz que julgava, colhia provas, acusava e aplicava a pena. A tortura foi lega-
lizada para se extrair a confissão do réu. Não existiam garantias ao acusado, à defesa, 
por exemplo, não era permitida. O processo era secreto e a confissão era formadora 
de convencimento total e não havia condições mínimas de denúncia, tudo em nome 
de Deus e da verdade real.

A característica marcante10 do Processo Penal Canônico era o subjetivismo, isto 
é, sempre importavam as condições pessoais do réu. Não se julgava pelo fato e toda 
conduta era dividida: ou do bem ou do mal, ficando o sujeito entre a graça e a perdi-
ção, definida por ilicitude contínua. 

10 Outro fato marcante no fim do ápice do Direito Canônico foi o aparecimento da prisão como pena final. O confina-
mento, até então, só existente em embarcações, passou a ser realizado em monastérios isolados, vigiados por clérigos, onde 
permanecia o condenado, muitas vezes sem espaço para se mexer, suplicando que lhe tirassem a vida. A pena privativa de 
liberdade surgiu para reprimir, corrigir, da pior maneira, o condenado. Cf. Augusto Thompson, A Questão Penitenciária, 
p. 74.
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As práticas oriundas do Processo Penal canônico foram combatidas, mas antes 
de serem vencidas foram adotadas por outros países. Nos séculos XIV, XV e XVI, 
as grandes potências da Europa como Espanha, Germânia, Portugal, Itália, via de 
regra, adotaram o Processo Penal secreto, com denúncias secretas e, até o juiz, só era 
conhecido por todos na hora da sentença; esta por sua vez, permanecia em sigilo. Na 
França, no reinado de Luis XIV, a tortura era legalmente autorizada para se conseguir 
a confissão, e a defesa não existia, pois era desnecessária para quem fosse inocente. 
Todas as fases eram escritas e secretas. 

Ao longo dos séculos, a tortura nas penas foi se tornando apreciada pelos legisla-
dores e pela sociedade da época (que ainda hoje não é muito diferente e usa o Direito 
do Inimigo: enquanto for com o outro, não tem problema). No século XVIII, as penas-
-suplício eram o cúmulo da barbárie humana, conforme denuncia FOUCAULT, em 
Vigiar e Punir: uma pena, para ser um suplício, deve obedecer a três critérios principais: 
em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se não 
medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar; a morte é um suplício 
na medida em que ela não é simplesmente privação do direito de viver, mas a ocasião 
e o termo final de um graduação calculada de sofrimentos: desde a decapitação – que 
reduz todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante: o grau zero do suplí-
cio – até o esquartejamento que os leva quase ao infinito, através do enforcamento, 
da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo; a morte-suplício é a arte de 
 reter a vida no sofrimento.

No século XXI, as penas desumanas, visando o sofrimento do individuo são ex-
tirpadas da maioria dos ordenamentos jurídicos, sobretudo no Brasil aonde a cada 
dia tem-se uma superlotação das carceragens e demais presídios, passa-se aí a não 
mais pregar pelos espetáculos públicos os quais, as aplicações das penas, outrora 
se tornaram. Os presídios e as privações de liberdade substituem o sofrimento das 
penas e aí se passa a focar no rito ordinário pelo qual o individuo é condenado à 
determinada pena.

3. SURGE O GARANTISMO

O garantismo jurídico nasce nas palavras de N. Bobbio, ao prefaciar a primeira 
edição da obra Direito e Razão de Luigi Ferrajoli, do interesse em elaborar um sistema 
geral do garantismo jurídico ou, se quiser, a construção das colunas mestras do Estado 
de direito, que tem por fundamento e fim a tutela das liberdades do indivíduo frente às 
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variadas formas de exercício arbitrário de poder.
Para tanto, parte de um postulado teórico bem definido, qual seja, de que os orde-

namentos jurídicos modernos de todos os Estados democráticos da atualidade estão 
fundados em parâmetros sólidos de justiça, racionalidade e legitimidade. E que tais 
parâmetros, embora consolidados por uma estrutura normativa constitucional, são 
negligenciados em todos os níveis do poder estatal, revelando um Estado moderno 
em crise de governabilidade, em meio ao paradoxo instalado em seu ordenamento 
jurídico que abarca um modelo normativo garantista por excelência, mas que em sua 
prática operativa revela-se essencialmente antigarantista.

Luigi Ferrajoli, com a criação do garantismo penal, anunciou uma teoria que 
pretendia dar conta do direito e do processo penal11. Para isso, elaborou axiomas, 
75 no total, que evidenciaram a multiplicidade dos brocardos latinos – muitos deles 
presentes na Constituição brasileira de 1988. Os trabalhos mais recentes de Ferrajoli 
elevaram o garantismo a uma teoria constitucional, e a uma teoria política jurídica12, a 
ponto de se falar em garantismo como uma teoria de democracia constitucional, com 
denso conteúdo normativo, o qual se traduz em uma proposta de constitucionalismo 
forte que congrega direito constitucional, processo penal, direito penal, criminologia 
crítica, filosofia política e teoria do direito13. 

A teoria de Luigi Ferrajoli é sem dúvida uma das mais influentes das últimas décadas. 
A invejável versatilidade com que discorre por vastos domínios da ciência jurídica lhe 
tem procurado em suas idéias uma amplíssima projeção sobre matérias que poucos 
conseguiram alcançar: dogmática constitucional, penal e processual e filosofia jurídica 
e política. Tudo isso, sem esquecer um trabalho jornalístico atento ao que sucede no 
mundo e um contato real com a prática jurídica como juiz. 14 

Ferrajoli constrói seu sistema para adequar a teoria do direito garantista à Cons-
tituição com base no sistema de garantias, sem que, contudo, tenha convergido com 
as propostas neoconstitucionalistas, pelo contrário, afasta-se de muitas delas. A le-
galidade estrita é peça importante da teoria garantista, seja pela proteção radical 

11 Cf. Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, p. 917.

12 O próprio Ferrajoli, nos escritos de Direito e Razão (p. 342), diz que a sua proposta de trabalho se limita a construir 
uma nova teoria de direito, mas a desnidade política e preocupaçoes posteriores o inserem como teórico político maior. 

13 Todos esses conteúdos, que Ferrajoli descreve ao longo dos anos, estão agora entrelaçados no seu Principi Ajuris, obra 
magna do autor italiano, em três tomos que totalizam mais de 2000 páginas ainda inédita em língua espanhola e portuguesa. 

14 Cf. Alfonso Figueroa, Las Tensiones de una Teoría Cuando se Declara Positivista, Quiere Ser Crítica, pero  
Parece Neoconstitucionalista, p 267.
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aos axiomas – em que o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade da lei 
aparecem como fatores multiplicadores –, seja pelas propostas normativas de Fer-
rajoli, como a reserva de código penal15 – seja porque a legalidade estrita combate o 
decisionismo judicial16.

O garantismo é, portanto, legalista e foi concebido como um freio aos excessos 
punitivos do Estado, como limitação à coação praticada pela justiça penal17, daí en-
tendida polícia, justiça penal e penitenciárias. O desenvolvimento do garantismo foi 
elaborado com acentuado ceticismo antropológico, em que o direito, a democracia 
e as instituições somente podem ser salvas por uma aposta substancialista, legalista 
e limitadora dos poderes.

Cria-se, assim, uma clara divergência entre normatividade e efetividade, e assim 
o garantismo submerge como um modelo limite, pelo qual os sistemas são analisados 
de forma a distingui-los sempre entre o modelo constitucional e o efetivo funciona-
mento nos seus sistemas inferiores. Dentro dessa premissa, será adequado o sistema 
constitucional que detiver mecanismos de invalidação e de reparações idôneos, de modo 
geral a assegurar efetividade aos direitos normativamente proclamados. 

4. O STF E A ANáLISE DE CASOS

O Supremo Tribunal Federal brasileiro vem atuando de uma forma para muitos a 
levar o garantismo até o limite, anulando por vezes processos e decisões inferiores que 
não respeitaram minuciosamente os princípios da ampla defesa e do contraditório. 
Para isso trazemos algumas decisões em que o STF fundou-se em análise garantista, 
começando no caso da proibição do uso de algemas.

4.1 SÚMULA VINCULANTE 11

A súmula vinculante de número 11 surgiu de uma série de seguidas decisões que 
serviram de base para o STF, tal súmula se refere à licitude do uso de algemas.

15 A reserva de Código Penal é uma teoria que defende que toda e qualquer conduta incriminadora deve estar prevista 
no Código Penal, suprimindo-se, assim, as leis extravagantes, que não poderiam tratar de tipos penais. Tal situação 
unificadora em torno do Código Penal, com legalidade superestrita, combate a inflação legislativa em matéria penal e 
conduz ao amplo debate sobre a entrada e saída de tipos penais no ordenamento. Cf. Luigi Ferrajoli, Pasado y Futuro el 
Estado de Derecho, p. 23. 

16 Cf. Luigi Ferrajoli, Direito e Razão, p. 878 e seguintes. 

17 Cf. Salo de Carvalho, a Sentença Criminal como instrumento de Descriminalização, p. 885.
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Os casos analisados seguem a lógica de uma possível inconstitucionalidade do uso 
de algemas em indivíduos durante as fases processuais, ou mesmo procedimentais. 
Em decisões e ponderações (no sentido expositivo e não no consagrado por Robert 
Alexy) distintas e reiteradas a preocupação com a dignidade do indivíduo e o respeito 
à integridade moral do julgado. Também é identificado a ideia da força normativa 
dos dispositivos constitucionais bem como a típica concepção neoconstitucionalista 
da natureza aberta e da irradiação das normas constitucionais.

O que de mais relevante pôde ser tirado dos votos do STF foram os argumentos 
quanto à necessária excepcionalidade do uso de algemas, as quais devem ser usadas 
em último caso, para tanto foi feita referência a argumentos institucionais se referindo 
à legislação penal do império e ao uso de ferros e algemas, já naquele tempo, como algo 
somente autorizado em casos de ameaça a segurança do preso ou de terceiros; sendo 
prevista multa para possíveis abusos. Também se fez referência à constituição federal 
de 1988 citando os incisos III e X do artigo 5º e relembrando disposições normativas 
da ONU, além do pacto de São José da Costa Rica( o qual na ocasião do julgamento 
já dispunha da devida força de emenda constitucional, conforme o parágrafo 3º do 
artigo 5º da CF) em sua artigo 5º, 2 que tipifica toda pessoa privada de liberdade deve 
ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

A seguir foram construídos argumentos substantivos que sempre encontraram 
base nos dispositivos legais previamente citados: o raciocínio teve como conclusão 
que o respeito à dignidade do indivíduo e a preservação da integridade moral da pes-
soa. Sendo que tais comportamentos, quando seguidos, fariam com que o indivíduo 
experimentasse uma situação processual mais justa uma vez que o uso de algemas, 
por parte do réu, traz por si só uma socialmente convencionada imagem criminosa.

Por fim conclui-se que a postura geral do STF, em relação ao julgamento de di-
ferentes casos nos quais foram colocadas em dúvida decisões judiciais sob um argu-
mento quase que único residente no indevido uso de algemas, foi em direção a norma 
abstrata e irradiante da dignidade humana (artigo 1º, III da constituição federal) de 
forma a conceituar o uso de algemas como medida extraordinária e que deve encon-
trar devida justificativa na situação para que se torne legitima. Nota-se também uma 
vasta citação legal para a construção dos argumentos institucionais por parte dos 
ministros relatores, sendo feita uma complexa remissão a diplomas legais brasileiros, 
vigentes ou não. Para efeito de uma análise doutrinária acerca dos conceitos consti-
tucionais empregados não ficou evidente, na visão dos pesquisadores, o possível uso 
do bloco de constitucionalidade como fonte para o controle de constitucionalidade 



453

sendo as citações à legislação alienígenas restritas a uma disposição legal da ONU 
uma vez que o citado tratado de São José da Costa Rica já integra o sistema jurídico 
brasileiro, possuindo inclusive status de norma constitucional.

4.2 EXTRADIÇÃO 1.085 (CESARE BATISTI)

O caso do italiano Cesare Batisti ganhou grande repercussão na mídia, tanto 
brasileira quanto estrangeira no fim de 2009, coincidindo com o fim do governo 
Lula. Entregue ao ex-presidente a decisão de extraditar ou não o italiano Cesare 
Batisti, acusado de quatro homicídios na Itália durante a década de 70. A grande 
mídia italiana criticava o governo brasileiro por sua defesa a Cesare, e parte da mídia 
brasileira também se posicionava contra o Presidente, fazendo até mesmo a análise 
de que Lula, que já foi um ex-grevista e crítico do governo se solidarizava e se via em 
Batisti, porém antes da decisão de sanção ou veto de Lula, o caso foi julgado pelo STF.

A principal questão Constitucional envolvida é em relação a quem cabe dar a 
palavra final sobre assuntos internacionais, e se um Acórdão proferido pelo STF de-
ferindo o pedido de extradição feito pela República Italiana seria capaz de vincular 
a decisão do Presidente da República brasileira. Também foi tratada como questão 
preliminar se o ato administrativo do Ministro Tarso Genro, concedendo a Cesare o 
status de refugiado, extinguiria o processo sem necessidade de julgamento do mérito.

Foi possível a percepção de dois pontos comuns nos votos dos ministros, o pri-
meiro seria o caráter protetor adotado pela Constituição, isso se deve fato de em 
outros modelos, como o anglo-saxão, no qual o julgamento de pedidos de extradição 
são julgados por magistrados de baixa hierarquia, já no Brasil cabe a mais alta corte 
proferir tal decisão.

São feitas distinções entre os diferentes modelos de julgamento de extradição pelo 
mundo, pelo qual é possível se conceber três pedidos; 1° O meramente administrativo, 
onde cabe unicamente ao executivo tratar sobre o tema; 2° O anglo-saxão, no qual 
cabe unicamente ao judiciário julgar o caso e; 3o O misto ou belga, que é o modelo 
brasileiro, no qual executivo e judiciário atuam juntos com uma mesma finalidade. E 
no modelo brasileiro fica nítido que a participação do judiciário seria apenas visando 
apurar se houve alguma ilegalidade no processo, se ele transcorreu com base no pre-
ceito da ampla defesa e do contraditório, ou seja um caráter meramente processual. 
Nesse sentido o ministro Luiz Fux: não é demais afirmar que o Brasil adotou o sistema 
belga ou da contenciosidade limitada para fins de extradição, o que significa dizer que 
o papel do Supremo Tribunal Federal é o de tão somente examinar a legalidade da  
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extradição e os seus aspectos formais, ex vi art. 83 da Lei no 6.815/80. Um ponto em 
que se verifica o exercício dessa competência do Supremo se dá no enquadramento ou 
não nos crimes cometidos por Cesare, pois o ato de concessão de refugio emitido pelo 
ministro Tarso Genro é vedado para aqueles que cometeram crimes hediondos. Em 
mais uma demonstração de proteção ao individuo foi alegado pela Ministra Carmen 
Lúcia que os crimes cometidos por Batisti se deram muito antes da promulgação da 
Lei de crimes hediondos nos anos 90 e, portanto o referido enquadramento configu-
raria uma reformatio in pejus.

O Ministério Público Federal assim se manifestou quanto ao enquadramento dos 
crimes de Battisti como hediondos em seu parecer relativo ao Mandado de Segurança 
27.875/DF:

quanto ao primeiro argumento, de que não poderia ser concedido o refúgio a Cesare 
Battisti, porque ‘legitimamente condenado pela justiça italiana por quatro crimes co-
muns de especial gravidade (homicídios qualificados), definidos na legislação brasileira 
como crimes hediondos’ esqueceu-se o ilustre impetrante que o direito constitucional 
brasileiro estabelece como garantia fundamental do cidadão brasileiro e estrangeiro 
aqui residente, o princípio da legalidade penal: ‘não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal’. Os crimes pelos quais Cesare Battisti foi 
condenado ocorreram, um em 1977, e os demais, em 1979, quando, no Brasil, ainda 
não existiam os chamados crimes hediondos, que somente foram incorporados ao 
sistema jurídico com a Constituição de 1988.”

O segundo ponto a se perceber, é que a extradição seria de competência unica-
mente do executivo para dar a palavra final, com base nos art.84°, VIII e com base no 
art.5° LI e LII, foi-se montando a idéia de não ser possível a extradição, graças a unica-
mente pelo ato do Ministro da Justiça, Tarso Genro, que declarou Cesare refugiado, e 
pela lei da extradição em seu art.33° após esse ato não seria mais possível o julgamen-
to.  O voto final coube ao ministro Carlos Ayres Britto que em seu pronunciamento 
declarou na medida em que o Supremo declara a viabilidade da extradição não pode 
impor ao presidente da República a entrega do extraditando ao país requerente.

4.3 INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME 
INTEGRALMENTE FECHADO NA LEI DOS  
CRIMES HEDIONDOS

Com o objetivo de conter a devastadora onda de criminalidade que assolava a 
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sociedade da época, o legislador constituinte estabeleceu uma norma que previa 
um tratamento jurídico diferenciado para os delitos considerados mais graves, os 
crimes hediondos.

A lei 8072/90, no seu art. 2º, par 1º estabeleceu que a pena para tais crimes deveria 
ser cumprida em regime integralmente fechado.

O que, em tese, violaria o fundamento o regime de progressão da pena, no qual, 
de acordo com o eu comportamento, o preso passa de um regime mais fechado para 
um mais livre, até atingir o livramento condicional. Isso concederia a possibilidade 
de uma reinserção gradativa na sociedade.

Os ministros alegaram que este artigo violaria também o princípio da individu-
alização da pena. Pois, ao cometer um crime hediondo, o criminoso já teria o seu 
regime previamente definido, independentemente de o juiz seguir o cálculo da pena 
estabelecido no art. 59 do CP.

Defende-se também que é preciso que haja a observância do princípio implícito 
da dignidade da pessoa humana, visto que a perspectiva de progressão estimula a cor-
reção do infrator para que este possa ser reinserido no convívio social, não podendo 
se esquecido o caráter ressocializador da pena.

Portanto, se a pena privativa de liberdade ainda pode ser vista como ressocializa-
dora, certamente a regra que determina o cumprimento integral da pena em regime 
fechado aniquila de vez esse caráter ressocializador, levando-nos ao período medieval, 
em que ela era vista como mero castigo, uma simples retribuição.

Vimos, então, que nestes casos o STF foi acertadamente garantista. Mas o mesmo 
não se pode dizer de outros julgados, conforme passamos a expor. 

5. DECISÕES PERSECUTÓRIAS POR PARTE DO STF

Apesar de caracterizado como um tribunal garantista por grande parte da doutri-
na e dos demais operadores do direito, o Supremo Tribunal Federal, em casos mais 
específicos também lança mão de uma face persecutória e punitiva como nos casos 
em análise a seguir. 

5.1 DA NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM  
CASO DE CONFISSÃO

A não aplicação da atenuante da confissão espontânea em caso de prisão em 
flagrante foi feita em decisão recente, contrariando assim a fama da Suprema  
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Corte quanto a decisões garantistas.
A hipótese é de um crime considerado grave: tráfico de entorpecentes de toneladas 

de maconha. Volume de droga a que se reputou como “monstruosa”.
Como se sabe, a lei já permite a aplicação da pena em consideração ao volu-

me do entorpecente traficado. E isso já fez a pena original ser aplicada bem acima 
de seu mínimo. 

A questão que a Defensoria Pública da União suscitou diz respeito à falta de apli-
cação da circunstância atenuante obrigatória da confissão espontânea.

Como o patamar é livre, sua aplicação pode até não resultar em grande benefício 
para o réu. O juiz não é obrigado a baixar a pena ao mínimo –mas sim atenuar a pena 
em razão da confissão. 

A decisão do HC 101.861 afasta essa aplicação, ao que nos foi possível depreender 
porque, como afirmou o ministro Luiz Fux: “também entendo que confissão espon-
tânea e o flagrante são contraditio in terminis (contradição em termos), não dá pra 
conviver. O preso em flagrante não fez favor nenhum à Justiça”. 

A lei não disciplina que confissão espontânea se choca com a prisão em flagran-
te. Não há qualquer restrição na aplicação de uma circunstância com a outra. E a 
confissão não é propriamente um “favor” feito pelo acusado.

Compreende-se, seja pelo arrependimento demonstrado, seja pela maior seguran-
ça que confere à decisão, que a confissão, que sujeita o réu a uma condenação quase 
certa, deve ser premiada.

Pode-se discutir o fundamento de justiça da sanção premial e as figuras que ana-
logamente com ela se articulam (como a delação), e uma potencial violação ao direito 
ao silêncio. Nesse caso o Supremo Tribunal Federal foi contrário as garantias penais 
do acusado. 

5.2 DA AÇÃO PENAL 470 – O CASO DO MENSALÃO 

Aqueles que propagam o método garantista de exercer a jurisdição enxergam a 
gravidade que a tipificação de uma conduta e a punição de seus agentes representa. É 
sabido que a condenação criminal compromete o exercício de direitos fundamentais 
de grande valor para os Estados constitucionais modernos, com destaque para o direi-
to a liberdade, mas que nenhum direito fundamental é absoluto. É inevitável o choque 
de direitos fundamentais com outros direitos ou valores constitucionais, e assim é 
previsível que a pretensão punitiva do Estado colida com direitos fundamentais do 
acusado. Na perspectiva garantista pode-se dizer que a realização dessa pretensão é 
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legitimada pela fiel observação dos garantias constitucionais e processuais. A supres-
são do direito de liberdade pelo Estado só não constitui tirania estatal em razão de 
nascer de processo criminal conduzido em consonância com direitos fundamentais 
e garantias constitucionais. Nas palavras de Luis Roberto Barroso “Para serem me-
didas válidas a criminalização de condutas, a imposição de penas e o regime de sua 
execução deverão realizar os desígnios da Constituição, precisam ser justificados, e 
não poderão ter natureza arbitrária, caprichosa, ou desmesurada. Vale dizer: deverão 
observar o princípio da razoabilidade-proporcionalidade, inclusive e especialmente 
na dimensão da vedação do excesso.”18 

Nesse cenário jurídico de busca de uma jurisdição garantista surge um julgamento 
que tem gerado controvérsias: o julgamento da ação penal originária 470, em que 
figuram como réus os acusados de envolvimento no escândalo do mensalão. Muito 
se tem discutido se os ministros não teriam, em uma tentativa de corresponder ás 
expectativas de uma sociedade ávida pelo castigo daqueles por ela classificados como 
criminosos de colarinho branco, retrocedido de uma orientação próxima ao garantis-
mo para uma orientação mais direcionada à punição, por meio de uma flexibilização 
das garantias constitucionais. Uma das principais questões discutidas foi o uso da 
prova indiciária para condenar parte dos réus da ação. Parte dos ministros aceitou 
indícios presentes no processo como prova da conduta dos réus. O argumento utiliza-
do pelos ministros foi o de que nas ações envolvendo réus de alta posição econômica 
ou política fica muito difícil para juntar provas contra os acusados, que utilizam 
esse poder para ocultar provas e comprar testemunhas, sendo cabível a aceitação 
de indícios como prova. Nesse sentido, a ministra Rosa Weber se manifestou no 
julgamento: nos delitos de poder, quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, 
maior a facilidade de esconder o ilícito. Esquemas velados, distribuição de documentos, 
aliciamento de testemunhas. Disso decorre a maior elasticidade na admissão da prova 
de acusação. Para o ministro Cesar Peluso não é cabível que se exija que a acusação 
prove o que os indícios confirmaram no curso do processo: o sistema processual, não 
só o processual penal, assevera que a eficácia do indício é a mesma da prova direta ou 
histórico- representativa [...] Se há fato extraordinário que foge à conclusão com base 
na experiência, cabe então à defesa prová-lo.

A definição de indício está prevista no art. 239 do CPP que diz: considera-se 

18 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção 
do novo modelo; 2 ed.- São Paulo: Saraiva, 2010
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indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. A prova indiciária é 
portanto constituída pela relação entre a circunstância e o fato onde ocorreu a conduta 
criminosa e é uma prova não direta porque da existência da circunstância se deduz 
por meio de processo lógico a existência do fato que se deseja provar. A prova direta, 
ao contrário, se refere ao próprio fato, como a perícia, o testemunho e a confissão.

A maioria dos autores defendem que não há hierarquia entre as provas diretas e a 
prova indiciária, porém colhe-se da análise da previsão legal das provas indiciárias que 
essas não suprem a prova direta no que concerne à demonstração da materialidade 
do crime. O próprio artigo 239 do CPP define que indícios são circunstâncias que se 
relacionam a fato, sendo fato o acontecimento onde se insere uma conduta lesiona-
dora de direito que pode ser qualificada como crime. Dessa forma o fato é anterior 
ao indício e portanto não pode ser provado por este. Essa conclusão também pode 
ser deduzida do art. 414 do CPP: não se convencendo da materialidade do fato ou da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentada-
mente, impronunciará o acusado.

O artigo só fala em suficiência dos indícios para provar autoria ou participação. 
O convencimento da materialidade do fato deveria se dar por provas diretas.

A justificativa dada pela ministra Rosa Weber para admitir a prova indiciária 
como suficiente preocupa, pois demonstra uma tendência exatamente oposta ao ga-
rantismo. O argumento baseia-se na alegação de que é difícil encontrar provas diretas 
quando o acusado possui poder econômico- político, pois para esse tipo de sujeito a 
ocultação das provas é muito fácil. A ministra parece estar se conduzindo pela ideia de 
que não seja possível que o acusado seja inocente e se não foram encontradas provas 
do crime é porque estas foram ocultadas. Parece que a ministra busca caminhos al-
ternativos para provar uma culpa da qual ela já estaria previamente convencida, o que 
colide com a garantia de presunção de inocência. O uso desse tipo de prova também 
tende a colidir com a garantia de contraditório e ampla defesa pois torna-se muito 
difícil para o acusado se defender de meras elaborações lógicas, que não possuem a 
substancialidade das provas diretas.

Em outro ponto, um dos motivos do STF ter sido anti-garantista, foi com base no 
ministro Luiz Fux, que pretendia descaracterizar a presunção de inocência na fase 
judicial onde é mais necessária, esse é só um dos exemplos em que a maioria dos mi-
nistros afastou-se da orientação garantista que sempre é reafirmada como podemos 
perceber pelas orientações do ministro Gilmar Mendes.
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Em alguns casos para se conseguir um resultado anti-garantista passam-se por 
cima de teorias já consolidadas como a atribuição de pena base muito acima do pa-
tamar legal, apenas para evitar-se a prescrição como ocorreu no crime de formação 
de quadrilha. 

Conjuntamente com as provas indiciárias também foi aplicado ao julgamen-
to dos criminosos de colarinho branco a chamada teoria do domínio do fato. Essa  
teoria alemã da primeira metade do século passado se relaciona com o tema do 
concurso de pessoas e pode ser observada no art. 29 do código penal que disciplina: 
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na  
medida de sua culpabilidade.

Essa teoria busca responsabilizar o autor mediato, que não realiza diretamente 
o núcleo da conduta criminosa, mas possui domínio sobre ela, sendo mentor de 
sua execução e podendo impedi-la caso queira. Essa teoria surgiu justamente para 
responder ao crescimento de uma criminalidade envolvendo instituições de poder 
como o Estado e seus servidores. Justamente por se adequar a esse tipo de crime de 
colarinho branco, que foi invocada na condenação de parte dos réus do mensalão. 
Porém deve-se ressaltar que a circunstância de o acusado ter domínio do fato não 
dispensa a acusação de apresentar provas de sua participação. 

Provas são os elementos formadores da convicção do juiz e como anteriormente 
explicado essas provas podem ser até mesmo as indiciárias. Apesar das desconfianças 
quanto ao uso da prova indiciária que observamos nas discussões jurídicas que se 
desenvolvem ao longo do julgamento do mensalão é bom lembrar que ao contrário do 
que pode parecer esses indícios não podem surgir da subjetividade da mente daquele 
que julga, mas do conteúdo do processo. A responsabilidade não pode ser presumida 
e indícios não suplantam a indigência probatória.

Alguns afirmam que o julgamento do mensalão não deve preocupar os garantistas 
pois não modificará a jurisprudência. Acreditam que essa orientação mais punitiva 
foi específica para o caso do mensalão, que gerou comoção pública e demandou uma 
tomada de posição mais severa dos ministros. Porém, se essa afirmação for verdadeira, 
o que esperamos que não seja, aí sim que os garantistas deveriam definitivamente se 
preocupar. Um tribunal utilizar teorias e valores jurídicos especificamente para um 
caso e não para os demais significa um tribunal de exceção e ministros que se curvam 
diante da pressão midiática abrem mão de sua imparcialidade. Não parece ser esse o 
caso. O julgamento da ação penal 470 poderá formar nova jurisprudência e levar no 
futuro os demais tribunais a adotar novos paradigmas, não tão próximos da tendência 
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garantista mas nem por isso injustos ou ilegais. Só o futuro mostrará se esses novos 
paradigmas representarão retrocesso na orientação do judiciário, que estava progres-
sivamente ampliando a efetividade das garantias constitucionais do processo penal. 

6. SíNTESE CONCLUSIvA

A aproximação com o sistema de tais garantias constitucionais provoca um ques-
tionamento, na expectativa de compreender a sua fundamentação teórica. O presente 
trabalho, nesse sentido, tem por fim analisar esta postura da jurisdição constitucional 
brasileira vinculada a um debate do garantismo, principalmente como é formulado 
pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli. Pretende-se, pois, identificar a origem e definição 
deste fenômeno, de modo que se faça possível avaliar as decisões dos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal, pelas quais se irradiam e servem ao mesmo tempo de exemplo 
para todo o ordenamento pátrio, pois vai de encontro à necessidade de um sistema 
uno e provedor de segurança jurídica e decisões calcadas sob os mesmos fundamentos.

Fazendo uma rápida conceituação acerca do garantismo, segundo Ferrajoli ele po-
deria se dividir em duas categorias, as garantias primárias e as garantias secundárias.

As primárias seriam os limites e vínculos normativos, as obrigações formais e 
substanciais impostas na tutela dos direitos diante de qualquer poder. Já as garantias 
secundárias são as diversas formas de reparação, anulabilidade dos atos ilícitos e 
reparação das violações às garantias primarias.

A teoria do garantismo penal se propõe a estabelecer critérios de racionalidade 
e civilidades à intervenção penal, combatendo qualquer modelo de “defesa social” 
a todo custo. Logo a teoria garantista se transforma num modelo prático-teórico 
de defesa e tutelas a direitos, diante de uma sociedade punitiva e voraz por justiça  
a todo custo.

Ao analisarmos os diversos julgados, é importante se notar como às vezes a von-
tade de fazer justiça de juízes e até desembargadores fazem surtir o efeito contrário. 
pois para incriminar ou até tornar mais rápida determinada prisão, muitas vezes não 
se abre o devido espaço para ampla defesa e o contraditório, e a partir do momento 
que o processo chega a Suprema Corte, esses vícios anulam todo o processo e os 
ministros com foco em garantir o devido corrimento dos fatos, por vezes tomam 
decisões favoráveis aos presos, somente porque as regras não estão sendo seguidas 
da melhor maneira.

À exemplo, observa-se o caso de extradição de Cesare Batisti, se em caso algum 
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momento fosse possível comprovar-se o não atendimento a ampla defesa e o contradi-
tório alegado pela defesa, isso serviria para vetar a extradição já no supremo tribunal.

Conquanto ao caso das algemas, ficou decidido pelo seu uso somente nos casos 
em que os indivíduos representem algum risco a policiais e ao Juiz, sendo assim pre-
servada a sua dignidade humana, principio este também atingido pelo artigo 2° §1° 
da lei de crimes hediondos, aonde a vedação a progressão de regime amplia o debate, 
qual seria o objetivo do direito penal brasileiro, reconduzir e recuperar os presos a 
sociedade ou então servir apenas como uma vingança aos atos ilícitos cometidos, o 
STF em tempo parece ter optado por garantir a idéia de recuperação do condenado, 
indo até contra decisão proferida no passado.

A conclusão a que chegamos, foi não a de um STF simplesmente garantista, mas a 
de um STF que busca atender e respeitar os direitos do réu, e após aí sim conferido o 
aceite a todas as regras e princípios básicos atendidos, o supremo tribunal, tido como 
garantista por parte da imprensa e de certa parte da doutrina é capaz de proferir votos 
e decisões até bem distantes de sua fama e muitas vezes até persecutórios. 
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RESUMO
A partir do presente ensaio pretendemos analisar a jurisdição constitucional, com foco à deci-
são judicial, introduzido para esta uma noção participativa da construção da decisão. Dando 
ênfase ao modelo consagrado pelas audiências públicas jurisdicionais. Para tanto, é feita uma 
reconstrução com base na história institucional do Estado Constitucional e suas transforma-
ções contemporâneas, que permeiam a discussão sobre o tensionamento entre o Direito e a 
Política e rediscute, dentro do espaço democrático, a temática da separação de poderes, os 
novos espaços que os novos modelos de Constituição (Neoconstitucionalismo) trouxeram a 
jurisdição, em suma, o fortalecimento e protagonismo dos Tribunais Constitucionais. Cabendo 
ainda, o estabelecimento, através da proposta das audiências públicas jurisdicionais, de um 
modelo participativo para a construção da decisão judicial, permitindo uma análise crítica de 
como as audiências públicas vem sendo tratadas pelo STF e a discussão de alternativas para o 
melhor funcionamento do procedimento.
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AbSTRACT
From this essay seeks to examine the constitutional jurisdiction, focusing on judicial decision, 
a notion introduced to this participatory construction of the decision. Giving emphasis to the 
model set out by court hearings. Therefore, there is a reconstruction based on the institutional 
history of the State Constitution and its contemporary transformations that permeate the 
discussion about the tension between law and policy and discussed again within the demo-
cratic space, the issue of separation of powers, the new spaces that new models Constitution 
(neoconstitutionalism) brought the jurisdiction, in short, and the strengthening role of consti-
tutional courts. Fitting even the establishment, through the proposed public hearings courts, 
a participatory model for the construction of the court decision, allowing a critical analysis of 
how public hearings are being handled by the Supreme Court and the discussion of alternatives 
to the better functioning of the procedure.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente pesquisa insere-se na terceira fase do projeto intitulado “A Jurispru-
dencialização do Direito Constitucional” desenvolvido no âmbito do Grupo de Pes-
quisa CNPq “Estado e Constituição”. O estudo passou por duas fases, já concluídas, 
e desaguou nesta, a qual, em face das constatações a que se havia chegado, vem se 
propondo a analisar a inserção do princípio democrático (participativo) presente na 
Constituição Federal brasileira de 1988, nas decisões judiciais, mormente no âmbi-
to da jurisdição constitucional, que vem de mais a mais sendo palco de discussões 
políticas das mais variadas, em um processo de profunda judicialização do cotidiano 
da vida Sócio-política..

Para que entendamos o atual cenário que levou ao desenvolvimento da presente 
pesquisa, precisamos focar nossas atenções no novo projeto de sociedade inaugurado 
em 1988. O programa instituído pela vigente Constituição incorporou uma série de 
direitos, de cunho prestacional, jamais antes vistos e a serem concretizados a curto, 
médio e longo prazos. Contudo, como “programa” que é (sem adentrarmos no debate 
em torno do caráter eficacial das normas constitucionais e do problema da realização 
dos direitos fundamentais no contexto do Estado Democrático de Direito), a sua re-
alização esbarrou – e ainda esbarra – nos limites do próprio Estado, inclusive como 
Estado Social, demarcado pelo permanente tensionamento entre seu projeto político 
– como inclusão - e sua base econômica capitalista – de exclusão6. 

E é neste contexto de desconforto ante as promessas não cumpridas e a demo-
cratização do acesso à justiça, e frente, também, a tantas outras novas demandas que 
surgiram pós 88, que ganha força o recurso à jurisdição na expectativa de que esta, 
como função de garantia e em substituição às funções de governo, possa “ofertar” a 
satisfação das mesmas7.

Esta transferência dos espaços de decisão, do político – em sentido estrito - para 
o jurisdicional, foi o que marcou os estudos da primeira fase do projeto desenvolvido.

Já na sua segunda fase, desenvolvida a partir do ano de 2007, intitulada “o 
papel do político”, se buscou uma revisão do quadro político-institucional do  

6 Quanto ao tensionamento entre o caráter realizador do Estado Social e a política econômica de exclusão, ver a obra 
de AVELÃS NUNES, Antonio José. As voltas que o mundo dá....Reflexões a propósito das aventuras e desventuras do 
Estado Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

7 BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. As crises do Estado e da Constituição e a transformação espaço-temporal dos direitos 
humanos. 2ª ed. Col. Estado e Constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2011, p. 60.
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Estado Constitucional contemporâneo, tendo por parâmetro as fórmulas políticas 
da modernidade, em particular no que se refere à articulação interna do Estado, 
alicerçada na sua ideia de unidade, mas concebida sob o modelo orgânico-funcional 
de tripartição de funções.

Assim, temos que o chamado Estado Democrático de Direito projeta uma trans-
formação da sociedade8, mas, por outro lado, estamos diante de um esfacelamento das 
condições necessárias e suficientes para sua concretização, sobretudo em um ambiente 
de reformas (neo)liberais e de novos arranjos político-econômico-sociais. Diante 
dessa perspectiva, é preciso que se promova um rearranjo nas estratégias de atuação 
do Estado contemporâneo, principalmente no que tange às formas de legitimação. 
Nesse passo, o princípio democrático e a função de garantia são pontos extremos 
de uma relação pendular e evolutiva; enquanto o princípio democrático exerce uma 
função formal e procedimental, o sistema de garantias incorpora traços substanciais.

O que se pretendeu, neste momento, foi estabelecer uma reflexão acerca dessa 
nova conformação da estrutura funcional do Estado, principalmente no sentido do 
papel desempenhado pela jurisdição, que muitas vezes, como no caso brasileiro, 
ganha dimensões que extrapolam seus limites tradicionais de atuação.

Assim, nesta segunda fase, se apontou para a ideia de substituir a tripartição 
clássica dos poderes por uma dualidade entre as funções de governo (executiva e 
legislativa) e função de garantia (jurisdicional), o que dialoga com a perspectiva de 
um texto constitucional de perfil aberto, entretanto, mantém a indagação acerca da 
legitimidade da jurisdição em uma situação de crise da democracia e, em particular, 
de sua fórmula representativa9. 

Foi nesse contexto que surgiram as inquietações que nos trouxeram a esta tercei-
ra fase, na qual se busca estudar mecanismos que legitimem democraticamente as 
decisões jurisdicionais, para além de sua legitimação tradicional contramajoritária. 
Imprescindível para tal transformação é a instrumentalização do juiz constitucio-
nal com meios que consigam proporcionar uma melhor interpretação da norma 
constitucional, na busca por superar o caráter fechado que apresenta a jurisdição, 

8 Em referência a noção transformadora do Estado Democrático de Direito cabe menção ao aprofundamento dos temas 
já visitados em: BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais: O Estado e o Direito 
na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, em especial Cap. I; e BOLZAN DE MORAIS, Jose 
Luis; STRECK, Lenio Luiz. Ciência Política e Teoria do Estado. 7. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011.

9 FERRAJOLI, Luigi e MANERO, Juan Ruiz. Dos modelos de constitucionalismo. Uma conversación. Madrid:  
Trotta, 2012.
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substituindo-o por um novo, que amplie a participação dos diversos atores sociais 
no processo de tomada de decisão. Surge, assim, a instituição das audiências públi-
cas como uma possibilidade para propiciar esta abertura democrática, merecendo 
reflexão teórica e prática.

2. A “JUDICIALIZAÇÃO DO COTIDIANO” E AS 
NOvAS PRáTICAS METODOLÓGICAS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS

A discussão que segue, adquiridos resumidamente os pressupostos anteriores, 
aponta para a necessidade de ser repensada metodologicamente a atuação do “Sis-
tema de Justiça”, aqui tratado no âmbito da atuação do Supremo Tribunal Federal 
(STF) em razão das peculiaridades da experiência brasileira na matéria, toman-
do como parâmetro a mudança profunda de seu status e papel no contexto do(s) 
neoconstitucionalismo(s) e sua emergência privilegiada como espaço de enfren-
tamento dos grandes temas contemporâneos e daqueles que se produzem do não 
cumprimento ou do cumprimento deficiente ou insuficiente das promessas constitu-
cionais, bem como a necessária adequação destes procedimentos ao princípio demo-
crático, tal como presente no texto constitucional brasileiro em vigor, incorporando 
a forma “participação” ao modelo de democracia dos modernos (representativa), nos 
termos antes resumidamente explicitados.

Com este pano de fundo, o qual foi se descortinando ao longo do processo de de-
senvolvimento das fases anteriores desta mesma investigação, põe-se em destaque um 
conjunto de aspectos que pautam o debate em torno de uma teoria do/para o Estado 
Constitucional contemporâneo que incorpore tudo aquilo que foi sendo construído 
ao longo da tradição do constitucionalismo como uma cultura que lhe caracteriza e 
identifica, assim como interage com isso para interrogar a necessidade de se contem-
plar o novo, indicando a de se instalar um olhar renovado sobre as práticas jurídicas, 
compatível com a renovação da própria teoria democrática e, fundamentalmente, 
com as práticas de participação na produção das decisões públicas.

Isto nos faz revisar um sem número de questões já postas, sobretudo tomando 
como referência a perspectiva de um Direito (Constitucional) que se “constitua” em 
uma dimensão de realização de um projeto de felicidade – ou de bem viver, na esteira 
do Novo Constitucionalismo Latino-americano - e que precisa ser “corretamente” 
traduzido, mas que se mantém como referência e limite e cuja “guarda” incumbe  
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ao juiz constitucional, seja ele quem for. 
Assim, podemos reconhecer o cenário da discussão que ora se apresenta, tomando 

como ponto inaugural a questão da tradução do Direito.
O dilema da tradução do Direito, entendida esta, para fins desta reflexão prelimi-

nar, como uma(s) forma(s) de e para transpor o texto jurídico, em particular o texto 
legal, (1)de um lugar – de produção – a outro – de aplicação; (2)de um tempo – edição 
– a outro – implementação e; (3)de um ambiente – técnico – a outro – comum – se 
apresenta para os juristas como um desafio a ser enfrentado com urgência, podendo 
este assumir diversas roupagens.

Assim, para pensar as condições e possibilidades para uma tradução democrati-
camente ampliada do Direito – poder-se-ia parafrasear, aqui, o título da obra de K. 
Hesse, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição -, é preciso ter presente 
um conjunto de circunstâncias novas que vêm se apresentando à discussão, podendo 
eleger-se, circunstancialmente, um exemplo que pode se tornar paradigmático neste 
desiderato, qual seja: as audiências públicas inauguradas pelo Supremo Tribunal Fe-
deral em 2007, sob os auspícios da legislação já posta em 1999.

E, neste universo problemático, é possível pensar um aspecto que pode contribuir 
para o debate em torno da busca de uma “tradução satisfatória e democraticamente 
construída” do Direito, levando em consideração as implicações de dois pressupostos 
tirados da Constituição da República de 1988.

O primeiro aquele que assume e organiza o Brasil como Estado Democrático de 
Direito e, com isso, incorpora à fórmula político-institucional brasileira aquilo que 
era apresentado explicitamente no modelo constitucional português “revolucionário” 
– a transformação social - como projeto de realização efetiva das promessas/dívidas 
modernas, em particular aquelas vinculadas ao resgate da cidadania democrático-
-social, constante no art. 1º da Carta Política.

O segundo aquele que incorpora à ordem democrática reinstalada em 1988 a 
ideia de uma democracia de novo tipo, a qual não vem assentada exclusivamente em 
fórmulas de representação política mas, agrega a estas instrumentos que repercutem 
o pressuposto da participação popular direta em todos os âmbitos e ambientes do 
processo decisório público em todos os espaços da federação e em todas as formas 
de atuação do ente estatal. Dito de outra forma: a tomada de decisão democrática 
é fundada na participação, e não mais apenas na representação ou em institutos de 
democracia direta (plebiscito, referendum, iniciativa popular) dirigida ao Estado em 
sua unidade complexa e especializada.
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Isto significa a necessidade de se “traduzir” o Direito desde um processo partici-
pativo que considere o texto da lei (constitucional, no caso) como ponto de partida e 
de chegada para a construção desta sociedade nova, sem manietar as novas e futuras 
gerações pelas antigas ou, mesmo, pelas atuais – fundadoras do texto constitucional – 
e, também, sem permitir retrocessos em relação ao passado vitorioso tendo ainda pre-
sente o papel contramajoritário referendado pelo texto constitucional e desempenhado 
pelo juiz constitucional. O que põe em pauta não apenas um novo procedimento, mas 
um novo papel para o juiz constitucional, sempre pautado pelo vetor constitucional.

A nossa tese, sucintamente falando, neste momento, se vincula à ideia de que é 
necessário inaugurar uma nova fase para a função jurisdicional do Estado, a começar 
por sua tarefa de controle de constitucionalidade e, nesta, na sua atuação como Corte 
Constitucional, considerando-a em um ambiente amplo que nomeamos Sistema de 
Justiça. E, esta mudança sugere a necessidade de fazer incidir, também no espaço da 
jurisdição, o princípio democrático participativo como transformação metodológica 
de sua forma de agir. Ou seja, é preciso que a jurisdição constitucional incorpore a 
participação cidadã por meio da qual se possa veicular a possibilidade de construção 
efetiva de uma sociedade justa e solidária e apta a responder aos dilemas contempo-
râneos em sua complexidade, contribuindo no processo de tradução do direito, ainda 
que não possa, aqui e agora, erigir-se em um constituinte ad hoc..

Tal se dá em um contexto de judicialização do cotidiano (da política e do políti-
co) – ante a crise e a insuficiente satisfação de interesses reconhecidos, uma maior 
democratização no acesso aos meios jurisdicionais e um fortalecimento da cidada-
nia, percebendo-se um crescente recurso à jurisdição como lócus privilegiado para 
o tratamento de conflitos, o que pode, também ser compreendido no contexto de 
uma falência completa na construção do consenso em sociedades como a brasileira, 
incapaz de tratar seus conflitos sem a intervenção da autoridade -, judicialização dos 
conflitos (transformados em lides) – estas envolvem, cada vez mais, temas constitu-
cionais, sua hermenêutica e aplicação – e que favorece e fortalece um protagonismo 
judiciário oportunizando, muitas vezes, um ativismo judicial problemático, no qual 
não nos deteremos neste momento, referendando, aqui, os trabalhos do colega de 
curso Lenio Luiz Streck, entre tantos daqueles que assumem reservas a tal postura.

Há, portanto, a necessidade de pensar instrumentos que qualifiquem a atuação 
deste Sistema de Justiça – entendido como o conjunto de atores, estruturas e insti-
tuições, bem como formas e fórmulas de produção de respostas – e que permitam o 
tratamento de conflitos no âmbito da função jurisdicional do Estado – pensando a 
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jurisdição e, particularmente, sua metodologia de atuação.
As perguntas que ficam, então, são: 1) como proceder à tradução do direito neste 

contexto? 2) Será que os modelos e métodos processuais tradicionais são suficientes 
e eficientes para responder a esta demanda acrescida, qualitativamente diferenciada e 
subjetivamente alargada? Ou, ainda: 3) como repercute a Constituição no processo?. 
E, claro, tendo-se a exata dimensão dos limites de tais questionamentos, os quais dei-
xam de lado outros tantos que ultrapassam as dimensões e objetivos do presente texto.

Há que reprogramar o processo para responder a isso, para que a decisão resulte 
de uma elaboração substancializada e participada, sem que isso signifique a ultrapas-
sagem constitucional como um poder ad hoc e ilimitado..

O que há de novo nesta perspectiva? De que forma a introdução destes mecanis-
mos pode provocar uma cisão profunda nos métodos tradicionais de dizer o Direito? 
Como viabilizar a participação efetiva da sociedade na construção de respostas cor-
retas e constitucionalmente adequadas?

Há que se pensar isso não apenas no interno da doutrina processual – o qual não 
é, diga-se desde logo, nosso campo de atuação privilegiado -, mas, e sobretudo, a 
partir de um olhar ampliado, construindo um conhecimento que articule a Ciência 
Política, a Teoria do Estado e da Constituição (como Teoria do Estado Constitucio-
nal), o Direito Constitucional, a Teoria do Direito e o Direito Processual. Só assim 
será possível alicerçar um novo olhar para o tema e suas circunstâncias, para que não 
se torne apenas um artifício de arremedo e acobertamento das insuficiências de uma 
processualística que não se liberta das amarras de um saber dogmatizado demarcado 
por uma postura liberal-individualista, como muito bem apontado por Jânia Maria 
Lopes Saldanha, em seus trabalhos de pesquisa e publicações10.

O processo constitucional, neste sentido, inova e se adequa – deveria inovar e se 
adequar... - ao projeto de democracia constitucional, marcado este por uma lógica 
construtiva e participava na elaboração das respostas públicas, rompendo com o 
modelo tradicional do processo individualista que tem no julgador sua referência 
primeira (e única), buscando promover uma relegitimação das práticas deste Sistema 
de Justiça. E, ainda, provoca a abertura da jurisdição à sociedade, tudo em contrário 

10 Ver, entre outros: BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis e SALDANHA, Jânia Maria Lopes. A dupla face do acesso à 
justiça: análises iniciais sobre a cultura da eficiência e o desafio da institucionalização dos Juizados Especiais Federais. 
In: CALLEGARI, Andre Luis; STRECK, Lenio Luiz e ROCHA, Leonel Severo (Orgs.). Constituição, Sistemas Sociais e 
Hermenêutica. Anuário do PPGD/UNISINOS. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2001,.p. 121-152. 
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ao fechamento (autocrático) que as estruturas ordinárias de processo conformam, seja 
pela limitação da participação às partes processuais, seja pela conformação dogmática 
de seu itinerário ou pela redução da complexidade do conflito à lide. 

3. O STF COMO PALCO PARA UMA AbERTURA À 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: O LUGAR DO POvO 
NO PODER JUDICIáRIO

Se em tempos atuais em que a jurisdição salienta sua atuação através das aberturas 
e ineficiências dos poderes políticos e com a expansão do contencioso para esferas 
onde os horizontes dos legisladores ainda não atingiram a necessária adaptação à 
realidade prática11, se acentuam debates referentes à delimitação do poder dos juízes 
e se denuncia a consolidação de uma República de magistrados12, questões como os 
excessos na judicialização do cotidiano (da política e do político) e as mutações e 
criações dos tribunais através do ativismo judicial13 criaram um debate doutrinário 
em torno da jurisdição (seu papel, sua legitimação, seus limites etc) e dúvidas sobre 
o que se pode juridicizar e o quanto podemos judicializar sem perder a imposição 
constitucional de três poderes harmônicos entre si e, até onde podemos ir para a ga-
rantia de direitos sem cair em um autoritarismo judicial. 

Como menciona Friedrich Müller, “(...)no Estado Democrático de Direito o Jurista 
não pode brincar de pretor Romano”14, havendo a necessária obrigatoriedade de demo-
cracia nos três poderes instituídos no Estado de Direito contemporâneo, lembrando 
que o povo é o destinatário do império do Direito, é do povo e para o povo que são 
feitas as leis e também é refletida no cotidiano do povo a decisão judicial. Quanto mais 

11 Podemos tomar como exemplo a decisão recente do STF (ADPF 132), quanto à união estável homoafetiva, onde o 
legislativo se omitiu - ou preferiu “decidir” sem decidir - por décadas em dar tratamento específico às lacunas legislativas 
do tema. Tratando da supremacia do Supremo Tribunal e dá tomada de frente em relação ao legislativo, no caso específico 
da união homossexual, ver: STRECK, Lenio Luiz; BARRETO, Vicente de Paulo; OLIVEIRA, Rafael Thomaz. Ulisses e o 
canto das sereias: sobre ativismos judiciais e os perigos da instauração de um “terceiro turno da constituinte”. Revista de 
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). julho-dezembro 2009, p. 75-83.

12 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Rev. Direito FGV. 2008, vol.4, n.2, p. 441-463.

13 Para uma opinião crítica das posturas ativistas dos tribunais e a impossibilidade de compor a discricionariedade 
judicial com a democracia, ver: STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme a minha consciência? – 2. Ed. rev. 
e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010; TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e Ativismo Judicial. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

14 MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? A questão fundamental da democracia. Trad. Peter Naumann. São Paulo: Max 
Limonad, 2003, p. 60.



474

os Tribunais interferirem no cotidiano do povo, mais este deverá participar do proces-
so, pois é do interesse do povo como coletividade, ou do(s) grupo(s) afetado(s) pela 
decisão, a participação, representação e a explanação de motivos perante os juízes. 

Assim, busca-se não um desvio em face da jurisdição, mas, isto sim, incorporar a 
participação, a colaboração e a legitimação com a incorporação da cidadania no Sis-
tema de Justiça, tentando através da alternativa participativa evoluir de um processo 
formal-individualista para um modelo de cunho participativo-coletivo.

Há que assumir uma necessária mudança de consciência que deve abranger o ju-
diciário em sua atuação, trazendo para nosso problema o debate proposto por Ronald 
Dworkin, quando afirma que juízes, ao contrário de legisladores, não se importam 
com a decisão impopular, não tendo temor da opinião pública ou mesmo não levando 
em consideração o que pensará o povo referente ao seu desempenho, pois os juízes 
não dependem do voto popular15, o que faz o mesmo autor afirmar que juízes “não 
devem tomar decisões independentes no que diz respeito a modificar ou expandir o re-
pertório legal, pois essas decisões somente devem ser tomadas sob o controle popular”16. 

Na esteira do pensamento de Dworkin, pode-se reconhecer que a adaptação pro-
cessual e a possibilidade de ouvir a sociedade não mudariam o caráter da magistratura 
que lhe permite não temer o povo, mas daria à decisão um fundamento de legitimida-
de, um complemento de fatos e de instrumentos técnicos que o magistrado sozinho 
não poderia trazer à decisão. O processo aberto à sociedade não tira do magistrado a 
autonomia e não exclui ou limita o Estado-Juiz no poder legítimo de decidir, apenas 
traz consigo uma carga maior de elementos que podem melhor transportar o juiz no 
percurso da decisão, sendo ela sempre vinculada constitucionalmente. 

Com a Constituição Federal de 1988 foram demarcadas transformações e ino-
vações importantes para o entendimento da evolução processual por que passa a 
Corte Suprema brasileira. A Carta, denominada cidadã, traça em seu texto diretrizes 
à aproximação do Estado com a sociedade e assegura, através dos seus pressupostos 
de legalidade e segurança jurídica, uma vinculação estreita entre a i) democracia, 
como elemento essencial da nova Carta; ii) a cidadania, como um esteio de afirmação 
das possibilidades de inserção do povo na vida político-social da nação; se volta às 
linhas iii) republicanas com a reafirmação de um Estado não autoritário, a defesa 
e a difusão de virtudes cívicas, criação de políticas que diminuam à desigualdade 

15 DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 28

16 Idem, p.17
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social, incentivo ao auto-governo dos cidadãos e a consolidação de uma democracia 
participativa17; e também o iv) direito, que na nova etapa constitucional além de con-
ter os pressupostos liberais inerentes ao Estado de Direito moderno tem agregado 
instrumentos diretores de evolução social, formados a partir de um plano de direitos 
não mais apenas de abstenção ou liberdade, ou mesmo pensado como simples re-
mediador das condições básicas das massas populares18, sendo o modelo de Estado 
Constitucional de 1988, o Estado Democrático de Direito, das garantias individuais, 
dos direitos sociais, dos direitos transindividuais e da democracia fortalecida e jus-
tificante de todos os poderes estatais.

Para o controle concentrado de constitucionalidade a nova Carta trouxe um alarga-
mento do rol de legitimados a propor ações e com as emendas pós Constituição ampliou 
o seu elenco de ações. Logo em 1993, na E.C. 3, foi incluída na alínea A, do inciso I, artigo 
102, a ação declaratória de constitucionalidade, ocupando o mesmo dispositivo que da 
já consagrada ADI(n). No ano de 1999 são inclusas, através das leis complementares de 
número 9982 e 9868, o processo de julgamento da ADPF, também prevista no texto origi-
nal da Constituição, da ADI(n) e ADC. Tratando do julgamento das questões de controle 
concentrado, em seus artigos 9o,§ 1o (Lei 9868/99) 19 e 6o,§ 1o (Lei 9882/99) 20, ambas 
as leis estabelecem a possibilidade de convocação da Audiência Pública Jurisdicional.

A possibilidade de inserção de uma colaboração para questões de transdiscipli-
nariedade e que exigiriam dos atores do Sistema de Justiça mais do que um saber 
técnico-jurídico, demarca uma evolução processual e cultural no judiciário brasileiro, 
pois representa a efetivação da participação da opinião pública, mesmo que especiali-
zada e delimitada, na sociedade, podendo-se falar em construção legítima da decisão 

17 AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Coleção Estado e Constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2005, p. 16

18 Em referência ao Estado Social do final do século XIX e meados do século XX, que segundo García-Pelayo “não se 
tratava de uma política setorial não destinada exatamente a transformar a estrutura social, mas a remediar alguns de seus 
piores efeitos.” (GARCIA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo. 2. Ed. Trad: Agassiz Almeida 
Filho. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 9).

19 “Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar infor-
mações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data 
para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.”

20 “Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das 
informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de 
peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas 
com experiência e autoridade na matéria.”
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através de “uma prática hermenêutica e uma tarefa coletiva.” 21

4. O CASO DAS AUDIÊNCIAS PÚbLICAS NO STF E  
O PRINCíPIO DEMOCRáTICO (PARTICIPATIvO)

Para os limites desta proposta de pesquisa interessam alguns aspectos concernen-
tes às ações de controle concentrado. Seu procedimento é regido pela Lei 9868/99, 
que regulamenta o processo das ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória 
de constitucionalidade e pela Lei 9882/99, que regulamenta o processo da ação por 
descumprimento de preceito fundamental. 

A existência de um eficiente sistema de controle da constitucionalidade das leis 
exige que o Poder Judiciário esteja alinhado e comprometido com os mínimos pa-
drões democráticos preconizados pelos Estados contemporâneos. 

Nesse particular é que se faz necessário interrogar acerca da falibilidade e limita-
ção do conhecimento jurídico puro, uma vez que por mais elementos probatórios e 
informativos que o processo disponibilize e, por mais conhecimentos inter/transdis-
ciplinares22 que os julgadores possam deter, nem sempre reunirão em si informações 
suficientes para forjar uma resposta adequada(correta), com base em fundamentos 
compatíveis com a matéria posta.

Assim, a Lei 9868/99 inova sensivelmente nesta questão ao prever a possibilidade de ma-
nifestação no processo de outros órgãos e entidades, como é o caso do amicus curiae, confor-
me prevê o seu artigo 7º, § 2º, para o caso específico da ação direta de inconstitucionalidade.

As Leis, antes mencionadas, avançam ao abrirem definitivamente o processo de 
controle direto da constitucionalidade à participação da sociedade. Tanto o artigo 9º, § 
1º, relativo à ação direta de inconstitucionalidade, quanto o artigo 20, § 1º, que se refere 
à ação declaratória de constitucionalidade, ambos da Lei 9868/99, bem como o artigo 
6º, § 1º, da Lei 9882/99 que regula o processo da ação por descumprimento de preceito 

21 SALDANHA, Jânia Maria Lopes. Do funcionalismo processual da aurora das luzes às mudanças processuais estruturais 
e metodológicas do crepúsculo das luzes: a revolução paradigmática do sistema processual e procedimental de controle con-
centrado de contitucionalidade no STF. In: STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis (Org.). Constituição, 
Sistemas Sociais e Hermenêutica: Anuário do PPG Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 127

22 Se o tema da interdisciplinaridade é relativamente novo na formação do jurista, há muito tem sido objeto de análise 
dos educadores. A vasta obra de Edgar Morin é um norte para que seja compreendida a necessidade do pensador, sobre-
tudo da área das humanidades, na qual o Direito está inserido, pensar e compreender o mundo não mais no horizonte da 
linearidade, mas da complexidade, essa sim a exigir conexões e interconexões com outras áreas do conhecimento humano. 
Veja-se: MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
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fundamental, atribuem ao Relator da ação o poder, entre outros, de designar audiência 
pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Trata-se do reconhecimento legislativo do que há muito se discute em sede dou-
trinária, ou seja, de que o julgador do presente deve abrir-se à sociedade para, junto 
dela, buscar subsídios à formação do convencimento, o que poderia constituir um 
fator de maior legitimidade para o Sistema de Justiça, sem que isso corrobore qualquer 
possibilidade de ativismo discricionário por parte do julgador.

De fato, esse é um objetivo mais amplo do próprio Estado Democrático de Direito, 
cuja legitimidade aumenta na mesma proporção em que abre canais de comunicação 
com a sociedade em todas as suas esferas de atuação. No caso brasileiro, a abertura da 
Corte à sociedade vem se apresentando sob a forma das audiências públicas jurisdicionais.

5. AUDIÊNCIAS PÚbLICAS: PRObLEMAS E A 
NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO

Desde o surgimento da figura das audiências públicas, em 1999, já ocorreram ao 
todo 07 (sete) audiências, sendo que a primeira aconteceu somente em 2007. Entre a 
promulgação da lei e a realização da primeira audiência pública, decorreu um lapso 
de praticamente oito anos sem que o instituto tenha sido utilizado, reflexo de uma 
concepção processual de cunho liberal-individualista, ainda forte em nosso judici-
ário e uma demonstração do quanto é difícil a instalação do novo frente às velhas e 
tradicionais práticas jurisdicionais. 

Em contrapartida, nos últimos cinco anos, apresentando um tímido rompimento 
com esse paradigma conservador de processo, foram realizadas sete audiências o 
que, aparentemente, demonstra que na concepção dos Ministros do Supremo ouvir 
a sociedade tem ganhado um relevo especial, mormente no julgamento de casos que 
carregam fortes apelos morais, éticos, culturais, religiosos ou incorporam questões 
técnicas de alta complexidade. 

Em ordem cronológica, em 2007 foi realizada a audiência pública na ADI 3510 
sobre a Lei da Biossegurança; em 2008 foram realizadas duas audiências, uma na 
ADPF 101 sobre a importação de pneus usados e uma na ADPF 54 sobre a interrup-
ção de gravidez de feto anencefálico; em 2009 a audiência da Saúde; em 2010 a da 
ADPF 186 sobre cotas no sistema nacional de educação; e, em 2012 mais duas, na 
ADI 3937 sobre a proibição da utilização de produtos que contenham amianto ou 
asbesto na produção e na ADI 4103 sobre a constitucionalidade da nomeada Lei Seca.
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Em paralelo à demora apresentada pelo STF para iniciar a utilização das audiên-
cias públicas, caminhou a sua regulamentação. Somente em 2009, a partir da Emenda 
29, a audiência pública passou a ser tratada no Regimento Interno do Supremo Tribu-
nal Federal. As três audiências realizadas entre 2007 e 2008 foram reguladas tomando 
emprestado o regimento da Câmara dos Deputados, que já previa a possibilidade 
deste tipo de prática, sendo adaptada aleatóriamente no ambiente jurisdicional, sob 
a batuta do Ministro Relator do processo submetido à mesma.

Ainda que, desde 2009, exista uma previsão no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal acerca da matéria, este regulamento se ressente de uma melhor e 
mais adequada regulamentação que lhe permita constituir-se em um mecanismo mais 
eficaz para uma melhor e mais adequada/correta tradução do Direito. 

A norma regulamentar não prevê, por exemplo, critérios acerca da obrigatorie-
dade ou não da convocação de audiência pública para casos que envolvem e afetam 
de forma intensa a coletividade. O critério de escolha por ouvir ou não a sociedade 
é arbitrário, e fica dentro do espaço de deliberação do Ministro Relator do caso. 
Nem mesmo os demais Ministros têm esta faculdade, ao ponto que, caso sintam ser 
necessário ouvir depoimentos, argumentos e esclarecimentos sobre a matéria, ficam 
a mercê da escolha do Relator.

Outro ponto que se apresenta problemático é o critério de convocação e de escolha 
daqueles que irão expor argumentos em audiência – dos participantes. Não há previ-
são alguma sobre como deve ser feito o edital convocatório, sendo que também fica 
a critério do Relator a escolha de quem poderá se inscrever e enviar trabalhos para 
serem sustentados em audiência. Também, a escolha daqueles que terão oportunidade 
de se manifestar, dentre os muitos inscritos, é totalmente arbitrária e inexige qualquer 
fundamentação da escolha. 

A experiência nos mostra que, nas três primeiras audiências públicas, por exem-
plo, a falta de prática – e talvez até mesmo de compreensão sobre o real intuito da 
audiência – trouxe distorções no seu uso. Nestes três casos, o Relator, ao convocar a 
audiência pública, não abriu a possibilidade da participação da sociedade nos deba-
tes. O edital possibilitou tão somente àqueles que já haviam ingressado no processo 
como amicus curiae a indicação de representantes seus para apresentar argumentos 
em audiência, o que, levando-se em conta o caráter de ser, na experiência brasileira, 
o amicus curiae o amigo de uma das partes, este, em realidade, traz à Corte a posição 
desta, ou seja dos interesses particulares que já defendia como amicus..., comprome-
tendo, novamente e sobremaneira, o caráter informativo do instituto. 
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Verdade é que a partir da quarta audiência realizada, a primeira após a mudança do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal, os editais de convocação das audiências públi-
cas passaram a abrir a todos a possibilidade de envio de trabalhos e a inscrição para parti-
cipar da mesma. Esbarramos, neste momento ainda, contudo, no problema dos critérios 
de seleção daqueles que participarão, ainda vinculado à opção discricionária do Relator.

Em dissertação de mestrado, Flávia Martins de Carvalho23 apresenta dados sobre a 
participação nas audiências, os quais ilustram o problema dos critérios de seleção. De 
acordo com ela, na audiência realizada na ADI 3510, foram indicados 29 participantes, 
mas ouvidos somente 22; foram ouvidos 11 (50%) especialistas a favor das pesquisas com 
células-tronco e 11 (50%) contra; 77% dos especialistas pertenciam ao Sudeste, seguido 
de 14% do Centro-Oeste, 5% do Sul e 5% do Nordeste. Não houve representantes da re-
gião Norte; apenas 5 entes da federação estavam representados, o que corresponde a 22% 
de todo o território nacional. Na audiência realizada na APF 101, 11 instituições foram 
admitidas a participar, sendo que quatro delas (36%) não tinham qualquer representati-
vidade coletiva, mas sim, eram empresas privadas com forte atuação no ramo de pneus. 
Na audiência realizada na ADPF 54, foram formados três blocos temáticos, a saber, 
religioso, científico e comunitário. As 22 instituições selecionadas para a participação 
na audiência estavam assim distribuídas: bloco comunitário – 10 instituições (45,5%), 
bloco científico – 7 instituições (31,8%) e bloco religioso – 5 instituições (22,7%). 

Tais dados demonstram que não há uma uniformidade nos critérios de escolha 
dos participantes. Não há um regramento específico para tanto e, pela falta de funda-
mentação acerca da escolha, não se sabe quais são os critérios que balizaram a opção 
do Relator por uma ou por outra apresentação. 

Esta seleção, da forma como vem ocorrendo, coloca em dúvida a real abertura da 
Corte à sociedade, ao ponto de não se saber dizer porque determinado participante 
foi escolhido ou não. 

Ademais os dados apontam para um segundo problema que é a polarização da 
audiência. A separação em favoráveis e contrários, de mais a mais, vem a demonstrar a 
utilização deste canal para a defesa de interesses das partes envolvidas, desvinculando 
a audiência de seu caráter informativo, o que pode fragilizar as informações presta-
das, podendo interferir negativamente diretamente no direito que se busca traduzir.

Além dos problemas apontados, resta ainda a baixa participação dos Ministros 

23 CARVALHO, Flávia Martins de. Audiências Públicas no Supremo Tribunal Federal: uma alternativa democrática? /
Flávia Martins de Carvalho. Dissertação de Mestrado – UFRJ, 2011.
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durante a solenidade. Nas audiências até então realizadas, houve a presença cons-
tante tão somente do Ministro Relator. A ausência maciça dos demais Ministros 
esvazia as possibilidades de que este momento teria para produzir respostas mais 
satisfatórias/adequadas/corretas, ao ponto de não ocorrerem questionamentos nem 
debates, correndo o risco, muitas vezes, de deixar a audiência de ser aproveitada na 
amplitude de possibilidades que poderia ter, tornando-a apenas um simulacro de 
legitimidade para a decisão final..

Esta experiência aponta para a necessidade de maior rigor no formato e na 
condução das audiências públicas jurisdicionais, para que o instituto não seja es-
vaziado ou seja deturpado o seu uso. Ampla abertura aos participantes e aos seus 
argumentos, critérios claros de seleção dos participantes e fundamentação das es-
colhas, extensão da faculdade de convocação da audiência aos demais Ministros, a 
promoção de debates entre os participantes e Ministros de forma a serem melhor 
aproveitadas as falas, enfim, muitas são as possibilidades que se vislumbra para que 
a abertura da Corte à sociedade ocorra de forma concreta e mais efetiva. Mas esta 
é uma caminhada que está apenas começando...

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, os principais resultados da pesquisa apontam para utilização da audiência 
pública como:

1- um sistema de convocação discricionário e calcado na vontade do Relator 
onde não há uniformidade entre as convocações até aqui analisadas, sendo que, a 
partir da quarta audiência pública, parece ter ocorrido uma melhor separação entre 
o papel do amicus curiae e o participante em audiência pública, vez que se alteraram 
os parâmetros de convocação; 

2 - um critério de escolha técnica ou até mesmo discricionário, com limitações a 
uma efetiva abertura popular; 

3 – um momento informativo para o julgador, ocorrendo, nas decisões, a utilização 
ou ao menos a referência aos argumentos expostos em audiência, inclusive absorven-
do os consequentes vícios ideológicos dos argumentos trazidos pelos participantes, 
decorrente das falhas apontadas no processo de sua constituição, em particular na 
seleção dos que se apresentaram para participar;

4 – não há um debate ou diálogo efetivo, mas sim a apresentação de posições 
sustentadas pelos participantes admitidos, formando blocos bem definidos, com uma 
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nítida separação por blocos de favoráveis e contrários aos termos da temática, muitas 
vezes resultantes das “escolhas” feitas pelo Relator;

5 – o conteúdo das audiências públicas tem apenas um caráter informativo para 
os julgadores, não se apresentando ao julgador como um constrangimento que o leve 
a dialogar com quaisquer das informações apresentadas seja para fundamentar sua 
adoção, seja para rechaçá-los.

Ou seja, a adoção das audiências públicas, embora repercuta primariamente a 
inserção dos pressupostos de participação agregados ao modelo democrático pela 
CRFB/88, não se mostra, até o momento como um meio eficaz para uma alteração 
profunda nas práticas jurisdicionais, mantendo-se ainda a intangibilidade da figura 
central do Juiz no processo decisório, desde a inauguração do processo de escuta 
participativa, a definição de seu procedimento, a escolha de seus atores, a efetiva 
repercussão dos conteúdos na decisão. 

E, diga-se, de um Juiz solipsista que não abre mão de sua individualidade e de sua 
posição quase transcendental no modelo de jurisdição da modernidade.

Tal nos impõe questionar, sem abrir mão, por óbvio, da autonomia do direito, a 
efetiva incidência das audiências públicas como mecanismo qualificado para projetar 
no Sistema de Justiça os pressupostos democráticos participativos que se impõem 
constitucionalmente ao Estado em todos os seus âmbitos decisórios, considerando-
-se, ainda, a crise política que lhe afeta, de um lado, e, de outro, a judicialização do 
cotidiano (da e do política(o)) que o insere no centro da autoridade pública estatal.

Entre o sonho da “melhor” Justiça e aquela que de fato existe – construída desde 
muitas lutas -, é que a criatividade humana frutifica e faz surgir, aos poucos, novos 
instrumentos processuais para atribuir mais efetividade à tutela jurisdicional, tentan-
do aproximar-se daquela. As práticas – audiências públicas - acima referidas, são bons 
exemplos dessa busca, com todas as suas deficiências e insuficiências.

Uma dupla experiência de abertura do judiciário à sociedade, que de algum modo, 
incorpora em seu procedimento práticas políticas de uma qualificada democracia 
participativa, assumindo, na linha do pensamento de Castanheira Neves24, que o 
sentido final do Direito quem o dá é a Constituição e que a juridicidade, diante disso, 
acaba por identificar-se com o constitucionalismo. 

Mas esta é uma conversa que exige muito mais do que os limites deste trabalho.

24 CASTANHEIRA NEVES, Antonio. A crise atual da filosofia do direito no contexto da crise global da filosofia. Coimbra: 
Coimbra, 2003, p. 109.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL1 
REQUIREMENT FOR SUBMISSION OF NEGATIVE 
CERTIFICATES OF TAX DEBIT IN THE JUDICIAL 
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RESUMO
A recuperação judicial se caracteriza como um instrumento que objetiva resgatar a empresa 
insolvente, que se encontra em uma situação na qual, se der continuidade, o fim será a falência, 
pois a sua receita não é apta a suprir as despesas. Quando ela entra nesta crise econômica, as 
primeiras dívidas que deixam de arcar consistem justamente nos débitos fiscais. Neste artigo, 
se busca demonstrar não ser razoável exigir que a empresa saneie este débito para que assim 
se permita o processo de homologação. Ora, esta imposição se caracteriza como um desfavor 
ao desenvolvimento econômico, em prejuízo da pessoa jurídica, fornecedores e trabalhadores, 
que deixaram de ter suas dívidas adimplidas em prol desta absurda exigência legal. Para atingir 
a sua finalidade, o texto emprega o método científico-dedutivo de pesquisa bibliográfica a partir 
da doutrina, jurisprudência e legislação vigente.

PALAvRAS-ChAvE
Certidões Negativas; Recuperação Judicial; Lei de Falência e Tributos. 

AbSTRACT
The judicial recovery is characterized as an instrument that aims to revive the insolvent compa-
ny, which is in a situation in which, if it continues, the end will be bankrupt because its income 
is not able to meet the expenses. When she enters this economic crisis, the first debt that they 
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no longer afford consists precisely in tax debts. In this article, it’s tried to demonstrate that is 
reasonable to demand to the company to pay this debt in order to achieve the homologation 
process. However, this imposition is characterized as a disadvantage to economic development, 
causing injury to the corporation, suppliers and employees, who no longer have their debts 
paid off in favor of this absurd legal requirement. To achieve its purpose, the text employs the 
scientific-deductive method of bibliographic research from the doctrine, jurisprudence and 
legislation. 

KEYWORDS
Negative Certificate; Judicial Reorganization; Bankruptcy Law and Taxes.
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1. INTRODUÇÃO

A recuperação judicial consiste em uma medida processual que tem por es-
copo evitar a falência, permitindo ao empresário devedor apresentar em juízo 
possibilidades para quitar o débito e, da mesma forma, a participação de todos os 
credores e do Ministério Público no processo, de modo a encontrar o plano que 
melhor atenda às exigências da sociedade, fornecedores, empregados, Estado e da 
própria pessoa jurídica. Com base nesse conceito, foi desenvolvido o trabalho, com 
a análise dos mandamentos da Lei n.º 11.101/2005, pesquisa das interpretações 
doutrinárias e da jurisprudência, com o objetivo um esclarecimento sobre como 
se desenvolve esse processo.

A primordial vantagem da recuperação judicial funda-se na viabilização do en-
volvimento de todos os credores e apresentação de um plano de recuperação pela 
empresa em crise financeira e econômica que sane as dívidas, pois não interessa para 
o Estado, para os credores ou para a própria sociedade a falência da sociedade – de 
acordo com sua viabilidade e o seu valor ao meio social.

O trabalho inicia abordando a previsão legal da Lei de Falência, que exige a apre-
sentação das certidões que provem o pagamento de tributos antes que o juiz defira 
a recuperação judicial, apresentando críticas à disposição de ordem principiológica, 
factual e interpretativa, dada a sua incongruência em face da sistemática do instituto.

Após, o artigo apresenta de forma breve o posicionamento corrente da juris-
prudência, que vem aplicando o mesmo entendimento que empregava na Lei de 
Concordata, que tinha previsão semelhante, diante do princípio que deve guiar o 
processamento da recuperação, qual seja, o da recuperação da empresa econômica e 
socialmente importante à sociedade e ao Estado.

Ao final, o texto aborda a temática do parcelamento, demonstrando a morosidade 
do legislador quanto à elaboração de um sistema mais vantajoso e adequado à peculiar 
situação da empresa em crise, bem como que, embora seja uma alternativa apontada 
pela lei, não resolve a questão.

O estudo versa sobre determinado ponto da Lei de Falência, ponderados com 
fim de aprimorar e aprofundar a assimilação destas questões. Destarte, o compên-
dio sintetiza o conhecimento doutrinário acerca da exigência de apresentação das 
certidões negativas para a concessão da recuperação, com o emprego do método 
científico-dedutivo de pesquisa bibliográfica de doutrina, jurisprudência e legislação.
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2. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIvAS  
DE DÉbITO FISCAL NO PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Lei n.º 11.101/2005 entrou em vigor cento e vinte dias após a publicação no 
Diário Oficial da União, em 09 de fevereiro de 2005, revogando a antiga Lei de Con-
cordata, que prescrevia um regime mais severo, quase como uma punição à empresa 
em estado de crise econômico-financeira. Assim sendo, a nova lei encampou um 
conjunto de normas que não visavam apenas o pagamento dos devedores, mas a 
própria recuperação da fonte produtiva e de empregos e tributos, na medida em que 
importa muito mais ao Estado, sociedade e demais devedores a própria permanência 
da pessoa jurídica em bom funcionamento do que simplesmente esgota-la de forma 
predatória, na tentativa de saldar o máximo de créditos possível.

A recuperação judicial consiste em modelo importado do direito norte-america-
no, no qual há um corpo coletivo de credores (Assembléia de Credores) que devem 
aprovar ou apresentar alterações a um plano de recuperação proposto, no qual estará 
disposto as condutas a serem adotadas, o cronograma e todo o esquema que a em-
presa e administradores seguirão para alcançar o fim almejado. Cabe ao juiz sanar 
incongruências e ilegalidades no plano.

Com a juntada aos autos do plano depois da apreciação pelos credores, a legislação 
impõe um enorme empecilho ao prosseguimento da recuperação. Assim, o artigo 57 
da LF dispõe que, após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral 
de credores ou se não houver nenhuma objeção, o devedor apresentará certidões 
negativas de débitos tributários (CNDs), conforme também o artigo 191-A do Códi-
go Tributário Nacional (CTN) que prevê que a “concessão de recuperação judicial 
depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos”.

Nascimento & Portella (coordenadores, 2008, p. 507) lecionam que as certidões 
de débito fiscal consistem em documentos expedidos pela administração competente, 
a requerimento do interessado, que informará a situação do requerente com vistas 
as suas obrigações tributárias, devendo identificar a pessoa, domicílio fiscal, ramo 
de negócio ou atividade e o período a que se refere (nos termos do artigo 205 do 
Código Tributário Nacional), e são divididas em três classes, com relação à situação 
fiscal que atestam:

a) certidão negativa, que atesta a inexistência de quaisquer débitos, ou pendências do 
interessado para com a Administração expedidora;



489

b) certidão positiva, que informa a existência de um débito de natureza tributária; ou
c) certidão positiva, com efeitos de negativa, que atesta a existência de determinado 
débito fiscal, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, confirmando, portanto, a regu-
laridade da situação do interessado para todos os efeitos.

Na realidade, o artigo 57 exige que, para o deferimento da recuperação judicial 
da empresa, esta deve, antes, pagar todas as suas dívidas tributárias ou promover o 
seu parcelamento, pois também é possível apresentar certidão positiva com efeitos 
de negativa, demonstrando que há um crédito tributário com exigibilidade suspensa.

A disposição da legislação supra mencionada vai de encontro com a própria 
natureza da Lei de Falência, que busca resgatar a empresa em crise econômica, na 
medida em que a própria carga tributária aparece muitas vezes como um dos cau-
sadores da situação de instabilidade que aflige a pessoa jurídica, conforme disserta 
Fazzio Júnior (2005, p. 136):

Na doutrina jurídica empresarial, não são poucos os autores, entre os quais o 
Prof. Jorge Lobo, que alinham diversas causas exógenas explicativas das difi-
culdades empresariais que podem conduzir à recuperação e/ou à liquidação. 
Delas, podem ser mencionadas:
- a diminuição da oferta de crédito bancário ou a elevação do preço para sua 
obtenção;
- a liberação ou a facilitação de importações que concorrem com os produtos 
nativos; 
- as transformações repentinas das políticas econômicas e governamentais nos 
setores cambial, fiscal e creditício;
- a geração de novos encargos tributários ou a implementação de cargas maiores;
- a retração dos recursos monetários no mercado;
- a crescente eclosão de novos produtos ultrapassando os já existentes;
- a queda das cotações de produtos no mercado internacional;
- a elevação das taxas de juros;
- a desvalorização monetária corretiva;
- a insolvabilidade dos devedores;
- a inadimplência dos diversos níveis da administração pública;
- as crises político-institucionais e sociais;
- corrupção;
- desenvolvimento tecnológico;
- elevada incidência de despesas trabalhistas e sociais;
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- insolvência de clientes e fornecedores;
- desapropriações;
- quebra unilateral de contratos;
- concorrência de produtos importados com preços inferiores;
- fechamento de mercado; e 
- elevação da competitividade na globalização. (grifo nosso)

O legislador, no artigo 57 da LF, perdeu a oportunidade de alterar um mandamen-
to já ultrapassado da antiga lei de concordata (Decreto-lei 7.661/1945), que previa 
em seu artigo 174 que:

Art. 174. Entregue o relatório do comissário (art. 169, n° X), o escrivão, dentro de 
vinte e quatro horas: 
I - se o devedor não tiver exibido, até então, prova do pagamento dos impostos relativos 
à profissão, federais, estaduais e municipais, e das contribuições devidas ao Instituto ou 
Caixa de Aposentadoria e Pensões do ramo de indústria ou comércio a que pertencer, 
fará os autos conclusos ao juiz para que êste, com observância do parágrafo 1° do art. 
162 decrete a falência;
(...). 

De Lucca (2005, p. 303) observa que o dispositivo: 
(...) impunha a apresentação das referidas certidões de regularidade para que a con-
cordata fosse considerada cumprida, sob pena de quebra. (...) a jurisprudência cuidou 
de abrandar a aplicação do dispositivo supra evidenciado, admitindo a concessão da 
concordata sem a apresentação de tais certidões. Nota-se, pois, que o legislador ordi-
nário perdeu uma grande oportunidade de aproveitar-se da experiência acumulada 
na aplicação do artigo 174 do Decreto-lei 7.661/45. 

Paiva (2005, p. 229) coloque que:
A concordata visava ao pagamento, ainda que em valores menores e em prazo maior 
(remissória ou dilatória ou ambas), para evitar o desequilíbrio creditício. A recuperação 
busca “salvar” não apenas o empresário, mas toda a unidade produtiva, especialmente 
os bens postos em função dela (valor social dos bens) e todos os agentes da atividade, 
inclusive empregados, fornecedores e os próprios credores.

Assim, não interessa o legislador que a consequência da não apresentação das 
certidões acarrete na falência. De qualquer forma, a jurisprudência vinha abrandando 
a prescrição da antiga Lei de Concordata, conforme Pacheco (2007, p. 178):

(...) muito embora o Decreto-Lei n.º 7.661/45 exigisse para a concessão da concordata 
a apresentação de certidões negativas junto ao fisco, muitos juízes dispensavam tal exi-
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gência, pois se não o fizessem, dificilmente seria concedida qualquer concordata no país.
O prazo para o cumprimento deste ônus consiste em cinco dias, pois o artigo 

189 da LF determina que se aplique o Código de Processo Civil (CPC) aos proce-
dimentos da referida Lei e este é o prazo geral do CPC, quando não existir disposi-
ção legal ou judicial em contrário, de acordo com o artigo 185. Com o termo final 
deste prazo, os autos devem ser conclusos, quando o juiz tomará uma das decisões 
(Coelho, 2005, p. 165):

(...) caso tenham sido juntadas as certidões negativas de débitos tributários, ele deve 
conceder a recuperação judicial; caso contrário, como diz o Código Tributário Nacional 
que a “concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação 
de todos os tributos” (art. 191-A), o juiz deve simplesmente indeferir o pedido. Com 
o indeferimento da recuperação judicial, deixa ele de produzir seus efeitos o despacho 
de processamento anteriormente exarado – quer dizer, as ações execuções e pedidos 
de falência que se encontrarem suspensos voltam a correr normalmente.

O objetivo do legislador no referido dispositivo constitui em “obrigar o devedor a 
quitar suas dívidas fiscais antes do ajuizamento da recuperação judicial, ou, ao menos, 
providenciar o seu parcelamento” nas palavras de Bezerra Filho (2007, p. 175) que, 
em crítica ao mandamento legal e em contrario sensu ao entendimento de Coelho 
(que faz uma interpretação gramatical do texto legal, enquanto a corrente majoritária 
e a aplicação da lei pelo Judiciário resultam na compreensão sistemática da lei no 
contexto do ordenamento jurídico), disserta que:

(...) isso pode inviabilizar a recuperação de inúmeras empresas em situação de crise 
econômico-financeira, na medida em que, na maioria das vezes, os encargos fiscais, ao 
lado das dívidas com financiamento bancário, são os maiores responsáveis pela própria 
crise em que a empresa se encontra. 
Ademais, a observação da realidade demonstra que qualquer pessoa, física ou jurí-
dica, que adentre num estado de crise econômico-financeira, suspende, em primeiro 
lugar, o pagamento dos tributos em geral, para, só por último, suspender o pagamento 
dos fornecedores. (...)
Portanto, se a empresa precisou pedir recuperação porque não está conseguindo pagar 
seus fornecedores, credores quirografários, certamente estará com passivo fiscal avan-
tajado. Sendo obrigada a regularizar sua situação fiscal, (...) haverá extrema dificuldade, 
se não certa impossibilidade, de se conseguir levar a empresa à recuperação pleiteada.

Da mesma forma De Lucca (2005, p. 303) disserta:
O dispositivo (...) pode (...) tornar letra morta o instituto da recuperação judicial, 
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dificultando os efeitos esperados do novo diploma legal. 
Empresas que estejam enfrentando dificuldades econômico-financeiras a ponto de 
buscar a sua recuperação judicial, por certo, acumulam passivos tributários conside-
ráveis, os quais, em alguns casos, podem ser mais expressivos do que todas as outras 
obrigações vencidas e não pagas. Nesse sentido, é um verdadeiro paradoxo condi-
cionar a concessão da recuperação judicial da à apresentação das referidas certidões, 
dificultando a recuperação judicial da empresa. Mas, é o que consta da lei. (grifo nosso)

Coelho (2005, p. 165) afirma que após a conclusão dos autos com o plano juntado, 
também se dá o momento em que o juiz deve conceder ou negar a recuperação, se 
enquadrar nos termos do art. 58, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, ou seja, quando “o plano 
não tenha sido aprovado pelo quorum qualificado de deliberação dos credores, mas 
recebera substancial apoio”. 

Ubaldo (2008, p. 102) reflete no mesmo sentido:
(...) um dos maiores problemas das empresas brasileiras é justamente com o fisco. A 
quebra poderá fazer com que o fisco, credor superprivilegiado, venha a receber seus 
créditos em menor tempo, mas a par disso estar-se-á sepultando a fonte geradora de 
empregos, de produtos, de serviços e também de novos tributos. 

Machado (2007, p. 113) também se projeta nesta vertente:
Certamente que a questão passará a receber interpretações variadas, quando alguns 
entenderão que a ausência de seu cumprimento será motivo para a não concessão do 
pedido de recuperação, outros considerarão uma “norma branca” cujo descumprimen-
to não provocará gravame ao descumpridor.
No entanto, a regra jurídica merece ser compreendida no contexto do espírito da nova 
Lei, que tem por finalidade proporcionar tratamento diferenciado às empresas que se 
encontram em estado de crise econômico-financeira transitória, além de criar condi-
ções reais para que elas possam superar as conjunturas adversas através de um pro-
cesso de recuperação. Sabe-se que a carga tributária em nosso País é excessivamente 
onerosa, representando obstáculo ao crescimento da atividade produtiva, o que torna 
significativo o número de empresas devedoras para o Fisco e que não terão condições 
de atender tal exigência.
Desde a entrada em vigor (...) que grandes discussões se travaram junto ao Poder Judi-
ciário em relação à exigência das Certidões negativas, posto que a maioria das empresas 
que pediram a recuperação judicial possui dívidas com a Fazenda, seja ela municipal, 
estadual ou federal, tornando inviável uma interpretação restrita da legislação.

Destarte, a doutrina consente que a legislação cria um óbice impertinente à recu-
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peração judicial que despreza todo o contexto em que uma empresa em situação de 
crise se encontra, isto é, o artigo 57 ignora que a sociedade que requer a medida de 
recuperação a está fazendo porque deixou de quitar dívidas (incluindo tributárias) 
há muito, justamente por não estar financeiramente em condições de o fazê-lo. Ora, 
resta incoerente a criação de um mecanismo que instrumentaliza uma preferência de 
recebimento de créditos fiscais pelo Estado, ou seja, primeiro deve ser pago (ou par-
celado) o que se deve ao fisco, para depois o próprio Estado conceder a recuperação.

Assim sendo, do princípio ad impossibilia nemo tenetur decorre o direito de nin-
guém ser obrigado ao impossível e que, sendo perfeitamente a sua imposição ao 
dispositivo em discussão, afasta a sua aplicação, pois (Bezerra Filho, 2007, p. 176):

(...) se se exigisse a juntada de certidões negativas tributárias, certamente ficaria obsta-
do o caminho de toda e qualquer recuperação, ou pelo menos de imensa maioria delas 
(...). Por isso (...), o exame sistemático da Lei, ante os princípios gerais de direito, leva 
a que não se exija a certidão mencionada (...). 

O brocardo latino reflete que do impossível nada se retira, em tradução literal, e tem 
origem em Ulpiano, com o primário Ea, quae dari impossibilia sunt, vel quae in rerum 
natura non sunt, pro non adjectis habentur, que afere a impossibilidade de contratar 
coisas irrealizáveis de dar ou não existentes na natureza, o que revela o seu caráter 
inicialmente privado contratual do princípio, não obstante seja nada mais do que ra-
zoável a sua aplicação aos demais ramos do Direito, como princípios gerais do direito. 

Além disso, o artigo 57 da LF não determina nenhuma sanção se as certidões 
negativas não forem apresentadas, quer dizer, não comina a falência como pena da 
falta de apresentação das CNDs, pois “não quer a lei que a ausência de apresentação 
gere pena tão grave ao devedor, muito embora preveja que a concessão da recu-
peração judicial dependa de sua apresentação”, como destaca Campinho (2006, p. 
167), que também escreve que “equilibra-se a exigência com a garantia assegurada 
ao devedor ao parcelamento dos débitos, o que implica automaticamente a inexi-
gibilidade do crédito tributário”. 

Não é o que entende Fazzio Júnior (2005, p. 172) ao escrever que “após a juntada 
aos autos do plano aprovado pela assembléia, o devedor deverá apresentar, sob pena 
de falência, certidões negativas de débitos tributários” (grifo nosso). Entretanto, como 
defendido neste trabalho, não parece ser a interpretação mais apurada do texto legal.

Insta salientar que este resultado era o previsto no projeto da legislação (Machado, 
2007, p. 39):

No projeto encaminhado ao Senado, era cominada a pena de decretação de quebra se, no 
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prazo de cinco (5) dias, a contar da aprovação do Plano, o requerente não representasse 
essas certidões negativas de débitos fiscais. Tratava-se, inquestionavelmente, do maior 
e mais sério entrave ao pedido de recuperação, o que mereceu dos nossos legisladores 
e governantes uma análise melhor, no que resultou a modificação legislativa do texto 
levado à sanção presidencial. A obrigatoriedade da apresentação das certidões negativas 
(...), sem, contudo, cominar a drástica sanção de imediata e automática convolação do 
pedido de recuperação em falência. Se mantida tivesse sido aquela norma draconiana, 
certamente, passaria ela a produzir efeitos totalmente contrários ao que se propõe a lei. 
A alteração ocorrida antes da sanção está adequada à principiologia da lei, que tem por 
objetivo fundamental a recuperação das empresas para se tornar efetiva e permitir o 
desenvolvimento da economia nacional e a abertura de empregos, do desenvolvimento 
social e de criar condições de pagamento dos débitos, em favor dos legítimos interesses 
dos credores, inclusive o próprio fisco. (grifos nossos)

De Lucca (2005, p. 304), acerca da decretação de falência em caso do descum-
primento do dispositivo em tese, adverte que “ante a ausência das aludidas com-
provações (...), o Magistrado não pode decretar a falência da empresa, tal como 
ocorria na vigência do Decreto-lei 7.661/45, por falta de previsão legal”, sendo esta 
a interpretação, diante da sistemática da legislação, que cumpre com a finalidade 
principiológica do sistema. 

Cabe ressaltar a incongruência entre o dispositivo do artigo 57 e o artigo 52, inciso 
II, onde o legislador versa que o despacho que deferir o processamento da recuperação 
judicial também determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para 
que o devedor exerça suas atividades. Ora, no momento do despacho há a dispensa 
de exibição das certidões negativas fiscais, para depois a empresa ter de apresentá-las, 
sob pena de não concessão da recuperação judicial.

Sobre esta questão, Machado (2007, p. 294) escreve:
De acordo com a previsão contida no artigo 52, inciso II, o juiz, ao deferir o processa-
mento da recuperação judicial, determinará a dispensa da apresentação de certidões 
negativas para que o devedor exerça suas atividades (...).
Esta disposição merece destaque positivo, pois permite ao devedor a continuidade do 
exercício de suas atividades (...).
Porém, em outro momento (...) está estabelecido que (...) o devedor deverá apresentar 
certidões negativas de débitos tributários (...).
Afigura-se totalmente contraditória a previsão do artigo 57, diante da possibilidade 
de continuidade das atividades do devedor, e com a própria essência da recuperação 
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judicial, pois a necessidade de apresentação das certidões de débitos tributários pode 
inviabilizar a recuperação judicial da empresa, e, após todo o procedimento ocorrido 
até a aprovação do plano de recuperação pela assembléia geral de credores, poderá 
tornar sem efeito aquilo que já foi realizado no processamento da recuperação.

Campinho (2006, p. 169), por fim, avalia o papel do juiz na averiguação dos mo-
tivos da não apresentação das certidões negativas:

Ao juiz, portanto, caberá no caso concreto avalias a situação, deferindo a recuperação 
sempre que o devedor se encontre impedido de apresentar as certidões exigidas por 
ato invencível, motivado pela recusa das Fazendas Federal, Estadual ou Municipal 
em conceder-lhe parcelamento ensejador da suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário, embora preencha as condições para tanto, ou quando for verificada demora 
nessa concessão ou expedição da certidão com efeito positivo. (...) a apresentação das 
certidões é uma exigência formal, que não obsta a concessão da recuperação, provado 
pelo devedor que a sua ausência decorre de fato alheio à sua vontade (...).

Importa relevar que o “direito do Estado de exigir seus créditos deve ser conjugado 
e alinhado com o seu dever constitucional de promover o desenvolvimento econômi-
co e social do país” (Campinho, 2006, p. 170), devendo sempre utilizar os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade quanto à limitação da recuperação judicial 
em face de dívidas fiscais.

O artigo 57, desta forma, não condiz com a sistemática adotada pela Lei n.º 
11.101/2005, na medida em que viola o próprio objetivo da lei – qual seja, a recupe-
ração da empresa economicamente viável – e ignora a situação em que a empresa em 
crise econômico-financeira se encontra, pois quando esta chega ao ponto de requerer 
a recuperação judicial já deixou a muito de quitar seus débitos tributários, que repre-
sentam, geralmente, um montante considerável de suas dívidas.

Entendemos então ser razoável a compreensão de alguns autores de que tal dispo-
sitivo não pode ser aplicado em seu rigor literal, sob pena de transformar o instituto 
da recuperação judicial em mero instrumento de quitação de tributos anterior à 
falência, que inevitavelmente ocorrerá se não concedida à empresa.

3. JURISPRUDÊNCIA

A jurisprudência apresenta uma forte corrente no sentido de afastar a aplicação 
do art. 57 em processos de recuperação judicial, devido ao grave empecilho que ele 
interpõe à empresa em crise, sob a ótica da principiologia da norma em estudo.
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Machado (2007, p. 295) observa que:
Neste aspecto, a interpretação da Lei n.º 11.101/2005 pelo Poder Judiciário, pelo Mi-
nistério Público e pela doutrina tem sido bem direcionado para o reconhecimento do 
objetivo maior da nova lei, no sentido de propiciar a efetiva recuperação do devedor, 
sem os obstáculos que podem ser colocados por uma visão restrita e sem o alcance 
necessário para o desenvolvimento da atividade econômica.

Em breve análise jurisprudencial, Aguiar (2010) pondera que os Tribunais de Jus-
tiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso unanimemente afastam a necessidade 
de apresentar as CNDs no momento da homologação dos planos de recuperação judi-
cial, pois isto inibe a efetividade da medida, no sentido de que a maioria das emprestas 
não tem como quitar suas dívidas tributárias concomitantemente à aprovação dos 
planos, o que contrária o objetivo da legislação, expresso no artigo 47 da LF, in verbis:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação 
de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

Assim, De Lucca (2005, p. 304) atenta para a corrente de juristas que entendem 
pela não obrigatoriedade de apresentação das certidões para o deferimento da recu-
peração judicial:

Há quem defenda a possibilidade de concessão da recuperação judicial em que pese a 
falta de apresentação das certidões de regularidade fiscal, invocando a preservação da 
empresa como o fim a ser alcançado.

Machado (2007, p. 29) disserta sobre o objetivo da recuperação judicial, estam-
pado no art. 47 da Lei de Falência:

Ao analisar a matéria em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, 
o Relator, Senador Ramez Tebet, demonstrou a necessidade de ser instituída, na legis-
lação pátria, a recuperação da empresa, quer judicial, quer extrajudicial, dando ênfase à 
primeira delas “O desenho da recuperação judicial no PLC n. 71 de 2.003, salvo pequenos 
ajustes, e adequado às necessidades das empresas brasileiras. Extinguindo a ineficiente 
concordata – que se limita a uma moratória de dívidas do concordatário, incapaz de 
soerguer devedores em dificuldade – o projeto abre um amplo leque de possibilidades 
de reorganização e aumenta, assim, as chances de recuperação efetiva das empresas. 
O Projeto também acerta ao apontar os credores – que participam do mercado em que 
está inserido o devedor e são, afinal, os maiores interessados no êxito do processo – como 
as pessoas mais indicadas para decidir acerca da viabilidade do plano de recuperação 
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preparado pelo devedor”. (grifo do autor)
Continua o Autor (Machado, 2007, p. 114), ao refletir que:

Ante a circunstância de que o fim colimado é a preservação da empresa, e ainda 
que, se o passivo tributário não está sujeito ao plano de recuperação judicial e não 
existe ainda uma lei aprovada dispondo sobre o parcelamento dos débitos tributá-
rios durante a recuperação de empresas, nada obsta que o Juiz defira a concessão 
da recuperação judicial, suspendendo ou mesmo dispensando, nesse momento, a 
apresentação das referidas certidões pelo devedor que poderá oportunamente fazer 
a prova de sua regularidade tributária através da comprovação de parcelamentos dos 
débitos já deferidos ou solicitados.

Aguiar (2010) cita o pedido de recuperação judicial da Varig S.A. (processo nº 
2005.001.072887-7 da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro), que resultou em decisão 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e em parecer do Ministério Público Federal 
favoráveis à continuidade do processo com o afastamento da obrigação de quitar os 
débitos tributários com a União, com o parecer comentado por Baeta (2010):

O Ministério Público Federal é favorável à continuidade da recuperação judicial da 
Varig, mesmo sem o pagamento da dívida tributária que a empresa possui com a 
União. Em um parecer do órgão, o subprocurador-geral da República, Durval Tadeu 
Guimarães, entendeu que a Varig não precisa apresentar a certidão negativa de débi-
tos (CND) para ter a concessão da recuperação judicial. O parecer foi dado em um 
recurso da Fazenda Nacional que trata do tema e está para ser julgado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 

Machado (2007, p. 296) destaca trecho de decisão proferida na 1ª Vara Especia-
lizada de Recuperação Judicial e Falências da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo, no qual o Magistrado afastou a exigência do artigo 57:

O parecer do Ministério Público, elaborado pelo seu d. representante (...), tem seus 
fundamentos adotados nessa oportunidades, destacando-se a sua conclusão:
‘Em relação à exigência do art. 57 da Lei 11.101/2005 e artigo 191-A do CTN: a) trata-se 
de sanção política, profligada pela jurisprudência dos tribunais; b) fere o princípio da 
proporcionalidade, e, por isso, são insubsistentes; c) o descumprimento não acarreta 
a falência, consequência não desejada pela lei; d) a jurisprudência de nossos tribunais, 
historicamente, desprezou exigências fiscais de empresas em crise econômica, sem que 
isso represente proibição de cobrança de tributos pelas vias próprias (...).’
(...)
Em face de um aspecto pragmático, com a recuperação judicial o fisco tem a chance 
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de receber os tributos devidos; com a falência, a prática demonstra que nada, ou muito 
pouco, receberá dos seus créditos. (1ª Vara Especializada de Recuperação Judicial e 
Falências da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Autos n.º 05.068090-1, Juiz: 
Alexandre Alvez Lazzarini, Julgamento em 02/02/2006)

Diante disso, vale destacar o posicionamento de De Lucca (2005, p. 304), que 
afasta a possibilidade de concessão da recuperação sem a apresentação das CNDs 
ao discorrer que:

(...) ante a ausência da apresentação das certidões, deve o Magistrado indeferir a recu-
peração judicial, impondo os efeitos de tal decisão, no que concerne à suspensão das 
ações e execuções em face do devedor, as quais podem voltar ao seu curso normal. 
(grifo nosso)

O entendimento supra destacado, conforme explorado neste texto, não resulta 
na mais coerente aplicação do Direito em face dos princípios relativos à ordem eco-
nômica e ao próprio fim da legislação em debate, isto é, inibir a recuperação de uma 
empresa – valiosa à sociedade pela sua produção, circulação de capital, criação de 
empregos, entre outros fatores – tão somente pela não efetivação de uma medida que 
está fadada a não ser realizada vai de encontro com a finalidade da lei, qual seja, a 
empresa em si mesmo (e não a proteção dos créditos fiscais do Estado).

Ainda que alguns juristas preguem a interpretação literal do dispositivo, não me-
rece prosperar tal posicionamento, sob pena de inviabilizar em grande maioria dos 
casos práticos o deferimento da recuperação judicial, tornando todo o procedimento, 
até o despacho após a juntada do plano aprovado aos autos, uma violação frontal ao 
princípio da economia processual e que certamente sepultará qualquer chance dela 
sair da crise.

4. PARCELAMENTO

As certidões negativas, conforme o teor do artigo 57 da Lei 11.101/2005, também 
podem advir do mecanismo previsto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, 
segundo o qual a certidão que conste a existência de créditos não vencidos ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa tem os mesmos efeitos da certidão negativa, que é de-
nominada certidão positiva com efeito negativo – o que configura viável alternativa 
ao empresário requerente, mas não soluciona totalmente o problema da exigência 
do impossível na LF. 

A Fazenda titular do crédito tributário pode promover a cobrança via execução 
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fiscal, não obstante seja concedida a recuperação judicial (Campinho, 2006, p. 170). 
Todavia, Lobo (2007, p. 170) se atenta ao fato que: 

Se o devedor houver garantido o juízo de execução dos créditos tributários, a certidão 
de efetivação de penhora de bens ou de fiança idônea “têm os mesmos efeitos” das cer-
tidões negativas de débitos tributários (...). (...) Se o devedor houver obtido provimento 
judicial de caráter preventivo ou de antecipação de tutela, suspendendo a exigibilidade 
dos créditos tributários objeto de processos administrativos ou judiciais, as certidões 
exigidas (...) serão substituídas por certidões positivas com efeito de negativas (...). 

Machado (2007, p. 295) leciona que:
Merece destaque, entre as hipóteses do referido artigo 151 do CTN, a previsão do inciso 
VI, que trata do parcelamento dos débitos tributários, e que configura pressuposto para 
a obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, mas poderá não haver tempo 
hábil para o requerimento do parcelamento e a consequente expedição da respectiva 
certidão na forma estabelecida pelo artigo 57 da Lei, e somente os devedores que já 
se encontrem em cumprimento de parcelamento em curso poderão obter a respectiva 
certidão. (grifo nosso)

O Projeto de Lei nº 245 de 2004 previa um parcelamento especial (que facilitaria 
o adimplemento das obrigações da empresa requerente) e não foi aprovado. 

Acerca do PL 245/2004, Pacheco (2007, p. 179) destaca os prazos previstos para 
o parcelamento:

De acordo com esse projeto, o prazo máximo de concessão do parcelamento será de: 
I – 84 (oitenta e quatro) meses para o devedor que, no ano-calendário anterior ao 
do pedido de parcelamento, tenha auferido receita bruta igual ou inferior ao limite 
máximo a que se refere o inciso II, combinado com o §3º, ambos do art. 2º da Lei n.º 
9.841, de 5 de outubro de 1999; II – 72 (setenta e dois) meses para os demais devedores. 

Por outro lado, Machado (2007, p. 301) comenta sobre o PL 4.982/2005 apresen-
tado na Câmara de Deputados, que trazia as seguintes vantagens:

- 120 parcelas;
- cada parcela não pode ser inferior a 3% da receita bruta (...);
- débitos do REFIS podem ser incluídos;
- extinção dos parcelamentos anteriormente concedidos e admitida a transferência dos 
saldos para este novo parcelamento;
- suspensão da pretensão punitiva do Estado em relação aos crimes contra a ordem 
tributária durante o parcelamento, sem contagem de prazo de prescrição criminal.

Assim, Osnildo de Souza Junior (apud Paulsen, 2007, p. 1068) vincula a inexis-
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tência da lei de parcelamento específica em casos de recuperação judicial à própria 
ineficácia da Lei n.º 11.101/2005:

Apenas com a edição da Lei específica a que alude o art. 155-A (...) é que a Lei n.º 
11.101/2005 terá plena eficácia, e desde que se crie mecanismos facilitados para a 
recuperação do crédito tributário.

Embora atualmente o parcelamento comum seja em 60 meses, o Estado eventual-
mente cria sistemáticas de parcelamentos especiais, para os quais o contribuinte deve 
se enquadrar em requisitos específicos e aderir em determinado prazo, conforme 
coloca Leandro Paulsen (2012, p. 1069):

- Parcelamento comum em 60 meses. O art. 10 da Lei 10.522/02, com a redação das Leis 
10.637/02 e 11.941/99, autorizavam o parcelamento em 60 meses de débitos para com 
a Seguridade, anteriormente à Lei 11.941/99, tinham seus parcelamentos fundados 
em norma específica: o art. 38 da Lei 8.212/91. Pela redação original do art. 10 da 
Lei 10.522/02, o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional era limitado a 30 
parcelas mensais. Também era de 30 meses o prazo estabelecido pelo art. 91 da Lei 
8.981/95, salvo para os débitos vencidos até 31 de outubro de 1994, que puderam ser 
parcelados em ate sessenta prestações, desde que os pedidos fossem apresentados até 
31 de março de 1995, nos termos do art. 92 da Lei 8.981/95. (...)
- Parcelamentos especiais. Tem sido freqüente a concessão de parcelamentos especiais 
a entes públicos e mesmo às empresas. Para estas, os principais desde 2000, foram 
o REFIS, o PAES, o PAEX e o REFIS IV (novo parcelamento da Lei 11.941/09) (...). 
(grifos do autor)

A título de exemplo, houve o parcelamento especial previsto pela lei 11.941/2009 
– chamado de “REFIS da crise” no âmbito doutrinário, entendendo “REFIS” por Pro-
grama de Recuperação Fiscal – que contribuiu para muitas empresas se adequarem 
à exigência legal da quitação de dívidas tributárias.

Ainda, mesmo que o prazo para aderir ao parcelamento supramencionado já 
tenha se esvaído, há sempre o parcelamento ordinário no âmbito da Receita Federal 
(via administrativa) ou na Procuradoria da Fazenda Nacional (jurídica), o qual, se 
concretizado, consta em certidão negativa de débito tributário, sendo o parcelamento 
ordinário previsto no artigo 68 da LF:

Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão 
deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de 
recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei .5.172, de 25 
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de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 
Destarte, o artigo 155-A do CTN dispõe que “o parcelamento será concedido na 

forma e condição estabelecida em lei específica” (caput), enquanto o §3º traz que “lei 
específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do 
devedor em recuperação judicial” e o §4º escreve que “a inexistência da lei específica 
(...) importa a aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao de-
vedor em recuperação judicial”, o que garante o parcelamento à sociedade em crise 
econômico-financeira. Ora, como disserta Campinho (2006, p. 166):

(...) não havendo a decantada lei específica para dispor, em qualquer esfera da Fede-
ração, sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em 
recuperação judicial, vigorarão para esse fim as leis gerais da União, dos Estados e dos 
Municípios. (...) em favor do devedor contribuinte na recuperação judicial há um direi-
to subjetivo ao parcelamento, porquanto caberá à lei especial apenas dispor sobre suas 
condições (...) Na sua ausência, deverá ser aplicada a regra de parcelamento prevista na 
lei geral, não sendo permitido à autoridade fazendária negá-lo, uma vez preenchidas 
as condições para sua concessão. (grifo nosso)

O parcelamento de um modo geral não consiste de um direito subjetivo do con-
tribuinte ou do sujeito passivo, pois cabe à Entidade competente para Legislar (União 
Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir o parcelamento, dentro de 
suas respectivas competências, bem como estabelecer as suas condições. 

Como não interessa ao Estado e à sociedade a falência de uma empresa, em de-
corrência dos efeitos econômicos e sociais que surgirão, normalmente as Entidades 
mantêm parcelamentos ordinários. Porém, essa forma de parcelamento não resolve 
o problema das empresas que venham a pleitear a recuperação, pois obriga a empresa 
a confessar um débito, os quais, muitas vezes são questionáveis e alguns com amplas 
possibilidades de obter uma redução ou até a sua extinção total. Portanto, confronta-se 
com o Princípio Constitucional que garante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Por outro lado, não é concebível que uma empresa passe a gozar de um benefício 
que não fora deferido às demais empresas, pois estaria havendo uma violação frontal 
ao Princípio da igualdade tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal. 
O Instituto da Recuperação não pode ser transformar em um privilégio. 

Quanto ao parcelamento no ordenamento jurídico contemporâneo em face da 
situação de crise que uma empresa que requer a recuperação se encontra, Ubaldo 
(2008, p. 102) pondera que:

O parcelamento, pelos padrões atuais, só poderá ser concedido de acordo com as nor-
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mas do Código Tributário Nacional, ou seja, por um prazo máximo de 60 (sessenta) 
meses. Para uma empresa em dificuldades, esse prazo é exíguo, de difícil cumprimento. 
Os projetos em curso prevêem o alargamento do prazo para até 180 (cento e oitenta) 
meses ou aplicando determinado percentual do faturamento para quitação dos im-
postos atrasados, independentemente de prazo, até sua quitação final. Como o Estado 
é um ente permanente, o tempo que o devedor levará para pagar as obrigações fiscais 
é indiferente, desde que a atividade empresarial se recupere, mantendo os postos de 
trabalho, a produção e a contínua geração de novos tributos, os quais, estes sim, deverão 
ser recolhidos dentro dos respectivos prazos.

Importa frisar sobre a disposição do CTN, em seu art. 155-A, que não inibe a 
incidência de juros e multa, mesmo com o parcelamento junto ao Fisco (Machado, 
2007, p. 302):

Na forma do que dispõe o Código Tributário Nacional, em seu artigo 155-A, §1º (“Salvo 
disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a in-
cidência de juros e multa”), e com a finalidade de ser atingido o objetivo a que se 
propõe a nova Lei, a inclusão da multa no montante do débito tributário, para fins de 
parcelamento, transforma a possibilidade de recuperação da empresa devedora em 
apenas mera expectativa de cumprimento do pagamento do débito, pois os percentuais 
atualmente aplicáveis comprometem o desenvolvimento das normais atividades da 
empresa, inclusiva parte de seu patrimônio, podendo acarretar, como tem sido fre-
quente para a quase totalidade das empresas que firmaram acordos de parcelamento 
ou aderiram a programas de recuperação fiscal (REFIS, PAES, etc.), o descumprimento 
do parcelamento e, consequentemente, permanece a inadimplência perante o Fisco.
(...)
Como é notório, a maior parcela dos contribuintes que necessitam do parcelamento 
para saldar os débitos tributários encontra-se em situação próxima da insolvência, e, 
dentro dos objetivos pretendidos pela implantação da recuperação judicial das empre-
sas, a permanência da multa no montante do débito tributário a ser parcelado poderá 
tornar letra morta a nova perspectiva de recuperação da situação de crise econômico-
-financeira do devedor, e por tal razão este é mais um dos aspectos negativos do texto 
da Lei em análise.

O parcelamento, entretanto, traz em seu bojo uma consequência grave com a sua 
adesão, qual seja, a confissão da dívida perante o Fisco, acabando, de imediato, com 
a possibilidade de discutir em juízo o crédito tributário. Não obstante, a doutrina 
e a jurisprudência têm caminhado no sentido de reverter esta característica, como 
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ensina Paulsen (2012, p. 1070):
- Confissão de dívida para fins de parcelamento. Possibilidade de posterior discussão 
judicial. Tendo em conta que a tributação deve se dar em estrita vinculação à lei, ao 
se admitindo a exigência de tributo senão mediante legítima instituição por lei, nas 
hipóteses e na forma por esta prevista, a declaração do débito por parte do contribuinte 
não o impede de discuti-lo em juízo sendo invalidas as cláusulas de irrevogabilidade 
e de irretratabilidade, bem como de renuncia a direitos. (...)
(...) Daí porque a confissão pode ser revogada se houve erro de fato, isto é, erro quanto 
a fato confessado, mas não por ter havido erro de direito (...). (grifo do autor)

Assim, uma legislação (tal qual era previsto no pacote de leis inicialmente previs-
to) deve ser criada, tendo como base a previsão do CTN e o mandamento da LF, para 
instituir o parcelamento em prazos mais extensos do que o disposto na sistemática 
atual ou com algum sistema alternativo, como o proposto pelo jurista ou a dispensa 
do pagamento da dívida – anteriormente acumulada até o momento do pedido de 
recuperação – por um limite de tempo ou até a estabilização da empresa pós-medidas 
de recuperação. 

Todavia, o parcelamento não resolve a questão de forma satisfatória, pois nem 
sempre é a solução mais adequada para a empresa, na medida em que acarreta na 
confissão da dívida e inclusão de juros e multa no montante parcelado, podendo 
agravar a crise. 

Por outro lado, o prazo supostamente mais elástico dos projetos de lei também 
não se demonstram como os mais vantajosos, pois apenas aumenta do prazo mínimo 
de sessenta meses para setenta e dois e oitenta e quatro parcelas mensais (conforme o 
caso), o que não configura um avanço tão promissor no sentido de resgatar a pessoa 
jurídica que pleiteia a recuperação, apesar de existirem projetos que buscam alargar 
ainda mais – chegando até cento e vinte parcelas mensais.

Por fim, cabe indagar se o parcelamento de fato se apresenta como alternativa viável 
à empresa que não se encontra em condições de quitar imediatamente o débito fiscal, 
de forma a suspender a exigibilidade, ou se apenas figura como instrumento tão agra-
vante quanto o problema inicial. Ora, o crédito superprivilegiado do Fisco não pode ter 
a sua exigência de modo tão oneroso à empresa que já não se sustenta financeiramen-
te, devendo ser uma alternativa ao pagamento imediato das dívidas tributárias, mas 
ao lado de outra conduta que o magistrado possa adotar, qual seja, a da dispensa de 
quitação dos débitos no momento do deferimento da recuperação judicial, de acordo 
com as condições apresentadas e viabilidade social e econômica da pessoa jurídica.
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5. CONCLUSÃO

A exigência apresentação das certidões negativas no processo de recuperação 
configura, em uma ideologia mais voltada aos interesses do Estado, no mecanismo 
certeiro criado pela legislação para a obrigação da empresa em crise quitar suas dí-
vidas tributárias ou, ao menos, requerer o seu parcelamento. 

Na realidade, apenas no plano legal e abstrato tal prescrição pode funcionar cor-
retamente, na medida em que ordenar que a sociedade – que já se encontra com o 
passivo fiscal avantajado à altura que requere a concessão da recuperação – cumpra 
suas obrigações tributárias como condição para ceder a recuperação finda como 
verdadeiro nonsense legislativo (o que resulta na tendência da jurisprudência em 
afastar tal exigência).

O legislador manteve previsão da antiga Lei de Concordata, que exigia a quitação 
dos débitos fiscais sob pena de ser decretada a quebra da empresa, disposição que, 
aliás, estava contida no texto do projeto que resultou na Lei n.º 11.101/2005, não que-
rendo, neste momento, impor sanção tão grave à empresa. Não obstante, se não defe-
rida a recuperação judicial, o destino será, factual e incondicionalmente, a falência.

O princípio segundo o qual ninguém pode ser obrigado ao impossível deve ser 
chamado a socorrer a questão, porque a pessoa jurídica que requer a recuperação 
judicial já deixou, há muito, de quitar seus débitos tributários. Ora, ela só entra com 
o pedido quando começa a deixar de arcar com dívidas com fornecedores e emprega-
dos, sendo as obrigações fiscais as primeiras a serem inadimplidas, o que resulta em 
um montante volumoso, quase sempre um dos grandes causadores da própria crise.

A exigência do art. 57 destoa do princípio que guia a recuperação judicial previsto 
no art. 47, segundo o qual o objetivo do instituto é a reviver e manter a fonte produtiva 
de postos de trabalho, de tributos e de benefícios sociais, e não a mera facilitação da 
adimplência dos créditos fiscais em prejuízo dos outros credores.

A jurisprudência, de forma correta, abranda a disposição e muitas vezes conce-
de a recuperação judicial sem a quitação das dívidas tributárias, permitindo que a 
empresa então se mantenha e volte a gerar renda, no sentido de não apenas quitar 
suas pendências com o Fisco, mas com todos os outros credores e ainda continuar 
existindo e produzindo, pois não interessa nem a empresa, nem à sociedade e ao 
Estado que ela quebre.

O parcelamento é festejado por muitos autores como a grande alternativa para o 
pagamento imediato dos débitos fiscais, o que não se coloca como verdade, pois este 
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meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário resulta em confissão da dívida, 
o que muitas não interesse à sociedade em recuperação, tornando a sua rediscussão no 
Judiciário muito mais difícil, além de não poder ser revogado por simples desistência. 
Além disso, os projetos de parcelamento especial previstos no CTN e na Lei de Falência 
que continuam em trâmite no Congresso Nacional também não apresentam soluções 
milagrosas para a questão, aumentando apenas discretamente a quantidade de parcelas 
mensais, sem condições muito mais vantajosas do que o parcelamento comum.

Para que isso não aconteça propõe-se de “lege ferenda” que seja alterado o Códi-
go Tributário Nacional, por tratar-se de norma geral de direito tributário, portanto, 
destinado a todas as Entidades que compõem a Federação, com a inclusão de um 
dispositivo ao art. 205 ou ao 206 desobrigando a exigência de certidão negativa de 
débito para o ingresso do pedido e para o deferimento da Recuperação judicial. Além 
disso, se sugere que seja colocado na Lei de Recuperação um dispositivo que extinga 
a exigência como pressuposto para o deferimento do pedido da prova de quitação de 
tributos ou da apresentação de certidões. 

No entanto, para não configurar um privilégio aos devedores, esse dispositivo de-
verá determinar que o pleiteante à recuperação apresente um demonstrativo completo 
e atualizado de todos os débitos tributários, já inscritos em dívida ativa, parcelados 
ou não parcelados. Sendo que a omissão dolosa ou não, poderá ser um dos elementos 
determinantes para o indeferimento do pedido ou a anulação do pedido já concedido, 
caso a omissão seja constatada após o deferimento.

Diante do demonstrativo apresentado e dependendo do montante do débito, em 
relação aos demais credores e em relação ao ativo da empresa, o Juiz poderá deter-
minar à Fazenda Pública que se pronuncie a respeito do pedido de Recuperação. Por 
outro lado, o montante e a qualidade do débito, independentemente da manifestação 
da Fazenda Pública, poderá ser um elemento importante, não exclusivo, a ser avalia-
do pelo Juiz para conceder ou não o pedido de recuperação, avaliando cada caso e 
emitindo uma decisão devidamente motivada e fundamentada.

Entretanto, é importante ressaltar que, mesmo tendo créditos tributários pen-
dentes, isto é, sem qualquer causa de suspensão e, consequentemente, de certidões, 
não poderia ser esse o único motivo para indeferimento do pedido de Recuperação. 
A análise deverá ser ampla envolvendo os demais débitos e a capacidade de cumpri-
mento da proposta de recuperação, diante da quantidade e da qualidade dos débitos 
que evidencie a temeridade quanto ao cumprimento da proposta de recuperação. 
Mas, frise bem, a decisão nesse sentido deverá ser muito bem equilibrada, motivada 
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e fundamentada em conformidade com o caso concreto.
Neste trabalho, não se prega a desoneração arbitrária da pessoa jurídica mal ad-

ministrada, que culminou em um estado de crise econômico-financeira, de forma a 
premiar a gestão irresponsável e mal sucedida, mas sim a preservação da empresa que 
apresenta viabilidade de recuperação e que gera cargos de trabalho, benefícios locais 
e regionais e, inclusive, novos tributos., quer dizer, o devedor não terá suas dívidas 
arcadas pela sociedade e, na verdade, terá um enquadramento em um regime especial 
com atenção específica à sua situação, permitindo que quite seus débitos em momento 
posterior, quando apresentar condições mais favoráveis para tanto, sem que coloque 
em risco a sua própria existência.

Destarte, cabe ao Magistrado aplicar os princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade para afastar a exigência da Lei n.º 11.101/2005 de apresentação de 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, para conceder a recuperação 
judicial à empresa que não quitou os débitos fiscais, porém que apresenta um contexto 
que permita se reerguer de forma a ter condições, posteriormente, de arcar com tais 
dívidas, sem que isso se torne um entrave para a própria concretização do instituto 
– com atenção aos valores do direito do Estado de exigir a quitação de seus créditos 
fiscais e o dever constitucionalmente ordenado de assegurar o desenvolvimento social 
e econômico do país.
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RESUMO
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma das instituições brasileiras sobre as quais 
recai o mais alto grau de responsabilidade democrática, mantendo a prestação de, aproximada-
mente, 30 (trinta) milhões de benefícios previdenciários ativos no corrente ano. Desta forma, a 
presente pesquisa o adota como objeto, em seus mecanismos próprios e dialógicos com o Poder 
Judiciário visando, em resposta a problemas administrativos, histórico-estruturais e estatísticos, 
confirmar a seguinte hipótese: “diante do provável déficit sobre as capacidades institucionais 
do INSS, a manutenção de diálogos institucionais com o Poder Judiciário contribui para que 
aquela instituição consiga desempenhar devidamente seu papel democrático”. Embora tenha se 
atribuído ao INSS o exercício destas responsabilidades, a adoção de diálogos institucionais com 
o Judiciário contribui para o melhor desempenho de suas atribuições, reduzindo a incidência 
de efeitos sistêmicos negativos.

PALAvRAS-ChAvE
Instituto Nacional do Seguro Social; Capacidades Institucionais; Diálogos Institucionais; Efeitos 
Sistêmicos; Legitimidade.

AbSTRACT
The National Institute of Social Security (INSS) is one of Brazilian institutions which receive 
the higher level of democratic responsibility, maintaining nearly 30 (thirty) million social 
security benefits assets. In this sense, this research adopts it, in its own and dialogical – with 
Judiciary branch – mechanisms. Responding problems in administrative, historic-structural, 
and statistics grounds, the following hypothesis is defended: “before the probable deficit on 
INSS institutional capacities, the maintenance of institutional dialogues with Judiciary branch 
contributes to the properly attempt of its democratic role”. There is a deficit in supplying the 
social demands. However, it is clear that the adoption of institutional dialogue with the Judi-
ciary contributes to its better performance, reducing the incidence of negative systemic effects.

KEYWORDS
“Social Security National Institute”; Institutional Capacities; Institutional Dialogues; Systemic 
Effects; Legitimacy.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A ordem institucional brasileira contemporânea tem suportado, desde a promul-
gação da Constituição Federal de 1988, um crescimento significativo da demanda 
social por efetividade de direitos básicos. Entre as instituições que se destacam em 
receber essa demanda prestacional, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
– concentra um contingente de expectativas que atinge, atualmente, níveis mais ele-
vados a cada mês. Somente a título exemplificativo, eram mantidos, na competência 
de julho do ano de 2012, pelo INSS exatamente 29.542.520 (vinte e nove milhões, 
quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte) benefícios previdenciários 
com status ativo. Neste mesmo mês, 429.154 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento 
e cinquenta e quatro) novos benefícios, no total, foram concedidos, sendo 8,41% por 
ordem judicial. Estes expressivos números indicam o quanto a população brasileira 
depende da prestação de direitos de natureza previdenciária para manter a subsis-
tência própria ou de sua família, ressaltando a responsabilidade democrática desta 
instituição na ordem constitucional.

O objeto adotado pela pesquisa especifica-se no INSS, enquanto instituição com 
atribuição para promover, concretamente, a Previdência Social, bem como exercer, 
mediante delegação, a Assistência Social daqueles incapazes de manter sua subsistên-
cia por si ou por sua família, nos termos da Constituição. O foco de análise da presente 
pesquisa é de natureza institucional. Não se busca elaborar um estudo normativo 
acerca, por exemplo, de quais são os requisitos para a concessão de benefícios previ-
denciários, nem mesmo questionar a propriedade destes. Da mesma maneira, não se 
pretende analisar, em uma perspectiva sociológica, por que se formam expectativas 
subjetivas na sociedade, ainda que se analisem as repercussões destas sobre a atividade 
do INSS. Nada impede que algumas expectativas se definam por questões de ordem 
institucional, como consequência desta ordem subjetiva dos cidadãos, caracterizando 
uma espécie de efeito sistêmico reflexivo de sua própria atuação. 

O contexto social presente permite dimensionar a intensidade da pressão exercida 
sobre o INSS. O problema reside, no entanto, quando considerada a possibilidade 
de se atender, plenamente, à expectativa existente. Trata-se de comparar a correlação 
mantida entre os inputs e os outputs no âmbito de sua atividade. 

Em primeiro lugar, a proporção de benefícios ativos mantidos por esta autarquia 
já se apresenta, em si, como um problema. O controle e a fiscalização de todos os 
procedimentos administrativos de concessão, atualização ou alteração, em geral, seja 
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pelos profissionais mais qualificados e seja pelas técnicas mais avançadas de audita-
gem, parece ser uma tarefa difícil. Considerando, hipoteticamente, que, a cada dia, 3 
(três) auditagens pudessem ser realizadas por um mesmo servidor, em uma dimensão 
de 5 (cinco) mil profissionais especializados, o prazo para revisão de todos os pro-
cedimentos com status ativo seria de 2.000 (dois mil) dias, o que equivale a mais de 
5 (cinco) anos. Assim, em um prazo de 5 (cinco) anos, uma série de irregularidades, 
entre situações de falha administrativa e estelionatos qualificados, poderiam ocorrer 
sem que isto fosse percebido pela instituição. 

Em segundo lugar, a Previdência Social começou a receber uma configuração 
mais sistemática somente na década de 1960. No ano de 1966, o Decreto-Lei nº 
66/66 promoveu alterações na Lei Orgânica da Previdência Social e o Decreto-Lei 
nº 72/66 unificou os 6 (seis) institutos de aposentadorias e pensões vigentes à época 
ao redor do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS). Durante o governo 
dos militares, destacou-se uma instabilidade na organização e na regulamentação 
da Previdência Social. Durante a década de 1980, algumas reformulações foram 
promovidas na Previdência e, somente em 1990 o INSS foi instituído, através do 
Decreto nº 99.350/90, que promoveu a fusão do INPS com o Instituto de Adminis-
tração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS). Logo em seguida, 
os principais marcos legais da Previdência foram promulgados: as Leis nº 8.212/91 
e nº 8.213/91 – que, respectivamente, instituem a organização da Seguridade Social 
e o Plano de Benefícios da Previdência Social –, bem como os Decretos nº 611/92 e 
612/92 – que, respectivamente, regulamentam os benefícios da Previdência Social 
e a organização e o custeio da Seguridade Social. Embora, haja recentes alterações 
com importante papel no cenário previdenciário, somente a partir da década de 
1990 o Brasil passou a observar uma instituição estável na Previdência Social. De um 
lado, no que tange a infraestrutura e organização, o INSS é uma instituição recente, 
criada a partir de um sistema deficitário em diversos aspectos. De outro lado, no 
plano normativo, a instauração de novos marcos exigiram redefinições acerca dessa 
disciplina jurídica à medida que a própria instituição iniciava suas atividades. Tais 
condições históricas, até então, não puderam ser completamente revertidas, preju-
dicando o exercício de suas atribuições. 

O problema que, no entanto, apresentou-se de forma mais saliente deriva de uma 
matriz estatística promovida pelo próprio INSS. Durante os últimos anos, esta insti-
tuição vem acompanhando, em números, seu exercício e vem definindo parâmetros 
estatísticos que corresponderiam, respectivamente, aos índices ideais e reais de sua 
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atuação. Periodicamente, os índices reais são atualizados em uma base de dados es-
tatísticos. Em princípio, o INSS possui metas estipuladas e indicativos muito aquém 
destes coeficientes numéricos. Essa é uma questão que sugere a existência de uma 
incapacidade da autarquia em atender devidamente às atribuições constitucionais e 
legais estabelecidas sob sua responsabilidade. 

Em resposta a esses problemas – destacadamente, ao último deles –, a presente 
pesquisa formula a seguinte hipótese: “Diante do provável déficit sobre as capacida-
des institucionais do INSS, a manutenção de diálogos institucionais com o Poder 
Judiciário contribui para que aquela instituição consiga desempenhar devidamente 
seu papel democrático”.

Adotando-se, em seu marco teórico, categorias desenvolvidas em uma perspectiva 
institucionalista na teoria constitucional, sobretudo no que tange ao debate norte-
-americano e canadense, o objetivo da presente pesquisa é analisar a atividade e as 
especificidades do INSS no sentido de verificar se esta instituição tem atendido a seu 
papel democrático na ordem institucional brasileira. 

2. ASPECTOS CIENTíFICOS E METODOLÓGICOS

O objetivo geral de analisar o comportamento e as especificidades do INSS para 
reconhecer o desempenho de seu papel democrático se define a partir de 3 (três) obje-
tivos específicos. Em primeiro lugar, buscou-se analisar a atividade desta instituição a 
partir do conceito de capacidades institucionais. Em segundo lugar, foi necessário ve-
rificar os momentos em que um diálogo institucional entre esta instituição e o Poder 
Judiciário foi mantido, atentando-se para o grau de cooperação presente nesta relação 
interinstitucional. Por fim, pretendeu-se identificar os efeitos sistêmicos provocados 
no âmbito do INSS, procurando atribuir seu grau de associação – ou, até mesmo, de 
causalidade – com a presença ou a ausência de um diálogo com o Poder Judiciário. 
Do mesmo modo, a maneira com que é conduzido um diálogo pode repercutir no 
plano dos efeitos sistêmicos identificados. 

Com isso, a pesquisa se estruturou a partir de algumas delimitações e parâmetros 
que constituíram a metodologia adotada. A primeira delimitação concerne à área 
do conhecimento das ciências sociais aplicadas, concentrando-se sobre as ciências 
jurídicas, havendo, ainda, particular relevância de referenciais das ciências humanas 
no plano da filosofia e ciência políticas. Dessa forma, destacaram-se os domínios 
teóricos e conceituais encontrados na teoria constitucional e na teoria das institui-
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ções. O aproveitamento de outras áreas de conhecimento foi necessário na medida 
em que os desdobramentos da pesquisa e da redação do trabalho final exigiu maior 
aprofundamento naquela área de conhecimento.

A segunda delimitação se fundou na perspectiva das análises. O foco dos estudos 
foi estabelecido com base nas atividades desempenhadas pelo INSS. A apreciação de 
elementos de natureza normativa, desde o plano constitucional até atos de matriz regi-
mental, doutrinária ou jurisprudencial auxiliam os estudos de forma secundária, não 
representando a ênfase das análises empreendidas. Em regra, o enfoque privilegiou 
o contexto fático da atividade institucional, sendo crucial investigar os mecanismos 
empregados, tanto no funcionamento singular do INSS, quanto no que tange aos 
recursos dialógicos observados. 

As análises foram promovidas respeitando-se os critérios metodológicos adota-
dos, pois representam condições essenciais de observação que sustentam a confiabi-
lidade dos resultados obtidos. Entre tais condições, há 3 (três) critérios: o material, 
o temporal e o espacial. O critério material estabelece sobre o que concretamente 
foram promovidas as investigações, e isto ocorreu a partir, de um lado, de um le-
vantamento bibliográfico e, de outro, do banco de dados estatísticos constituído 
pelo próprio INSS acerca de sua atividade. No que tange ao levantamento bibliográ-
fico, buscaram-se destacar aspectos conceituais da teoria institucional pertinentes 
ao objeto. No que tange ao banco de dados, foi promovida uma análise de forma 
relacionar o contingente numérico organizado ao redor dos índices reais e ideais 
de atividade do INSS, índices de concessões de benefícios entre outros dados que 
possibilitariam estruturar argumentos em favor da hipótese. O critério temporal 
restringiu os estudos ao interregno constante dos anos de 2006 a 2012. O critério 
espacial, por fim, visou esclarecer que foram considerados os aspectos institucionais 
do INSS e de seus benefícios previdenciários na abrangência de todo o território 
nacional. Além dessa criterização que conferiram as balizas da pesquisa, adotou-se 
o método dedutivo-analítico. 

As investigações, de forma mais concreta, recaíram sobre a dimensão material-
-metodológica a partir de 2 (dois) parâmetros distintos, correspondentes, especifica-
mente ao que se estabeleceu como primeiro e segundo objetivos específicos. De um 
lado, para a efetiva verificação do exercício de suas funções, o INSS foi observado à luz 
do conceito de capacidades institucionais, composto por 5 (cinco) fatores específicos e 
3 (três) fatores genéricos. De outro lado, para a efetiva análise dos diálogos institucio-
nais mantidos entre esta instituição e o Poder Judiciário, observaram-se as concessões 
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judiciais de benefícios previdenciários, com base em 2 (dois) tipos de índices. 
O parâmetro de capacidades institucionais (Critério Institucional) se estrutura 

com base em fatores específicos e fatores genéricos. Os fatores genéricos se pautam na 
comparação entre os tempos médios reais e ideais para o desempenho de determina-
das tarefas no interior da atividade da autarquia. Os fatores genéricos recaem sobre os 
indicativos de tramitação do total dos procedimentos administrativos dos benefícios 
previdenciários em temporalidades determinadas. Com o intuito de conferir maior 
objetividade à pesquisa, foram selecionados os tempos médios e os indicativos de 
tramitação em razão de representarem resultados práticos da atividade. 

Em relação aos tempos médios, em primeiro lugar, o tempo médio de concessão 
de benefício se define entre a data em que o segurado faz o requerimento administra-
tivo e a data em que o benefício é efetivamente concedido. Em segundo lugar, o tempo 
médio de espera para atendimento agendado decorre entre a data em que o segurado 
promove o agendamento para atendimento e a data em que ele é de fato atendido. O 
tempo médio de espera de atendimento para perícia médica se observa entre a data 
em que o segurado agenda a perícia e a data em que a perícia é realizada. O tempo 
médio de espera para atendimento em avaliação social se estabelece entre a data em 
que o segurado faz o requerimento e a data em que a avaliação social é realizada. Por 
fim, o tempo médio de cumprimento de decisão de recurso administrativo se apre-
senta entre a data em que é dado provimento ao recurso administrativo do segurado 
e a data em que essa decisão é cumprida pela agência previdenciária. O confronto 
dos tempos médios reais e ideais nestes quesitos será responsável por uma afirmação 
concernente à aptidão do INSS para exercer, ao menos singularmente, suas atribuições 
e atender à significativa demanda social a que se submete. 

Em relação aos indicativos de tramitação, em primeiro lugar, os benefícios são 
observados no que tange ao tempo concreto, contado em dias, de tramitação por que 
passaram, considerando, como termo inicial, o momento do requerimento adminis-
trativo e, como termo final do trâmite, a decisão administrativa por seu deferimento 
ou indeferimento. Em segundo lugar, a apreciação se especifica na identificação da 
responsabilidade pelas pendências que retardam a emissão de uma resposta às de-
mandas concretas. Para tanto, utiliza-se uma oposição entre pendências do próprio 
INSS ou do requerente. Por fim, é observado, com base no mês de julho de 2012, 
entre todos os procedimentos administrativos de benefícios previdenciários, seu atual 
estado de tramitação, classificando os procedimentos entre “requerido”, “em análise”, 
“indeferido” ou “concedido”. 
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O parâmetro das concessões judiciais (Critério Judicial) se desenvolve a partir 
do índice de concessão judicial geral de benefícios e do índice de concessão judicial 
específico por benefício. O primeiro corresponde, em uma determinação temporal 
estabelecida, à quantidade apurada pelo INSS de procedimentos administrativos de 
benefício previdenciário cuja concessão tenha ocorrido por ordem judicial tendo 
como paradigma a quantidade total de benefícios previdenciários concedidos no 
mesmo período. Com isto, é obtido um percentual – mensal, semestral, anual –, 
dentro da totalidade de benefícios mantidos com status ativo, daqueles apreciados e 
deferidos por juízes ou tribunais. O segundo, adotando-se a mesma lógica apresen-
tada acima, evidencia o contingente percentual de determinada espécie de benefício 
previdenciário perante a totalidade de prestações naquele tipo legal12. Com isso, é 
possível adensar o nível de detalhamento das verificações, compreendendo-se as 
dificuldades específicas atinentes à relação dialógica do INSS com o Poder Judiciário. 
Pretendeu-se dimensionar o grau de diálogo institucional existente de modo geral, 
sem deixar de apreciar as situações que conduzem mais propriamente a esse sentido, 
nem mesmo as situações críticas que aparentassem se opor à hipótese defendida. 

Conforme os parâmetros analíticos indicassem alguma relação entre si, existiria a 
possibilidade de efeitos sistêmicos decorrentes de uma atividade do INSS – dialógica 
ou não – apresentarem-se com certa clareza.

Após a realização das análises de acordo com os ditames expressos acima, os 
resultados parciais foram sistematizados na forma de uma apresentação formal para 
o publico especializado na pesquisa, sobretudo em direito13. Tais apresentações per-
mitiram uma revisão geral da metodologia aplicada e dos resultados parciais obtidos, 
pois, com a exposição dos trabalhos ao meio acadêmico, substantivas considerações, 
críticas e apontamentos de Professores e pesquisadores de elevada qualificação e 

12 Podem ser apontados, de modo exemplificativo, como espécies de benefícios previdenciários, a aposentadoria por 
tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte e o auxílio-doença. 
Ressalte-se que, em tese, as espécies de benefícios devem atender ao princípio da tipicidade, ou seja, sua base legal deve 
ser expressamente prevista em lei e regulamentada por atos administrativos de caráter normativo. É possível encontrar 
menções de benefícios “atípicos”, embora tal fato não tenha repercussão considerável para a presente pesquisa. Os índices 
adotados como material de análise reúnem as espécies de benefícios cujo percentual atinja níveis de insignificância sob 
a discriminação “outros”. Pode-se afirmar que tais benefícios atípicos, remontando um reduzido contingente numérico, 
acabam sendo absorvidos pela generalidade desta variável. 

13 Nesta fase da pesquisa, promoveram-se apresentações formais na XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação 
Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (JICTAC) do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da UFRJ 
e no IV Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do Direito do Estado do Rio de Janeiro, 
ambos no ano de 2012. 
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experiência profissional puderam ser incorporados ao estudo. 
A elaboração e publicação deste artigo de caráter científico-acadêmico representa 

o ponto conclusivo do plano de trabalho estabelecido, pretendendo-se iniciar novas 
pesquisas, em seguida, voltadas às situações mais sensíveis desvendadas sobre o objeto 
no decorrer das investigações.

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-INSTITUCIONAIS14

As correntes perfeccionistas se consagraram na segunda metade do século XX e 
alcançaram grande influência sobre o exercício do judicial review, neste mesmo perí-
odo, tendo como um de seus fundamentos centrais a destacada capacidade moral de 
julgamento do juiz15. A Suprema Corte dos EUA ilustra os momentos mais intensos 
dessa fase em seus precedentes paradigmáticos da Corte de Warren (1953-1969) e 
da Corte de Burger (1969-1986). Durante este período, o enfrentamento do conte-
údo dos direitos, sobretudo aqueles imersos em um profundo desacordo moral na 
sociedade, pela via judicial tornou-se a regra. Ao final do século XX, começaram a 
surgir alguns posicionamentos críticos dentro da teoria constitucional, valorizando 
questões sensíveis ao fenômeno institucional16. À medida que tais posicionamentos 
se ajustaram a formas mais definidas, pode-se afirmar o surgimento de uma teoria 

14 Reunindo uma parte significativa do marco teórico institucionalista adotado pela presente pesquisa, Cf. BOLONHA, 
Carlos; EISENBERG, José; RANGEL, Henrique. “Problemas Institucionais no Constitucionalismo Contemporâneo”. 
Revista Direitos Fundamentais & Justiça, Ano 5, nº 17, out./dez., 2011.

15 A perspectiva perfeccionista se identifica, em grande parte com a figura do Juiz Hércules, definida nos termos a 
seguir: “I must try to exhibit that complex structure of legal interpretation, and I shall use for that purpose an imaginary 
judge of superhuman intellectual Power and patience who accept law as integrity. Call him Hercules”. DWORKIN, Ronald. 
Law’s Empire. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1986, p. 239. Uma dura crítica, no entanto, é 
formulada por Cass Sunstein em: “Or consider perfectionism: the view that the Constitution should be construed in a 
way that makes it best, and in that sense perfects it. Imagine a society—proudly called Olympus—in which the original 
public meaning of the document does not adequately protect rights, properly understood. Imagine that the text is general 
enough to be read to provide that protection. Imagine finally that Olympian courts, loosened from Thayerian strictures, 
or from the original understanding, or from minimalism, would generate a far better account of rights and institutions, 
creating the preconditions for both democracy and autonomy. In Olympus, a perfectionist approach to the Constitution 
would be entirely appropriate”. SUNSTEIN, Cass. “Second-Order Perfeccionism”. Chicago Public Law and Legal Theory 
Working Paper Series, No. 144, 2006, p. 3. 

16 Foram pioneiros nesta perspectiva institucional crítica à interpretação perfeccionista GILLMAN, Howard; 
CLAYTON, Cornell. The Supreme Court in American Politics: New Institutionalist Perspectives. Lawrence, KA: Kansas 
University Press, 1999, mas somente com a publicação do artigo SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. “Interpretation 
and Institutions”. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper Series, No. 28, 2002, esta teoria institucional recebeu 
uma configuração mais sólida.
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institucional, apresentada como uma alternativa para a atividade constitucional de-
mocrática que havia se estabelecido.

Enquanto uma recente perspectiva crítica ao perfeccionismo, essa teoria esclarece 
seus entornos a partir da elaboração de alguns conceitos e categorias em particular. 
Para proceder às análises sobre o INSS, destacam-se as capacidades institucionais e os 
efeitos sistêmicos, o debate sobre diálogos institucionais, as expectativas institucionais 
e a escala dos desenhos institucionais. 

Embora esta teoria institucional tenha se desenvolvido no âmbito da teoria consti-
tucional, ela pode ser perfeitamente estendida a discussões que envolvam a atividade 
do INSS, especialmente, no que tange a seu diálogo com o Poder Judiciário. 

3.1 AS QUESTÕES INSTITUCIONAIS: CAPACIDADES 
INSTITUCIONAIS E EFEITOS SISTÊMICOS17

Um dos principais referenciais da teoria institucional foi apresentado por Cass 
Sunstein e Adrian Vermeule. Estes autores se propuseram a comprovar como, ao 
longo da história jurídico-interpretativa, os teóricos recaíram no mesmo equívoco 
de não considerar questões de natureza institucional na elaboração de suas técni-
cas e de seus modelos. Em suporte a sua hipótese, apresentaram-se as chamadas 
questões institucionais. 

Predominava, na teoria constitucional, modelos de pensamento, sobretudo no 
campo da interpretação da norma, sempre adotando uma visão idealista. A trajetória 
de evolução da teoria da interpretação jurídica evidencia que os filósofos do direito 
assumiam hipóteses em que o intérprete é o verdadeiro parâmetro de aplicação da 
norma. É como se cada teórico formulasse uma nova proposta indicando o percurso 
racional que, se ele fosse um juiz, teria o cuidado de seguir. A teoria inglesa clássica, 
a exemplo de William Blackstone e Jeremy Bentham, operava por regras disjuntivas 
de interpretação. A teoria moderna buscava objetivos, finalidades, sentidos e valo-
res que a norma pretenderia alcançar como parâmetro de interpretação através de 
Herbert Hart (positivismo), Henry Hart & Sacks (purpositivism18) e Ronald Dworkin 

17 Acerca do tema questões institucionais e, especialmente, capacidades institucionais a partir de situações tipicamente 
brasileiras no que tange ao poder da exoneração fiscal atribuído ao Congresso Nacional, Cf. CORRÊA, Flávio; RANGEL, 
Henrique. “Competente mas Descapacitado: Desenhos Institucionais em Matéria Tributária”. Anais do XXI Congresso 
Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Florianópolis: Fundação Boiteux, (no prelo).

18 Sem uma tradução consagrada na língua portuguesa, é possível admitir purpositivism como propositivismo, no 
sentido de se buscar um “propósito” da norma como método interpretativo, o que não afasta seu caráter perfeccionista.
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(integridade). As teorias contemporâneas atribuem determinado papel ao Judiciário 
ou à Corte Constitucional na ordem democrática que influencie seu processo de 
interpretação, como se vê em William Eskridge Jr. (interpretação dinâmica), John 
Manning (textualismo) e Richard Posner (pragmatismo)19. 

A contribuição de Sunstein e Vermeule foi alertar à existência de questões como 
as capacidades institucionais e os efeitos sistêmicos que são determinantes à atividade 
institucional. Segundo esta visão, ao contrário de formular considerações sobre o 
que eu faria se eu fosse o juiz, uma teoria interpretativa precisa estabelecer o que deve 
fazer um juiz real de acordo com as circunstâncias institucionais em que está envolvido. 
As mesmas considerações, porém, devem ser aplicadas quando o pano-de-fundo é 
deslocado às demais que compõem a estrutura básica da sociedade20. Não há que se 
questionar acerca da centralidade do INSS, bem como do Poder Judiciário, no que 
tange a assuntos essencialmente constitucionais no plano econômico e social.

Desta forma, os processos interpretativos, deliberativos e decisionais do INSS 
devem considerar seus resultados, bem como sua própria aptidão para enfrentar 
aquela controvérsia. Quando a instituição for capaz de levantar recursos e informa-
ções que balizem seu entendimento com segurança e se mantiver inserida em debates 
teóricos e empíricos sobre os fatos conexos a suas atividades; e, em se tratando de um 
caso que não infligirá resultados e complicações sobre pessoas, instituições públicas e 
instituições privadas, a atuação poderá ocorrer com maior propriedade. Do contrário, 
não deve a instituição arriscar-se em interpretações que muito se afastem dos termos 
legais, deixando as inovações para as instituições dotadas da respectiva capacidade 
e para situações que elidam efeitos em sua dinâmica, como se estivesse à frente de 
uma virtude do formalismo. 

3.2 OS DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS21

Uma pesquisa realizada no Canadá em 1997, observando a relação entre o Poder 

19 Neste sentido, Cf. SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian, op. cit.. 

20 Compreende-se estrutura básica da sociedade, consolidada na obra RAWLS, John. Political Liberalism. New York: 
Columbia University Press, 1993, de acordo com a interpretação a seguir: “a estrutura básica da sociedade, fundada nas 
principais instituições jurídicas, políticas e econômicas, atua em matérias essencialmente constitucionais e adota, em 
suas atividades, princípios de justiça apriorísticos que definem um papel intrínseco à sua atividade, como os princípios 
da igualdade e da diferença”. Cf. ALMEIDA, Maíra; RANGEL, Henrique. “Os Efeitos Sistêmicos na Teoria Institucio-
nal”. Anais do XXI Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, (no prelo).

21 Para um referencial nacional do debate, Cf. CORRÊA, Flávio; RANGEL, Henrique, op. cit. entre outros. 



522

Legislativo e o Poder Judiciário, na figura da Suprema Corte, em casos de declaração 
de inconstitucionalidade, despertou um debate acerca dos chamados diálogos ins-
titucionais que se mantém ativo até o presente momento22. O modelo canadense de 
controle de constitucionalidade prevê, na Cláusula 33 da Carta Canadense de Direitos 
e Liberdades, a cláusula não obstante (notwithstanding clause). Este enunciado nor-
mativo atribui o poder constitucional ao legislativo de confirmar a eficácia de uma lei 
declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário23. Com isso, esta previsão costuma 
ser reconhecida como um ponto positivo para a promoção dos diálogos institucionais, 
embora haja entendimento diverso que, considerando seu prolongado desuso, afirma 
se tratar de um típico exemplo de atrofia constitucional24. 

O termo “diálogo” pretende remontar à ideia de uma comunicação frequente entre 
os dois poderes para resolver uma única controvérsia. Desde então, outros autores do 
debate tentam ampliar o espectro deste diálogo, considerando outras situações além 
das declarações de inconstitucionalidade25. 

A relação entre Poder Judiciário e Poder Legislativo, no entanto, sempre foi central 
ao debate e, assim, é comum seu desenvolvimento através de uma perspectiva dua-
lística, formando uma oposição entre diálogos institucionais e supremacia judicial. 
Nesta perspectiva, o principal critério é um suposto poder de proferir a última palavra 
acerca do sentido da Constituição. Se a prerrogativa é atribuída ao Poder Judiciário, 
o desenho constitucional seria uma supremacia judicial. Do contrário, seria possível 
identificar, de maneira geral, a existência de diálogos institucionais. Esta perspectiva 
de oposição, entretanto, parece não ser a mais adequada para analisar este fenômeno. 

Uma perspectiva distinta para os diálogos institucionais pode ser concebida,  

22 Cf. HOGG, Peter; BUSHELL, Allison. “The Charter dialogue between Courts and Legislatures: or perhaps the Charter 
of Rights isn’t such a bad thing after all”. Osgoode Law Review, Vol. 35, 1, 1997.

23 A Carta de Direitos e Liberdades Canadense institui o seguinte em sua Cláusula 33: “(1) Parliament or the legislature 
of a province may expressly declare in an Act of Parliament or of the legislature, as the case may be, that the Act or a provision 
thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 2 or sections 7 to 15 of this Charter. (2) An Act or a 
provision of an Act in respect of which a declaration made under this section is in effect shall have such operation as it 
would have but for the provision of this Charter referred to in the declaration. (3) A declaration made under subsection 
(1) shall cease to have effect five years after it comes into force or on such earlier date as may be specified in the declaration. 
(4) Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made under subsection (1). (5) Subsection (3) 
applies in respect of a re-enactment made under subsection (4)” (grifou-se).

24 VERMEULE, Adrian. “The Atrophy of Constitutional Powers”. Harvard Law School Public Law and Legal Theory 
Working Papers Series, No. 11-07, 2011.

25 Por exemplo, Cf. LECLAIR, Jean. “Réflexions critiques au sujet de la métaphore du dialogue en droit constitutionnel 
canadien”. Revue du Barreau du Québec, avril, 2003.
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passando a se adotar a ideia de cooperação como parâmetro de análise. Isso significa 
redefinir a compreensão de diálogos institucionais, antes restritos a uma dimensão 
de atos consecutivos praticados entre os poderes no procedimento de construção do 
sentido da Constituição. O parâmetro da cooperação seria capaz de estender o signi-
ficado de diálogos institucionais aos momentos em que o desempenho da atividade 
institucional procede com respeito às demais instituições, em busca de maiores coesão 
e estabilidade na ordem constitucional democrática26. Evidentemente, situações antes 
consideradas como exemplos dialógicos, pelo mero fato de duas instituições atuarem 
na construção do sentido da Constituição, porém em vias conflitantes, poderiam ser 
excluídas desta perspectiva distinta. 

3.3 AS EXPECTATIVAS INSTITUCIONAIS ADVINDAS  
DE UM PAPEL DEMOCRÁTICO

Discutir aspectos institucionais sobre a atividade constitucional democrática não 
diz respeito somente às características especificamente da atuação das instituições. 
Também é necessário compreender, no plano das implicações de suas atividades, as 
repercussões ocorridas diretamente no âmbito social. A forma com que uma insti-
tuição desempenha suas atividades – com maior ou menor propriedade, presteza e 
eficiência – repercute diretamente sobre o plano das expectativas constituídas pelos 
cidadãos sobre as próprias instituições. Estas expectativas, por sua vez, representam 
importantes demandas sociais por direitos com provável impacto sobre a legitimidade 
da atividade institucional.

Naturalmente, os cidadãos constroem certo grau de expectativas sobre as insti-
tuições, que se expressam por meio das demandas concretas pelo reconhecimento, 
pela garantia e pela prestação de direitos. O grau de atendimento a estas expectativas 
influencia a intensidade de seu desenvolvimento, assim como seu possível desloca-
mento para outra instituição. Expectativas sistematicamente frustradas pela institui-
ção incumbida de atendê-las tendem a se redirecionar a outra potencialmente apta 
a satisfazer suas demandas. Em geral, o Poder Judiciário é uma alternativa sempre 
cogitada quando estas expectativas se frustram. 

26 Com uma perspectiva próxima a este tipo de atuação relativo à Suprema Corte dos EUA, particularmente, MCCANN, 
Michael. “How the Supreme Court Matter for the American Politics: New Institutionalist Perspectives”. In: GILLMAN, 
Howard; CLAYTON, Cornell. The Supreme Court in American Politics: New Institutionalist Interpretation. Lawrence, KA: 
University of Kansas Press, 1999. 
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Este fenômeno se relaciona intrinsecamente com a ideia de novos direitos. A 
existência de grandes expectativas pode evidenciar que muitos indivíduos almejam 
um status de sujeito de direitos que lhe tem sido negado, seja pela falta de previsão 
normativa, seja pela falta de efetividade desta previsão. Em síntese, aqueles direitos já 
positivados, porém, de insuficientes níveis de efetividade são os que ensejam maior 
grau de expectativa institucional. De acordo com esta lógica, um significativo cres-
cimento ou deslocamento das expectativas institucionais pode representar um efeito 
sistêmico resultante da ineficiência de determinada instituição incapaz de atender às 
demandas sociais que deveria suportar27. 

As expectativas são um instrumento de mensuração de um real desempenho 
da atividade institucional, podendo repercutir em uma instituição distinta da que, 
originariamente, apresentava-se como responsável por seu suprimento. Com isso, a 
título exemplificativo, se o INSS não atende às expectativas formadas pela população 
sobre sua prestação de direitos previdenciários, é possível que estas sejam deslocadas 
à atividade judiciária.

O atendimento às expectativas por direitos representa um desempenho por parte 
da instituição de um importante papel democrático. Embora historicamente a ideia 
de democracia tenha atravessado institutos políticos de participação e representação 
com impacto direto sobre o ordenamento jurídico, a atual conjuntura político-jurídica 
já pressupõe a existência de uma ordem democrática, de modo que o papel demo-
crático particular de cada instituição se desenvolve na medida em que esta consegue 
exercer suas atribuições e responder adequadamente às demandas constituídas28. 
Trata-se de atribuições não somente previstas em termos normativos, mas objetos de 
uma significativa expectativa na sociedade, especialmente em seus segmentos mais 
desprestigiados. Considerando que o INSS compõe a estrutura básica da sociedade, é 
natural que seja alvo de expectativas por sua população, porém, as demandas sociais 
se estruturam em um quadro mais crítico naquelas sociedades reconhecidas como 
emergentes ou periféricas. Assim, a temática se apresenta de forma especialmente 
sensível para o particular caso da Previdência Social brasileira.

27 Para a ideia de efeitos sistêmicos, Cf. SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. “Interpretation and Institutions”. 
Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper Series, No. 28, 2002.

28 Para uma visão institucionalista da legitimidade constitucional, Cf. ALMEIDA, Maíra; RANGEL, Henrique, op. cit.. 
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3.4 VALORES DEMOCRÁTICOS E  
DESENHOS INSTITUCIONAIS

O comportamento das instituições deve ser norteado por valores básicos que, 
representem os próprios objetivos de sua atividade em benefício dos seus destinatá-
rios. Quando se discutem valores democráticos, é comum que se instaure um forte 
dissenso sobre quais seriam estes e qual seria a extensão de cada um deles. Por isto, 
o ideal é que se busquem aqueles mais aceitos e pela fundamentação filosófica mais 
superficial possível, uma vez que conceitos teoricamente incompletos representam 
uma forma estratégica de superar o desacordo29. Alguns valores podem ser elencados 
com um mínimo de desacordo e que podem ser adotados para orientar a atividade 
das instituições como um todo e, em particular, do INSS: imparcialidade, responsa-
bilidade, transparência e deliberação30. 

Imparcialidade, em seus estritos termos, pode ser considerado um valor que busca 
afastar os interesses particulares e relativos a grupos específicos dos procedimentos de 
tomada de decisão e aplicação da lei. Responsabilidade, em síntese, pode ser concebida 
como o valor democrático que expõe as decisões do plano político ao controle e fisca-
lização de seus destinatários. Transparência, por sua vez, significa proferir a abertura 
necessária para que todos tenham conhecimento de como os assuntos públicos são 
apreciados e, enfim, resolvidos. Por fim, a deliberação representa o valor democrático 
que indica a necessidade de as instituições definirem o desenho e o redesenho que a 
sociedade observará em suas controvérsias, sobretudo, na esfera constitucional. 

Os valores democráticos são alcançados a partir dos desenhos institucionais 
existentes de acordo com a intensidade com que a atividade institucional consegue 
desempenhar seu papel democrático perante os cidadãos. Os desenhos institucionais, 
por sua vez, devem ser considerados também por sua dimensão. Existem desenhos 
institucionais que se apresentam como verdadeiros arranjos institucionais, ou seja, 
grandes arquiteturas já definidas e consolidadas pelo tempo em macrodimensões. 
São exemplos de arranjos institucionais a separação de poderes, a forma federativa de 
Estado e o governo republicano. Alguns dispositivos de menor dimensão, entretanto, 
exercem um papel fundamental na ordem dos desenhos institucionais. São estes os 

29 Sobre o conceito de incompletely theorized agreement, é possível recorrer a SUNSTEIN, Cass. One Case at a Time: 
judicial minimalism at the Supreme Court. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. 

30 VERMEULE, Adrian. Mechanisms of Democracy: Institutional Design Writ Small. Oxford: Oxford University Press, 
2007, p. 4.
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mecanismos democráticos, podendo-se citar como exemplo a obrigatoriedade de o 
Congresso Nacional, antes de aprovar uma lei que promova renúncia fiscal, oferecer 
um estudo prévio de impacto orçamentário e de medidas compensatórias. Tal meca-
nismo é legalmente previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/00), e o próprio nome deste diploma revela o valor democrático que a tal medi-
da pretende proteger. Em resumo, o Legislativo Federal é competente para promover 
a exoneração fiscal, podendo, em tese, exercer este poder somente se comprovada sua 
capacidade institucional em antever seus potenciais efeitos sistêmicos31. 

A saída para as imperfeições do sistema democrático, em muitos casos, não é re-
definir radicalmente toda a estrutura constitucional do Estado. Na maioria das vezes, 
devido ao potencial estranhamento por parte dos cidadãos, grandes reorganizações de 
arranjos institucionais podem encontrar resistências no plano de seu reconhecimento 
e de sua legitimidade. A elaboração de mecanismos democráticos, ao contrário, pode 
ser considerada uma forma estratégica e eficiente para atender a tais valores.

4. O INSS E SEU DÉFICIT DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONAIS

A investigação acerca da atividade institucional do INSS procedeu à aplicação do 
parâmetro analítico das capacidades institucionais (Critério Institucional), no pri-
meiro momento, considerando-se os 5 (cinco) fatores comparativos de tempo médio 
estabelecidos na metodologia. Em seguida, os 3 (três) fatores genéricos indicativos da 
tramitação dos procedimentos foi analisado. Com isso, verificou-se a possibilidade, 
de acordo com as condições definidas pela pesquisa, de afirmar com segurança que 
esta instituição não possui capacidade suficiente para atender às demandas sociais que 
tem recebido. Não se pretende compreender, ao menos em sua plenitude, as causas 
responsáveis pela existência ou não de correspondência entre as capacidades institu-
cionais e as demandas concretas por prestação de direitos previdenciários. O que se 
busca apresentar é o tempo em que determinadas tarefas conseguem ser realizadas 
para o atendimento das expectativas por prestações previdenciárias vis-à-vis o tempo 
supostamente ideal, segundo o próprio INSS, para seu exercício, o que representaria 
uma real capacidade de suportar às expectativas constituídas. 

O “Gráfico 01” abaixo, centrado na apresentação comparativa dos tempos médios, 

31 Cf. CORRÊA, Flávio; RANGEL, Henrique, op. cit..
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demonstra como o INSS ainda possui dificuldades em exercer, com a devida veloci-
dade, as tarefas inerentes ao atendimento de suas expectativas. 

Gráfico 01*  
Tempo médio de concessão (TMC). Tempo médio de espera do atendimento agendado (TMEA). 
Tempo médio de espera do atendimento agendado para perícia médica (TME-PM). 
Tempo médio de espera do atendimento agendado para avaliação social (TMEA-AS). 
Tempo médio de cumprimento de decisão de recurso administrativo (TMCRA)*.  
Elaborado com base nos dados referentes aos 7 (sete) primeiros meses de 2012.

Como se pode observar, os tempos médios comparados, no que tange aos 4 (qua-
tro) primeiros fatores são desfavoráveis à instituição. À exceção do último fator, que 
demonstra a rapidez de cumprimento das decisões de recursos administrativos, com 
um adiantamento de 6 (seis) dias ao tempo ideal, os tempos médios de atividade do 
INSS são consideravelmente reduzidos. Em valores aproximados, os tempos médios 
reais, comparados aos ideais, são 4 (quatro) vezes maior no caso da concessão (TMC); 
5 (cinco) vezes maior no caso da espera de atendimento agendado (TMEA); 6 (seis) 
vezes) maior nos casos de espera para perícia médica (TME-PM) e avaliação social 
(TME-AS); e 1/5 (um quinto) menor no caso do cumprimento de decisão de recurso 
administrativo (TMCRA).

O “Gráfico 02” apresenta, dividido em 3 (três) faixas, quantos dias cada proce-
dimento administrativo de concessão efetivamente demorou para receber sua de-
cisão administrativa. Trata-se do tempo de tramitação necessário para decidir pela  
concessão administrativa do benefício requerido. 
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Gráfico 02
*Gráfico elaborado com base nos dados referentes ao mês de julho de 2012.

O “Gráfico 02” permite visualizar o tempo de tramitação que os procedimen-
tos costumam demandar concretamente. Embora 60% destes exijam até 30 (trinta) 
dias de tramitação, é necessário reconhecer que, em 40% dos casos, o requerente 
passa, pelo menos, 1 (um) mês sem colher proventos. Em 9% dos casos, a situação 
é ainda mais crítica, uma vez que pode demandar mais de 75 (setenta e cinco) dias 
de tramitação. Quando considerado que muitos dos que recorrem às políticas da 
previdência social não dispõem de outras formas de subsistência e que tais benefícios 
são compreendidos como de natureza alimentar, o tempo de tramitação superior a 1 
(um) mês deve ser lido como um verdadeiro problema e a demora em sua prestação 
administrativa precisa ser associada à falta de capacidades institucionais para atender 
devidamente à demanda social existente. 

Aprofundando a temática do tempo de tramitação, o “Gráfico 03” ilustra infor-
mações que tornam ainda mais evidente a associação entre uma suposta falta de 
capacidades institucionais e o elevado tempo de tramitação de seus procedimentos 
administrativos. 
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 Gráfico 03
* Gráfico elaborado com base nos dados referentes ao mês de julho de 2012.

Confrontando-se o “Gráfico 02” com o acima, é possível constatar que uma parte 
significativa dos procedimentos administrativos demandam mais de 1 (um) mês de 
tramitação, sendo 86% dos casos de pendência, em geral, relativos a questões ine-
rentes ao próprio INSS, deixando mais explícita sua condição de déficit em termos 
de capacidades institucionais. 

Por fim, é possível tecer algumas considerações comparativas à condição dos 
procedimentos administrativos encontrados no INSS no mês de julho de 2012. O 
“Gráfico 04” ilustra a proporção marcada neste período. 

Gráfico 04
* Gráfico elaborado com base nos dados referentes ao mês de julho de 2012.
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Entre as informações que podem se destacar do gráfico acima, a mais relevantes 
em termos de capacidades institucionais é que o percentual de concessões (23%) é 
inferior ao de procedimentos em análise (25%). Tal fato sugere a existência de uma 
dificuldade em concluir o trâmite de seus procedimentos. Em uma projeção a longo 
prazo, o que se pode cogitar é o acúmulo mais acentuado de procedimentos estag-
nados para fins de análises do que, propriamente, benefícios concedidos e mantidos 
em status ativo. 

Deste modo, a constatação que se pode extrair é que o INSS não possui capa-
cidades institucionais suficientes para atender às demandas sociais por prestação 
previdenciária que tem recebido. Primeiramente, porque, entre os 5 (cinco) critérios 
específicos adotados, 4 (quatro) lhe foram desfavoráveis em considerável escala. Em 
seguida, porque 40% de seus procedimentos se prolongam mais do que 1 (um) mês, 
podendo-se afirmar que, na esmagadora maioria de seus casos, com a observância de 
uma pendência do próprio INSS, além de o indicativo de tramitação identificar, em 
determinado mês, mais procedimentos sob avaliação do que concessões. 

5. O DIáLOGO EFETIvO ENTRE O INSS  
E O PODER JUDICIáRIO

Uma vez constatado que o INSS não consegue reunir capacidades institucionais 
suficientes para atender às demandas que lhe são opostas, é necessário apreciar o 
quanto estas expectativas têm se deslocado para outra instituição, elegendo-se como 
alternativa precípua o Poder Judiciário, comum acolhedor destas espécies de deman-
das. A quantidade de benefícios previdenciários concedidos pela via judicial pode 
indicar a existência ou não deste deslocamento. 

Assim, a continuidade das verificações ocorreu com a aplicação do parâmetro 
analítico das concessões judiciais (Critério Judicial), observando-se os índices gerais 
e específicos por benefícios relativos às concessões judiciais. De acordo com as de-
limitações metodológicas estipuladas, pretendeu-se constatar o quanto o INSS tem 
primado por uma relação dialógica com o Poder Judiciário. Para tanto, é necessário 
considerar que as concessões judiciais representam apreciações promovidas pelo 
Poder Judiciário sobre indeferimentos administrativos, inclusive em grau de recurso 
administrativo. Isso consiste em afirmar que as demandas previdenciárias não são 
direcionadas imediatamente ao Poder Judiciário, passando, anteriormente, pela apre-
ciação administrativa do INSS. Assim, à medida que a autarquia adota parâmetros 
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divergentes daqueles destacados pelo Poder Judiciário, pode-se considerar que haverá 
uma revisão judicial do beneficio administrativamente indeferido, elevando os índi-
ces de concessão judicial. Em síntese, o que se buscou demonstrar, neste momento, 
é o grau de diálogo institucional mantido entre a autarquia e os órgãos judiciários, 
considerando-se uma relação inversamente proporcional entre diálogos institucionais 
e o percentual dos índices de concessão judicial32. 

O “Gráfico 05” indica, dentro dos critérios metodológicos adotados, os valores 
percentuais de concessões judiciais e administrativas computadas pela base de dados 
do INSS. 

Gráfico 05
* Índice calculado com base nos valores de 2006 a 2011.

Observa-se um reduzido grau de concessão judicial se confrontado este quantum 
com o contingente de benefícios previdenciários concedidos pela via administrativa. 
Trata-se do índice de concessão geral de benefícios pela via judicial. 

Tendo em vista o que o índice geral de concessões judiciais oferece um reduzido 
grau de revisão judicial das apreciações administrativas dos benefícios previdenciá-
rios, torna-se necessário apreciar as especificidades e os detalhamentos que permeiam 
os índices específicos por benefícios.

32 A relação de proporcionalidade inversa define-se, basicamente, pela representação aritmética a seguir: y = 𝑎.1𝑎 +𝑎, 
em que y e x são duas variáveis relacionadas, a é uma constante e b é um valor inicial para a variável x. A principal carac-
terística das relações de proporcionalidade inversa é a tendência de aumento de uma variável quando a outra é reduzida, 
e vice-versa. 
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Gráfico 06*
1 – Aposentadoria por Idade
2 – Aposentadoria por Invalidez
3 – Auxílio-Doença
4 – Pensão por Morte
5 – Outros

6 – Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada
7 – Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição
* Elaborado com base nos índices do ano de 
2009.

Confrontando os índices referentes às espécies beneficiárias expostas no “Gráfico 06”, 
é possível observar que 49% do total dos benefícios judicialmente concedidos corres-
pondem a casos em que existe significativa margem de discricionariedade atribuída ao 
intérprete em ao menos um dos requisitos de análise33. Neste contingente, estão inseridas 
as seguintes espécies: (i) pensão por morte (9%); (ii) auxílio-doença (15%); (iii) aposen-
tadoria por invalidez (16%); e (iv) benefício assistencial de prestação continuada (9%). 

33 A presente pesquisa adota uma particular compreensão acerca da discricionariedade em termos interpretativos. Não 
se pretendeu seguir classificações típicas da teoria do ato administrativo, entre ato administrativo vinculado ou discricio-
nário, nem mesmo uma compreensão positivista de que a lei pode conferir certa margem de escolha no interior de sua 
moldura. O fator da discricionariedade adotado na presente pesquisa considera a possibilidade de a aplicação concentra 
das leis e dos regulamentos previdenciários e assistenciais observar uma incidência mais acentuada de subjetividade. A 
título de exemplo, os Agentes da Previdência Social, ao analisarem um procedimento administrativo de concessão de be-
nefício assistencial de prestação continuada, podem se deparar com a necessidade de aferir a qualidade de companheiro(a) 
do requerente. Alguns documentos permitem, por si só, atribuir-lhe esta qualidade – é o caso da certidão de nascimento 
de filho havido em comum –, mas outros, por força do Decreto nº 611/92, devem ser analisados conjuntamente em grupo 
mínimo de 3 (três) documentos. Casos como este são objetos de um elevado grau de subjetividade. Mesmo considerando 
que a lei vinculou o ato administrativo de concessão a determinados requisitos, a avaliação de cada um destes demanda 
um desempenho subjetivo relevante. Da mesma maneira, considerar que a lei disponibilizou certa moldura ao intérprete, 
indicando os limites de sua atividade, sobretudo no campo da interpretação judicial – distinta da seara administrativa –, 
não impede que a atuação concreta do agente administrativo seja marcada por uma forte subjetividade. 
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A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes 
de segurados da Previdência Social em razão de sua morte34. Um dos momentos em 
que há considerável discricionariedade na pensão por morte se observa nos casos 
de requerimento por companheiro(a) de segurado. O Decreto Executivo que regu-
lamenta a matéria institui algumas formas alternativas de comprovação da relação 
de união estável mantida em vida que fundamente o requerimento administrativo 
de pensão por morte, sendo este o momento específico em que há maior margem de 
discricionariedade na análise do intérprete35. 

As espécies do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, necessariamente, 
devem ser compreendidas em conjunto. O motivo para esta vinculação se extrai da 
natureza dos benefícios, pois ambos representam medidas previdenciárias a fim de 
proporcionar a subsistência do segurado acometido por doença que o impossibilite 
de exercer suas atividades habituais. A aferição destes benefícios ocorre de modo 

34 Lei nº 8.213/91: “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997): I - do óbito, quando requerida até trinta 
dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997); II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto 
no inciso anterior; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997); III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído 
pela Lei nº 9.528, de 1997)”. 

35 Decreto nº 661/92: “Art. 20. A qualificação de companheira ou companheiro decorre da comprovação da existên-
cia de união estável com o segurado ou segurada, por ocasião do óbito, na forma do disposto nos §§ 5º e 6º do art. 13, 
considerando-se para esse efeito os seguintes documentos: I - certidão de nascimento de filho havido em comum; II - 
certidão de casamento religioso; III - declaração do imposto de renda do segurado em que conste o interessado como seu 
dependente; IV - disposições testamentárias; V - anotação constante na Carteira do Trabalho e da Previdência Social, feita 
pelo órgão competente; VI - declaração especial feita perante tabelião; VII - prova do mesmo domicílio; VIII - prova de 
encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; IX - procuração ou fiança 
reciprocamente outorgada; X - conta bancária conjunta; XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o 
interessado como dependente do segurado; XII - anotação constante de Ficha ou Livro de Registro de Empregados; XIII - 
apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; XIV 
- ficha de tratamento em instituição de Assistência Médica, da qual conste o segurado como responsável; XV - escritura 
de compra de imóvel pelo segurado, em nome do dependente; XVI - qualquer outro elemento que possa levar à convicção 
do fato a comprovar. §1º Os documentos enumerados nos incisos III, IV, V, VI, VIII e XII do “caput” constituem, por si 
sós, prova bastante e suficiente, devendo os demais ser considerados em conjunto, no mínimo de 3 (três), corroborados, 
quando for o caso, mediante Justificação Administrativa, processada na forma dos arts. 178 a 187. §2º No caso de pais 
e irmão a prova de dependência econômica será feita por declaração do interessado firmada junto à Previdência Social, 
que poderá exigir documentação complementar, providenciar processamento de Justificação Administrativa ou solicitar 
parecer sócio-econômico do Serviço Social, se julgar necessário. §3º No caso de pessoa designada faz-se necessário, para 
fins de inscrição, comprovar a dependência econômica em relação ao segurado, considerando-se, para esse efeito, 1 (um) 
dos documentos enumerados no “caput”, incisos III, IV, V, VI e XII, devendo os constantes nos incisos VII, IX, X, XI, 
XIII, XIV, XV e XVI ser considerados em conjunto, no mínimo de 3 (três) corroborados, quando for o caso, mediante 
Justificação Administrativa, processada na forma dos arts. 178 e 187. §4º A designação é ato de vontade do segurado e 
não pode ser suprida, sendo admitida somente a indicação de uma única pessoa”.
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muito aproximado, devendo-se proceder a uma perícia médica que ateste, inclusive, 
o tempo estimado em que o segurado ficará impossibilitado de manter suas ativida-
des. Com isso, a relação entre estes benefícios repercute diretamente em seus índices 
específicos por benefícios. De um lado, o auxílio-doença, conforme sua previsão 
normativa, é devido àquele que se encontra incapacitado para realizar sua atividade 
habitual por prazo superior a 15 (quinze) dias36. De outro lado, a aposentadoria por 
invalidez é prevista para os casos de incapacidade permanente do segurado para o 
exercício das atividades que proporcionam seu sustento, enquanto durar o motivo da 
incapacidade37. Em muitos casos, o que ocorre é a concessão de um auxílio-doença 
administrativamente e a posterior tentativa de convertê-lo em aposentadoria por 
invalidez, alegando-se impossibilidade de readaptação profissional do beneficiário38. 

Somente exemplificando a discrepância entre os requerimentos formulados para 
fins de auxílio-doença entre as demais espécies beneficiárias, sobretudo em relação 
aos casos de aposentadoria por invalidez, o “Gráfico 07” permite uma análise mais 
detalhada sobre a questão. Enquanto o conjunto de todos os requerimentos por apo-
sentadoria resume 27% dos requerimentos de determinado mês, os requerimentos 
de auxílio-doença chegam, no mesmo período, a 47%.

36 Lei nº 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 
período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 
de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime 
Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a 
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. 

37 Lei nº 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabi-
litação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 
§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame 
médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de 
sua confiança. §2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social 
não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão 
ou agravamento dessa doença ou lesão”. 

38 A base legal para esta conversão se encontra na combinação dos seguintes enunciados normativos da Lei nº 8.213/91: 
“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá sub-
meter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja 
dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-
-recuperável, for aposentado por invalidez”; e “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 
e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nesta condição. (...)”. 
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Gráfico 07
* Gráfico elaborado com base nos dados referentes ao mês de julho de 2012.

A margem de discricionariedade observada em ambos os casos encontra-se na 
perícia médica, inclusive na contagem do tempo de incapacidade. O motivo para a 
disparidade entre as duas espécies ocorre em razão de o auxílio-doença, com caráter 
transitório, possuir uma apreciação administrativa mais generosa do que a aposen-
tadoria por invalidez, uma vez que o Decreto que a regulamenta exige a constatação 
por exame médico-pericial de incapacidade total e definitiva para o trabalho39. O 
fato de a perícia concluir pela impossibilidade de atuar em suas atividades habituais, 
sem esgotar as possibilidades de trabalho, não representaria fundamento fático para 
a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou seu deferimento 

39 Decreto nº 611/92: “Art. 42. Aposentadoria por invalidez consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso II 
do art. 37 e será devida a contar do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º. 
§1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria 
por invalidez será concedida a partir da data em que o auxílio-doença deveria ter início, e, nos demais casos, será devida: 
a) ao segurado empregado ou empresário, a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade ou a partir da 
data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 (trinta) 
dias; b) ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, 
a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais 
de 30 (trinta) dias. (...)”. 
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direto40. Em síntese, o índice de concessão judicial para os casos de doença incapaci-
tante para o trabalho – compreendendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 
– é de 31%, portanto, um quantitativo significativo. 

O benefício assistencial de prestação continuada encontra sua base legal na Lei nº 
8.742/93, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Nos termos da Constituição 
Federal de 1988, “[a] assistência social será prestada a quem dela necessitar, inde-
pendentemente de contribuição à seguridade social (...)”41. O benefício assistencial 
é, então, devido ao portador de necessidades especiais e ao idoso impossibilitados 
de prover sua própria subsistência, seja individualmente ou por meio de sua família. 
Existem duas razões para que este benefício possua um nível elevado de discriciona-
riedade. Em primeiro lugar, a própria verificação da deficiência se submete a alguns 
requisitos normativos, devendo estar comprovado o fator incapacitante para uma 
regular integração social por um período de, no mínimo, 2 (dois) anos devidamente 

40 Decreto nº 661/92: “Art. 42. Aposentadoria por invalidez consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 
II do art. 37 e será devida a contar do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 
3º. (...) §5º A concessão de aposentadoria por invalidez, inclusive mediante transformação de auxílio-doença concedido 
na forma do art. 71, está condicionada ao afastamento de todas as atividades”; “Art. 71. O auxílio-doença do segurado 
que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas 
para o exercício de uma delas, devendo a Perícia Médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver 
exercendo. §1º Na hipótese deste artigo, o auxílio-doença será concedido em relação à atividade para a qual o segurado 
estiver incapacitado, considerando-se para efeito de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. §2º Se 
nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas. §3º Cons-
tatada, durante o recebimento do auxílio-doença concedido nos termos deste artigo, a incapacidade do segurado para as 
demais atividades, o valor do benefício deverão ser revisto, com base nos demais salários-de-contribuição, observado o 
disposto nos incisos I a III do art. 70”; e “Art. 72. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade se incapacitar 
definitivamente para uma delas, deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente, não cabendo sua transformação 
em aposentadoria por invalidez, enquanto essa incapacidade não se estender às demais atividades. Parágrafo único. Nessa 
situação, o segurado somente poderá mudar de atividade após o conhecimento da reavaliação médico-pericial”. 

41 Constituição Federal de 1988: “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.
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apurado em perícia médica e avaliação social42. Em segundo lugar, a discricionarie-
dade se encontra na análise da chamada condição de miserabilidade do beneficiário. 
Há uma presunção legal de que a renda mensal familiar per capita inferior a ¼ (um 
quarto) do salário-mínimo configura a impossibilidade de subsistência da pessoa com 
deficiência ou idosa43. Tal dispositivo, entretanto, não representa um requisito legal 
para a concessão do benefício. O requerente que possuir uma renda mensal familiar 
per capita superior a esta razão, no entanto, deverá utilizar outros meios de prova para 
obter a qualificação desta condição de miserabilidade. Tal método de requerimento 
do benefício assistencial se apresenta como uma das formas mais discricionárias de 
avaliação da atividade do INSS. 

Neste sentido, é possível observar uma associação mantida entre um nível sig-
nificativo de discricionariedade para a avaliação dos requerimentos de benefícios 
previdenciários e a manutenção de um grau considerável de concessões judiciais. 
Com efeito, em quase metade dos casos de concessão judicial é possível observar, 
pelo menos, um nítido elemento que lhe atribui discricionariedade. 

O “Gráfico 08” apresenta outra relação de proporcionalidade inversa existente. 
Quando, entre um ano e outro, o INSS reduz a progressão dos números de benefícios 
concedidos, há uma correspondência, por sua vez, pelo Poder Judiciário, elevando 
sua taxa de concessões. 

42 Lei nº 8.742/93: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011): (...) §2º Para efeito de 
concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 
2011); (...) §6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o 
§2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011); (...) §10. Considera-se impedimento de 
longo prazo, para os fins do §2º deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído 
pela Lei nº 12.470, de 2011)”. 

43 Lei nº 8.742/93: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011): (...) §3º Considera-se 
incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior 
a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011); (...)”. 
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Gráfico 08
Concessões Administrativas (quadrado); e
Concessões Judiciais (losango).

Quando o INSS, porém, aumenta esta taxa, o Poder Judiciário reduz o contingente 
de revisões. Esta associação mantida entre as concessões judiciais e administrativas 
representa como as expectativas podem migrar de uma instituição para outra quando 
o nível de frustração se desenvolve. Da mesma maneira, indica como estas expectati-
vas não foram permanentemente deslocadas para o Poder Judiciário, pois, conforme 
suas demandas recebiam o devido atendimento, as concessões judiciais tornavam-se 
menos comuns. O que se observa desta correlação existente entre os comportamentos 
do INSS e do Poder Judiciário é a existência de um diálogo institucional efetivamente 
desenvolvido, apesar de maior vigor em alguns anos do que outros. 

Retornando-se, porém, ao “Gráfico 06”, é possível observar um quantitativo ele-
vado de concessões judiciais concernentes ao benefício da aposentadoria por idade. 
Em princípio, este não aparenta ser um benefício com margens de discricionarieda-
de correspondentes ao seu índice específico de concessão judicial. Analisando este 
benefício durante os anos de 2006 e 2010, é nítida a existência de um crescimento 
nas concessões judiciais, de acordo com o que se apresenta abaixo no “Gráfico 09”44. 

44 A análise se limitou ao ano de 2010 por motivo de limitação da própria base de dados do INSS quanto a este benefício. 
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Gráfico 09

Há, no entanto, pelo menos duas explicações capazes de justificar este aumento no 
número das concessões judiciais. Em primeiro lugar, havia uma divergência na inter-
pretação da contagem do tempo de carência para a concessão da aposentadoria por 
idade entre INSS e Poder Judiciário. Esta divergência de entendimento foi superada 
somente em 2008, quando autoridades com poder normativo na Previdência Social 
em conjunto com a Procuradoria Federal se pronunciaram oficialmente acerca da 
temática, passando a adotar os mesmos critérios estabelecidos para a concessão em 
sede judicial45. A partir deste período, a interpretação desta matéria passou a ocorrer 
de forma unificada entre ambas as instituições, podendo-se afirmar a superveniência 

45 O Memorando Circular nº 01/2008/PFE-INSS/GAB 01-2008 determinou o seguinte: “Para aplicação da tabela do 
artigo 142 da lei 8213/91, considera-se para efeito de carência o ano do implemento do requisito etário, independente da 
qualidade de segurado, ainda que anterior a vigência da medida provisória 83/02 de 12/12/03, convertida na lei 10666/03”. 
Para melhor entender a divergência entre o entendimento da Autarquia e do Judiciário, vale tecer as seguintes conside-
rações: a aposentadoria por idade é um benefício previdenciário concedido aos segurados que, cumprido o período de 
carência, completar 65 anos de idade, se homem ou 60 anos, se mulher, conforme art. 201, §7º, II, da Constituição Federal 
de 1988. A carência para concessão de aposentadoria por idade será de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais para o 
segurado inscrito no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a partir de 25/07/1991. Aos que ingressaram no RGPS 
antes dessa data, o período de carência dependerá do ano em que completar os requisitos cumulativos exigidos para 
concessão da aposentadoria por idade, qual sejam a idade e a carência específicos para o ano do requerimento, conforme 
regra de transição prevista na tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91, com redação alterada pela Lei nº 9.032/95. No ano 
de implementação das condições, para aposentadoria por idade é necessário verificar se o requerente concluiu, também, 
a carência mínima exigida, sob pena de indeferimento do benefício. O INSS entendia que não bastava, por exemplo, ao 
segurado que no ano de 2000 fez 65 (sessenta e cinco) anos – ano em que a carência é de 114 (cento e catorze) meses de 
contribuição – requerer o benefício em 2003 – quando completar 114 (cento e catorze) meses de contribuição –, uma 
vez que a carência necessária em 2003 é de 132 (cento e trinta e dois) meses de contribuição, conforme art. 142 da Lei nº 
8.213/91. Diferentemente do INSS, o Poder Judiciário interpretava o mesmo art. 142 de forma que, ao completar a idade 
necessária para a aposentadoria, a carência fica estática, devendo ser aquele o número de contribuições necessários para 
a implementação dos requisitos, conforme posto no Memorando Circular acima mencionado. 
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de uma relação dialógica. Os anos de 2009 e de 2010, no entanto, não representam, 
em sua maioria, demandas judiciais iniciadas posteriormente ao ano de 2008, quan-
do o entendimento foi unificado e, assim, a tendência é que haja uma redução do 
contingente de revisões judiciais para a aposentadoria por idade a partir de 2010. 

Em segundo lugar, é necessário observar que a aposentadoria por idade em sua 
modalidade rural possui grande grau de discricionariedade. Um de seus requisitos, 
estando dispensado o cumprimento do período de carência, exige a comprovação 
de exercício de atividade rural em número de meses de contribuição correspon-
dente à carência do benefício. Dificilmente, este fato poderá ser comprovado por 
meio de documentos. A difícil comprovação costuma ensejar o indeferimento do 
requerimento administrativo, e a alternativa para o requerente é buscar a apreciação 
do Poder Judiciário. Embora não haja dados específicos para a modalidade rural da 
aposentadoria por idade no banco informacional consolidado pelo INSS, o fator 
discricionário dos elementos concernentes se associa como regra geral à atividade 
rural. É o que se observa no “Gráfico 10”, que considera o índice de concessão judi-
cial geral discriminando entre modalidade rural ou urbana. As concessões judiciais 
de benefício em modalidade rural costumam se aproximar do dobro do percentual 
dos benefícios em modalidade urbana concedidos pela mesma via nos anos de 2006 
(3,34% - 7,16%), 2007 (4,6% - 9,48%) e 2008 (4,97% - 10,68%). Nos anos seguintes, 
este distanciamento se alastrou. O ano de 2011 destaca-se por atingir um índice de 
concessão judicial em modalidade rural próximo ao triplo do concedido por esta via 
na modalidade urbana (6,19% - 16,95%).

Gráfico 10
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A anterior ausência de diálogo com o Poder Judiciário para a interpretação da 
contagem do período de carência e a excessiva discricionariedade do requisito “exer-
cício de atividade rural” para os casos de aposentadoria por idade rural justificam o 
considerável quantitativo de 33% das concessões judiciais analisadas. 

As representações abaixo (“Gráficos 11 e 12”) demonstram o impacto das conces-
sões judiciais, por unidades e por valor monetário nacional respectivamente.

Gráfico 11
1 – Aposentadoria por Idade
2 – Outros
3 – Pensões
4 – Auxílios (outros)
5 – Auxílio-Doença
6 – Amparos
7 – Outras Aposentadorias
8 – Aposentadoria por Invalidez
9 – Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Gráfico 12
1 – Aposentadoria por Idade
2 – Outros
3 – Pensões
4 – Auxílios (outros)
5 – Auxílio-Doença
6 – Amparos
7 – Outras Aposentadorias
8 – Aposentadoria por Invalidez
9 – Aposentadoria por Tempo de Contribuição
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Desta maneira, o INSS e o Poder Judiciário tem sustentado uma relação de efetivo 
diálogo institucional. Mesmo constatado o déficit de capacidades institucionais daque-
la instituição, o nível de concessões judiciais existentes não é suficiente para se afirmar 
que o INSS não tem atendido devidamente seu papel democrático. Se isto fosse ver-
dade, as expectativas institucionais frustradas migrariam com maior intensidade ao 
Poder Judiciário e o quantitativo de revisões judiciais das apreciações administrativas 
dos benefícios previdenciários seria muito mais elevado do que uma média de 7%. 

Analisando-se especificamente os casos dos benefícios previdenciários prestados 
pelo INSS, é recorrente a existência de diálogos institucionais com o Poder Judiciário, 
auxiliando o desempenho de suas atividades, mesmo na observância de reduzidas 
capacidades institucionais para enfrentar as demandas sociais que lhe são opostas. 
Da mesma maneira, conforme a proporção de concessões administrativas pelo INSS 
aumenta, o Poder Judiciário corresponde a este comportamento, reduzindo também 
suas concessões. Tal fato ilustra como as expectativas institucionais se deslocaram de 
modo meramente transitório. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O INSS é uma instituição que teve suas capacidades institucionais afligidas seve-
ramente por, pelo menos, 3 (três) problemas centrais. Em primeiro lugar, trata-se de 
uma instituição sujeita aos níveis mais elevados de pressão e demanda, repercutindo 
em uma dimensão de larga-escala em suas atividades. O contingente numérico admi-
nistrativo do INSS impede qualquer investida de sucesso de monitoramento. Isto não 
se aplica somente às instituições que supostamente deveriam fiscalizar e controlar o 
Executivo e, particularmente, o INSS, mas também a uma espécie de auto-monitora-
mento. Em segundo lugar, historicamente, o sistema de Previdência Social, no Brasil, 
caracterizou-se pela intermitência e descontinuidade. O INSS ainda carece de uma 
infraestrutura compatível com suas responsabilidades. Igualmente, os marcos legais 
que norteiam sua atividade apresentam circunstâncias muito próximas de tempora-
lidade. Por fim, o INSS tem projetado índices ideais de atividade cujo atingimento 
parece muito remoto. Estes problemas exigiram uma apreciação mais cuidadosa da 
atividade desta instituição, visando-se constatar em que medida tais circunstâncias 
poderiam afastá-la do cumprimento de seu papel democrático perante a sociedade. 
A hipótese formulada, em sua resposta, indaga a possibilidade de um efetivo diálogo 
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institucional com o Poder Judiciário representar uma saída viável e estratégica capaz 
de compensar seu déficit de capacidades institucionais. Assim, de acordo com uma 
concepção institucional, estaria preservado um caráter legítimo em sua atuação. 

A verificação concreta das condições deficitárias de suas capacidades institu-
cionais realizou-se de maneira objetiva, no primeiro momento, confrontando-se os 
tempos médios de efetivação de determinadas atribuições indispensáveis à atividade 
do INSS e, no segundo momento, analisando-se os indicativos de tramitação da to-
talidade dos procedimentos administrativos em determinado período. 

O resultado do comparativo entre os tempos médios reais e ideais confirmou 
este déficit existente no plano das capacidades institucionais, podendo-se afirmar, 
com maior segurança, o desnível que há entre as demandas recebidas e os instru-
mentos disponíveis para seu atendimento. Cabe ressaltar que, em termos médios, o 
INSS desempenha suas atividades com insuficiente celeridade. Aproximadamente, a 
concessão de um benefício exige 4 (quatro) vezes mais tempo do que o esperado; o 
atendimento agendado o requer 5 (cinco) vezes mais; e a realização de perícia médica 
e de avaliação social demanda 6 (seis) vezes mais. De outro lado, somente o cumpri-
mento de decisão de recurso administrativo é realizado em tempo satisfatório, 1/5 
(um quinto) abaixo do estipulado como ideal pela própria autarquia. 

Em relação à análise da tramitação dos procedimentos administrativos, em pri-
meiro lugar, embora a maior parte destes se encerre com até 30 (trinta) dias, 40% 
dos benefícios previdenciários tramitam por um prazo superior a este até sua decisão 
administrativa. A faixa de procedimentos que tramitam entre 31 (trinta e um) e 75 
(setenta e cinco) dias corresponde a 31% dos procedimentos e 9% destes demandam 
prazo superior a 75 (setenta e cinco) dias. Em segundo lugar, 86% dos casos pen-
dentes que atrasam a concessão dos benefícios previdenciários derivam do próprio 
INSS. Além disto, o mês de julho de 2012 registrou entre seus procedimentos um 
percentual mais elevado de procedimentos administrativos em análise (25%) do 
que concedidos (23%). 

Tais constatações conduzem à segura conclusão de que o INSS não dispõe de 
capacidades institucionais suficientes para atender às demandas sociais concretas por 
prestação de direitos previdenciários que recentemente tem recebido. 

Apesar desta conclusão acerca do déficit de capacidades institucionais do INSS, os 
índices gerais e específicos por benefício de concessão judicial expressam a existência 
de um diálogo efetivo com o Poder Judiciário. Com isto, é possível contestar argumen-
tos concernentes a uma substituição significativa das responsabilidades democráticas 
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do INSS para o Poder Judiciário. 
Primeiramente, a média de 7% de concessões judiciais entre a totalidade dos be-

nefícios previdenciários com status ativo não é capaz de representar tal substituição. 
Trata-se um quantitativo que, ao contrário, indica a existência de certa correlação 
entre as atividades do INSS e o Poder Judiciário, uma vez que a frustração de expec-
tativas por direitos previdenciários poderiam ensejar reversões de benefícios pela via 
judicial. O quantum acima exprime um diálogo aparente entre instituições. 

Analisando-se com maior especificidade as concessões judiciais dos benefícios 
previdenciários, destacou-se o impacto daqueles casos em que, de imediato, é possível 
observar aspectos discricionários para a concessão dos benefícios. Quando reunidos 
os percentuais das espécies beneficiárias pensão por morte (9%), auxílio-doença 
(15%), aposentadoria por invalidez (16%) e benefício assistencial de prestação con-
tinuada (9%), é obtido o montante de 49% dos benefícios concedidos judicialmen-
te. Em cada uma destas 4 (quatro) espécies, há, pelo menos, um elemento que lhe 
confere um significativo grau de discricionariedade. Portanto, pode-se concluir que 
existe uma forte associação entre a concessão judicial dos benefícios previdenciários 
e os casos de clara observância da discricionariedade, quase alcançando a metade 
dos casos apreciados. Particularmente, as espécies do auxílio-doença e da aposenta-
doria por invalidez remontam a um elevado montante de concessões judiciais para 
os casos de doença incapacitante para o trabalho (31%), notadamente pelo papel da 
perícia médica em auferir a possibilidade reabilitação do indivíduo para o exercício 
de diversa atividade profissional.

Após considerar o impacto da discricionariedade, dentro da dimensão das con-
cessões judiciais, a espécie beneficiária aposentadoria por idade destacou-se por re-
montar 33% deste contingente. A princípio, esta espécie seria composta por elementos 
sem grande discricionariedade, porém, em uma análise mais detalhada, foi possível 
desvendar, pelo menos, 2 (dois) motivos para este quantitativo elevado. O primeiro 
corresponde a uma divergência interpretativa mantida até o ano de 2008 entre o INSS 
e o Poder Judiciário no que tange à contagem de seu tempo de carência. A explicação, 
em relação a este fato, é que a maioria dos benefícios com status ativo representam 
demandas ajuizadas anteriormente a este marco temporal. O segundo motivo refere-
-se, especificamente, à aposentadoria rural. Esta modalidade da espécie possui um 
elemento altamente discricionário, qual seja, a comprovação de exercício de atividade 
rural. No banco de dados, não há uma distinção entre as aposentadorias por idade 
urbana e rural, o que impossibilita auferir, com maior rigor, o quanto o fator discri-
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cionariedade foi determinante para elevar o percentual de concessões judiciais desta 
espécie. É possível considerar, no entanto, a discriminação das modalidades urbanas 
e rurais do índice de concessão judicial geral. Desde o ano de 2006, a proporção de 
concessões, genericamente, na modalidade rural tem uma taxa de aumento elevada, 
alcançando, em 2011, quase o triplo do observado nas concessões em modalidade 
urbana (16,95% - 6,19%). 

Reconhecendo, portanto, que a discricionariedade está explicitamente associa-
da a 49% dos casos de concessão judicial (quanto aos casos de pensão por morte, 
auxílio-doença, aposentadoria por idade e benefício assistencial de prestação con-
tinuada), o impacto do fator discricionário na aposentadoria por idade, em sua 
modalidade rural, provavelmente eleva este percentual para a maioria absoluta dos 
casos de concessão judicial, sobretudo quando relacionado ao índice de concessão 
judicial geral dos benefícios. 

A concessão judicial de benefícios previdenciários, além de ocorrer em um quan-
titativo reduzido (7%), relaciona-se diretamente com a taxa de deferimentos e inde-
ferimentos decididos administrativamente. As variações de aumento e redução do 
número das concessões de benefícios, comparando-se as judiciais e as administra-
tivas, encontram-se em uma lógica de proporcionalidade inversa. Com isto, é pos-
sível se afirmar que, conforme o INSS indefere mais requerimentos de concessão de 
benefícios por direitos previdenciários, mais o Poder Judiciário os concede dentro 
da periodicidade anual. Esta relação de proporcionalidade inversa, entretanto, não 
pode ser objeto de alegações de que as expectativas frustradas do INSS deslocam-
-se permanentemente para outras instituições como o Poder Judiciário. Conforme 
o INSS torna a deferir com maior intensidade seus requerimentos de concessão, é 
reduzida a taxa de concessões judiciais do ano. O que se conclui deste fato é que as 
expectativas pela prestação de direitos previdenciários, embora se desloquem de fato 
para o Poder Judiciário, como efeitos sistêmicos, não o fazem de forma permanente 
e irreversível, e sim em natureza transitória. Tal fato constitui forte argumento no 
sentido da manutenção de uma atividade legítima do INSS a partir de seu efetivo 
diálogo com o Poder Judiciário. 

Quando analisado o papel democrático de uma instituição responsável pela pres-
tação de direitos previdenciários em uma sociedade com as dimensões do Brasil, as 
observações não podem desconsiderar o contingente de demandas concretas exis-
tente, sobretudo em se tratando de uma sociedade caracterizada como emergente ou 
periférica. Esta é uma responsabilidade democrática que exige um aparato de capa-
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cidades institucionais elevado para seu pleno atendimento. A investigação concreta 
das condições em que o INSS tem desempenhado suas funções e buscado atender 
às expectativas previdenciárias constituídas no plano social expressam a incompa-
tível proporção entre os recursos que lhe são disponibilizados. O comportamento 
institucional que tem sido adotado, representado pelo diálogo mantido com o Poder 
Judiciário, porém, tem assegurado uma atividade suficientemente legítima desta ins-
tituição. Os casos em que não é possível observar este diálogo evidenciam como o 
fator da discricionariedade, bem como da divergência interpretativa, pode dificultar 
esta relação mantida, mas é preciso reconhecer que o quantum de revisões judiciais 
é muito aquém às proporções necessárias para se contestar a legitimidade desta ins-
tituição perante sua realidade institucional. 
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RESUMO
Este artigo aborda os resultados preliminares encontrados em estudo desenvolvido pelo Nú-
cleo de Justiça e Constituição da Fundação Getúlio Vargas (NJC-FGV) sobre a atuação do 
Supremo Tribunal Federal (STF) enquanto Corte recursal, realizado por meio da análise do 
julgamento de Recursos Extraordinários (RE). Os objetivos da pesquisa são a construção de 
um banco de dados e a análise da argumentação empreendida em Recursos Extraordinários 
decididos no plenário do STF. Os resultados iniciais encontrados pela pesquisa e descritos neste 
artigo representam um primeiro esforço de mapear a fundamentação dos ministros do STF 
em decisões proferidas em Recursos Extraordinários decididos em plenário. Este mapeamento 
representa um passo inicial para uma investigação qualitativa acerca dos fundamentos utiliza-
dos pelos ministros da Corte e para a posterior análise da existência de um padrão decisório 
das decisões do STF.

PALAvRAS-ChAvE
Argumentação; Fundamentação; Recursos Extraordinários. 

AbSTRACT
This article discusses the preliminary results found in the study conducted by the Center for 
Justice and Constitution of the Getúlio Vargas Foundation (FGV-NJC) about the role of the 
Federal Supreme Court (STF) while appellate court, developed by the analysis of decisions 
rendered in Extraordinary Appeals (RE). The research objectives are to build a database and 
analysis of the argumentation undertaken in Extraordinary Appeals decided in the plenary of 
the Supreme Court. The initial results found in the research and described in this article repre-
sent a first effort to map the argumentation undertaken by the ministers of the Supreme Court 
in decisions rendered in Extraordinary Appeals decided in plenary of the Court. This mapping 
represents an initial step towards a qualitative research about the argumentation undertaken 
by the ministers of the Supreme Court and for the subsequent analysis of the existence of a 
decision-making pattern in the the Supreme Court.

KEYWORDS
Argumentation; Substantiation; Extraordinary Appeal.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esse trabalho consiste em um estudo inicial sobre a atuação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) enquanto Corte recursal, realizado por meio da análise do julgamento 
de recursos extraordinários (RE). A pesquisa que deu origem a este artigo está em fase 
de elaboração e consiste, fundamentalmente, em um estudo de natureza qualitativa 
que visa mapear como os ministros do STF fundamentam as suas decisões.

O objetivo central deste artigo é apresentar os dados preliminares da pesquisa 
elaborada no âmbito do Núcleo de Justiça e Constituição da DIREITO GV (NJC-
-GV)15, com o intuito de receber da comunidade acadêmica contribuições de me-
lhoria e o despertar de novas reflexões acerca do assunto. Embora esses resultados 
não sejam conclusivos, eles são ao menos indicativos de uma tendência de como o 
Tribunal decide em sede de recursos extraordinários. São esses resultados que serão 
apresentados ao longo do texto.

O objeto deste estudo consiste no exame do processo de tomada de decisão do 
STF nos recursos extraordinários julgados em plenário, no período de 05 de setem-
bro de 2007 a 1º de setembro de 2009, período no qual a composição do Tribunal 
permaneceu estável. Nesse período integravam o STF os ministros: Celso de Mello, 
Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Carlos Britto, Cezar Peluso, Eros Grau, 
Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Menezes de Direito.

A escolha pelo exame dos recursos extraordinários deve-se, essencialmente, à 
escassez de estudos acadêmicos sobre a fundamentação dos ministros nesses recursos 
e ao conseqüente desconhecimento da atuação do STF enquanto Corte recursal. A 
título de esclarecimento, a faceta de instância recursal do STF é composta pela análise 
dos recursos extraordinários, juntamente com os agravos de instrumento.

Além disso, estudar a Corte sob a perspectiva de um tribunal de recursos é rele-
vante, porque, de acordo com o relatório Supremo em Números, “a absoluta maioria 
dos processos recebidos pelo Supremo origina-se da Corte Recursal, correspondendo 
a quase 92% dos casos de 1988 até 2009” (Falcão, Cerdeira e Arguelhes, 2011: 21). Em 
contrapartida, as instâncias Ordinária e Constitucional são responsáveis por 7,8% e 
0,5% dos processos nos últimos 21 anos, respectivamente.

A denominada “Corte recursal” é, portanto, a maior responsável pela carga pro-

15 O Núcleo de Justiça e Constituição da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (NJC-GV) é um 
grupo de pesquisa coordenado pela Professora Luciana Gross Cunha, pelo Professor Oscar Vilhena Vieira e pelo Professor 
Dimitri Dimoulis.
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cessual do STF. As estatísticas disponíveis no site do Tribunal corroboram essa ideia, 
ao revelar que, em 2006, os recursos extraordinários representavam quase a metade 
do total dos processos distribuídos no STF, chegando a 47%. No ano seguinte, esse 
número caiu para 44%. Em 2008, os RE distribuídos representavam 32,2% do total e, 
em 2009, eles constituem 19,5% do total de processos distribuídos.16

Apresentadas as razões que justificam a escolha do objeto de estudo desta pesqui-
sa, vale ressaltar que esse estudo possui dois objetivos centrais. O primeiro é mapear 
os recursos extraordinários decididos em plenário no STF no período. As decisões 
encontradas foram sistematizadas em um banco de dados que será útil para a con-
secução do segundo objetivo da pesquisa, qual seja, a análise do processo de tomada 
de decisão do STF, enquanto Corte recursal, a partir de critérios relacionados à fun-
damentação dos votos.

Uma vez selecionados os acórdãos relativos aos RE julgados, passa-se à inves-
tigação de como o STF decide os recursos extraordinários. Isso significa analisar 
minuciosamente a argumentação de cada um dos votos proferidos pelos ministros do 
Tribunal. Pretendemos, com isto, ser capazes de responder a diversas perguntas, tais 
como: (i) Como cada Ministro constrói seus votos?; (ii) Existe um padrão decisório 
nas decisões do STF nos RE estudados?; (iii) É possível organizar os Ministros em 
grupos de tomada de decisão ou padrões decisórios?; (iv) Os argumentos apresenta-
dos pelos Ministros são coerentes com o resultado final da decisão?

2. PANO DE FUNDO DA PESqUISA

Com o intuito de explicar a origem das nossas inquietações, vale mencionar qual 
é o pano de fundo que deu origem à necessidade de se analisar a argumentação dos 
ministros do STF nas decisões de RE no Pleno.

Qual é o grau de deliberação entre os ministros do Supremo Tribunal Federal? 
Esta questão tem orientado as atividades do NJC-GV desde 2010, as quais têm passa-
do pela justificativa da relevância desta questão, avaliação dos mecanismos adequados 
para responder a esta pergunta, a coleta de dados pertinentes e sua análise.

A pesquisa a respeito do grau de deliberação dos ministros do Supremo se divide 
em duas etapas: a primeira delas consiste na obtenção de dados quantitativos a res-

16 Informações disponíveis em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina= REAI-
ProcessoDistribuido>. Último acesso: 09 de maio de 2011.



555

peito de um determinado universo de decisões da Corte, enquanto a segunda con-
siste na avaliação qualitativa dos argumentos utilizados pelos ministros em decisões 
relevantes detectadas na primeira etapa da pesquisa. 

Por que o modo pelo qual os ministros do Supremo Tribunal Federal alcançam 
uma decisão é relevante? O modelo de deliberação afeta diretamente o quanto as 
decisões de um órgão jurisdicional colegiado (e seu desempenho como um todo) se 
conformam à segurança jurídica. 

A segurança jurídica é obtida por meio de diversos fatores, especialmente pela 
previsibilidade das decisões judiciais, a qual, no âmbito jurídico, não se confunde com 
certeza. A previsibilidade é o valor que permite avaliar juridicamente se uma determi-
nada decisão (ou conjunto de decisões) é fruto de casuísmo inaceitável e, portanto, 
de arbítrio. Esta avaliação não está atrelada à constatação da regularidade com a qual 
se obtém um determinado resultado decisório, mas, ao contrário, independe do re-
sultado concreto (manutenção, reversão ou criação de exceção no entendimento)17.

Conforme desenvolvido em outros artigos, partimos do pressuposto de que a 
previsibilidade que diz respeito à segurança jurídica é aquela na qual, a cada decisão, 
o tribunal expõe os critérios pelos quais a decisão concreta se comunica de forma 
coerente com as demais decisões pertinentes tomadas no passado, mesmo que seja 
para modificar seu entendimento. Em outros termos, se atende ao requisito da pre-
visibilidade jurisdicional quando o órgão jurisdicional é constrangido pelos limites 
de aplicabilidade de suas decisões passadas, ou seja, se envolve em um esforço argu-
mentativo que justifique que cada decisão não é tomada ad hoc (casuisticamente). 
Analisar se o esforço argumentativo do órgão jurisdicional é suficiente e adequado 
consiste em uma tarefa interpretativa a respeito de como se comunicam as razões de 
decidir das decisões judiciais consideradas pertinentes18.

Neste ponto reside o cerne dos problemas que a presente pesquisa19 visa lidar: 
na medida em que o Supremo Tribunal Federal é um órgão jurisdicional colegiado, 

17 A crítica a este respeito é bem desenvolvida em FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís F.; e ARGUELHES, Diego. 
Jurisdição, Incerteza e Estado de Direito. In: Revista de Direito Administrativo – RDA, nº 243, set-dez, 2006. São Paulo: 
Atlas, 2006.

18 CUNHA, Luciana Gross et al. “Fundamentação e Previsibilidade no STF: uma forma de análise da argumentação 
dos Ministros em Recursos Extraordinários”. In: Flávia Martins de Carvalho; José Ribas Vieira. (Org.). Desafios da Cons-
tituição: Democracia e Estado no Século XXI. 1 ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011, v. 1, p. 17-28. Bem como NASSAR, Paulo 
André; GLEZER, Rubens Eduardo. “Os Juízes no País da Imprevisibilidade: Critérios empíricos de avaliação de decisões 
judiciais.” (Working Paper).

19 Cf. item “Comentário Preliminar”.
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como é possível avaliar se a própria Corte – e não apenas os ministros – possui uma 
razão para decidir em suas decisões? Mais especificamente, qual a relação entre o 
efetivo grau de deliberação entre os ministros do Supremo e a formação de uma razão 
institucional de decidir? 

Para chegar a esta conclusão, optou-se por investigar: (i) decisões tomadas no 
âmbito recursal da Corte, por sua relevância quantitativa; (ii) em sede de Plenário, 
por sua relevância qualitativa20; e (iii) o período compreendido entre 05 de setembro 
de 2007 e 1º de setembro de 2009, por se tratar do maior período recente no qual se 
manteve uma composição de ministros. 

A partir desses questionamentos, definiu-se a hipótese desta pesquisa, qual seja: 
as decisões do STF em recursos extraordinários não atendem a padrões de coerência, 
o que restringe a previsibilidade da última instância recursal do país.

3. METODOLOGIA qUANTITATIvA

O objetivo inicial e mais imediato desta pesquisa é a construção de um banco 
de dados que será alimentado pela resposta a um formulário de pesquisa elaborado 
pela equipe de pesquisadores e permitirá a sistematização das decisões selecionadas, 
a fim de facilitar a análise qualitativa dos recursos extraordinários. Ao final desta 
pesquisa, o banco de dados será disponibilizado à consulta do público para subsidiar 
a realização de outros estudos sobre RE. É necessário esclarecer que, por esta razão, 
nem todos os dados coletados para o banco de dados terão relevância direta para a 
análise da coerência dos julgados, que constitui o segundo objetivo deste projeto. De 
qualquer forma, a exposição de algumas tabelas faz jus ao objetivo de realizar um 
mapeamento dos votos dos ministros em sede de RE.

O segundo objetivo almejado pela pesquisa é a análise da argumentação pre-
sente nos Recursos Extraordinários, decididos no plenário do STF. Esta análise será 
realizada com base na leitura e no exame aprofundado do inteiro teor dos acórdãos. 

Para a consecução deste segundo objetivo, trabalharemos algumas questões, de 
forma exemplificativa, e sem prejuízo de outras que se mostrarem pertinentes no 
decorrer da pesquisa: (i) O ministro cita precedentes? Como? Os precedentes trans-

20 Nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigos 11 e 22, devem ser submetidos a Plenário 
os recursos extraordinários nos quais: houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida; houver 
matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma; ou ainda, quando em razão da relevância da questão jurídica ou 
da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário delas em relação ao Plenário.
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critos reforçam a posição da Corte ou apresentam um posicionamento distinto do 
argumento sustentado pelo ministro?; (ii) Há coerência entre a decisão proferida pelo 
Tribunal e ementa do acórdão?

Ainda não chegamos nesta etapa da pesquisa, por essa razão, estão apresentados 
neste relatório apenas os resultados da pesquisa quantitativa.

3.1 A CONSTRUÇÃO DA AMOSTRA

Serão utilizados como fonte de pesquisa 58 (cinquenta e oito) recursos extraor-
dinários decididos no Plenário do STF, entre os dias 05 de setembro de 2007 e 1º de 
setembro de 2009. Neste período a composição da Corte manteve-se inalterada21, o 
que permite afirmar qual é a posição do Tribunal sobre determinada matéria, além 
de possibilitar o exame da existência de um padrão decisório. Isso porque, conforme 
demonstrado por algumas pesquisas22, a mudança de membros na composição da 
Corte é o fator de maior alteração no padrão das decisões. Assim, essa característica 
de estabilidade do Tribunal permite identificar padrões decisórios do STF, enquanto 
órgão colegiado, nos recursos examinados. As decisões proferidas em Plenário23 re-
querem discussões mais profundas e diversificadas sobre os casos, e delas participam 
todos os ministros da Corte, característica que enriquece a análise da discussão e dos 
argumentos existentes na decisão. 

Para a seleção dos acórdãos a serem analisados, foi realizado um levantamen-
to no banco eletrônico de jurisprudência do STF. A partir da busca pela expressão 
“recurso extraordinário”, foi selecionada a opção “Pleno”, no órgão responsável por 
prolatar a decisão, e delimitou-se o período de busca a 05 de setembro de 2007 a 1º 
de setembro de 2009. 

O conjunto de decisões obtido inicialmente era composto de 3.220 documentos 
entre os quais havia, além de decisões proferidas em RE propriamente ditos, decisões 

21 Neste período, o STF era composto pelos Ministros Carlos Ayres Britto, Menezes Direito, Joaquim Barbosa, Ellen 
Gracie, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Cezar Peluso, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Eros Grau. 

22 Segundo Lawrence BAUM (1992), que analisou o comportamento da Suprema Corte norte-americana, as mudanças 
na composição da Corte implicam mudanças no padrão de decisão e nas posições políticas desse Tribunal. Nesse sentido, 
ver também Fabiana Luci de OLIVEIRA. “Processo Decisório no Supremo Tribunal Federal – Coalizões e ‘panelinhas’”. 
Artigo aceito para publicação no vol. 20, n. 43, da Revista de Sociologia e Política, de outubro de 2012.

23 Nos termos do artigo 6º, II, “b”, cumulado com o artigo 11 do Regimento Interno do STF, o órgão Plenário tem por 
competência decidir os casos (i) em que a Turma considerar relevante a arguição de inconstitucionalidade ainda não 
decidida pelo Plenário; (ii) em que apesar de já decidida pelo Plenário, algum Ministro propuser o seu reexame; ou (iii) 
em que algum Ministro propuser revisão de jurisprudência sumulada.
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proferidas em agravos regimentais, embargos declaratórios, embargos de divergência 
e questões de ordem em que a expressão “recurso extraordinário” aparecia. Uma vez 
que estes recursos versam quase que exclusivamente sobre questões processuais e 
acessórias ao direito material em questão, optamos por restringir nossa amostra às 
decisões proferidas efetivamente em RE. Para identificá-los, foram lidas as ementas 
dos acórdãos, obtendo um total de 58 (cinquenta e oito) decisões.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

Nesta primeira etapa da pesquisa, procedeu-se ao levantamento quantitativo dos 
dados a partir do instrumento de coleta. Nos próximos meses, a equipe procederá à 
investigação qualitativa destes elementos, com o intuito de investigar os doutrinadores 
mais citados nos votos e a existência ou não de um sistema de precedentes pelo STF.

A construção do formulário aplicado nos recursos teve por objetivo abarcar o 
maior número de situações possíveis de aparecer no voto dos ministros do STF. Neste 
sentido, o formulário distingue as referências a doutrina entre citação e transcrição, 
referência a doutrina nacional, estrangeira, de ministros do STF ou do próprio mi-
nistro que a menciona. Em caso de transcrição de doutrina estrangeira, questiona-se 
a tradução do excerto transcrito.

O mapeamento de julgados considera quais julgados foram citados, se a referência 
a estes julgados foi mencionada, de forma expressa, a qualidade de “precedente”, e se 
estes julgados são do próprio STF ou de outros tribunais.

Por fim, as referências à legislação procuram identificar citações ao texto consti-
tucional, lei federal ou estadual ou a tratados internacionais. Diferencia-se a citação 
da transcrição do texto legal. 

Ao longo deste item, os dados serão apresentados de forma agregada (em relação 
ao total de acórdãos analisados) e desagregados por ministro. 

4.1 QUADRO GERAL DAS DECISÕES 

Neste item serão apresentados os dados preliminares sobre os 58 acórdãos analisa-
dos, tais como relator do julgamento, parte recorrente e recorrida no recurso, tribunal 
de origem da decisão questionada, conhecimento e decisão de mérito do recurso, 
ministro com voto vencido, voto ausente ou ministro ausente à sessão de julgamento.

Primeiramente, constatou-se que não há uma divisão equânime entre os Ministros 
relatores que enviam processos ao Pleno. De um total de 58 RE julgados no período 
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pesquisado, 26 tiveram como relator o Ministro Ricardo Lewandowski, ou seja, este 
ministro foi relator de mais de 40% dos recursos extraordinários levados a julgamento. 
Em oposição, os Ministros Carlos Britto e Joaquim Barbosa foram relatores, respecti-
vamente, de um e dois REs julgados no mesmo período. Tendo em vista a isonomia 
na forma de distribuição dos processos, a carga de trabalho decorrente da distribuição 
deveria ser igual para todos os Ministros, motivo pelo qual supomos que tal diferença 
possa ser explicada pela rapidez com que cada Ministro relator prepara o processo sob 
sua responsabilidade para julgamento, considerando, ainda, a hipótese ora aventada, 
mas não estudada por não ser objeto desta pesquisa que o acervo processual de cada 
ministro possa também influenciar essa diferença.

Tabela 2. Ministro relator da decisão do recurso extraordinário

Ministro NA %
Carlos Britto 1 1,7
Carmen Lúcia 3 5,2
Cezar Peluso 3 5,2
Eros Grau 8 13,8
Gilmar Mendes 9 15,5
Joaquim Barbosa 2 3,4
Marco Aurélio 3 5,2
Menezes Direito 3 5,2
Ricardo Lewandowski 26 44,8

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Com relação aos recorrentes, nota-se que entes públicos, sejam da administração 
direta ou da administração indireta24, são responsáveis por vinte e quatro dos 58 exa-
minados na pesquisa. Particulares são recorrentes em vinte e nove REs, sendo dez por 
pessoas físicas e dezenove por pessoas jurídicas. O Ministério Público e a Defensoria 
Pública aparecem como requerentes em apenas seis REs. 

Este levantamento é relevante na medida em que o poder público é, geralmente, 
apontado como litigante habitual, figurando, imagina-se, na posição de autor. Tal 
dado, precisa, no entanto, ser relacionado ao da Tabela 04, que trata das partes re-
corridas, já que, em muitos casos, o particular é que precisa recorrer ao Judiciário 

24 Sob o prisma jurídico não se considera o Ministério Público e a Defensoria Pública como entes públicos pertencentes 
à administração direta ou da administração indireta.
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contra atos dos órgãos públicos. Consequentemente, por meio dos resultados obtidos, 
temos indícios do Poder Público ser um litigante habitual, contudo, na maioria dos 
casos estudados, apresentava posição passiva e não ativa, como poder-se-ia imaginar.

Tabela 3. Parte recorrente no recurso extraordinário

Parte recorrente NA %
Pessoa jurídica 19 31,7
União Federal 11 18,3
Pessoa física 10 16,7
Estado 7 11,7
Administração Pública indireta 6 10
MP ou Defensoria 6 10
Judiciário estadual 1 1,7
Total 60 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Em 22 REs são recorridos entes da administração direta ou da administração 
indireta, enquanto particulares são recorridos em 36 REs. O Ministério Público, a 
Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça aparecem como recorridos em apenas dois 
REs. Tais dados confirmam o indício encontrado quando do estudo da Tabela 03, de 
que a Administração Pública é uma litigante habitual passiva, e não ativa, informação 
esta que traz como uma de suas implicações, uma maior duração do trâmite proces-
sual, uma vez que a título meramente exemplificativo, a Fazenda Pública possui prazo 
em quádruplo para contestar. 

Tabela 4. Parte recorrida no recurso extraordinário

Parte recorrida NA %
Pessoa física 25 41,7
Pessoa jurídica 11 18,3
União federal 10 16,7
Estado 5 8,3
Município 5 8,3
DF 1 1,7
Judiciário estadual 1 1,7
MP ou Defensoria 1 1,7
Administração Pública indireta 1 1,7
Total 60 100,00

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.
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O Tribunal com o maior número de decisões questionadas foi o Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 4ª Região (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) com 10 
(dez) processos. O TRF da 3ª Região, que inclui sob sua jurisdição São Paulo, o Estado 
mais populoso da Federação e o Estado do Mato Grosso do Sul, foi responsável por, 
apenas, 04 (quatro) RE.

O TRF da 1ª Região, que engloba os Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, 
Goiás, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará,Piauí, Roraima, Ron-
dônia, além do Distrito Federal, é responsável por cinco RE. Há, portanto, dado rele-
vante que precisa ser melhor investigado, já que há um excessivo número de processos 
vindo da região sul do país, considerando-se a população atendida.

Curiosamente, tal diferença também aparece em relação aos tribunais estaduais. 
O Tribunal de Justiça (TJ) de Santa Catarina aparece com quatro RE, número igual 
aos de REs provenientes do TJ de São Paulo.

Há duas possíveis explicações para este fenômeno. Uma primeira explicação está 
relacionada à interpretação dos requisitos de admissibilidade do recurso no Tribunal 
a quo. Uma segunda possibilidade é o represamento de processos no Tribunal inferior. 
Apesar de receber um número elevado de processos, o TJ de São Paulo é um Tribunal 
com um número alto de processos aguardando julgamento, o que pode explicar o 
baixo número de processos enviados ao STF. 

Tabela 5. Tribunal de origem da decisão questionada no recurso extraordinário

Tribunal de origem NA %
STJ 5 8,6
TRF1 5 8,6
TRF3 4 6,9
TRF4 10 17,2
TRF5 2 3,4
TJBA 4 6,9
TJDF 2 3,4
TJMG 1 1,7
TJMS 2 3,4
TJRN 3 5,2
TJRS 3 5,2
TJSC 6 10,3
TJSP 4 6,9
Outro 7 12,1
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.
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Apenas um RE não foi conhecido pelo STF. Em 47 casos (81%), o conhecimento 
foi unânime.

Tabela 6. Conhecimento de recurso extraordinário pelo STF

Conhecimento do recurso NA %
Conhecido unânime 47 81,0
Conhecido maioria 6 10,3
Não conhecido maioria 1 1,7
Parcialmente conhecido unânime 1 1,7
Parcialmente conhecido maioria 2 3,4
Total 58 100,00

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

A divisão entre REs julgados procedentes ou improcedentes foi relativamente 
equânime. 28 foram julgados procedentes e 29 improcedentes. Este dado precisa 
ser relacionado a outros para possibilitar um melhor conhecimento da atuação do 
Supremo Tribunal Federal. 

Tabela 7. Decisão de mérito no recurso extraordinário pelo STF

Decisão de mérito NA %
Procedente 9 15,5
Improcedente 10 17,2
Parcialmente procedente 15 25,9
Improcedente maioria 19 32,8
Parcialmente procedente unânime 3 5,2
Parcialmente procedente maioria 1 1,7
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

A Tabela 8 apresenta os dados relativos à presença dos votos vencidos nos 58 
acórdãos analisados. Todas as vezes que a decisão tomada pelo pleno não é unânime, 
temos ao menos um dissidente, que chamamos aqui de voto vencido. A presença do 
voto vencido no acórdão possibilita conhecer quais teses foram refutadas pela maioria 
do Tribunal, e em alguns casos, permitem conhecer as razões que levaram o pleno 
a decidir em um sentido e não em outro. Observa-se, neste ponto, um equilíbrio 
numérico entre as vezes em que o voto vencido consta no acórdão e nas que o voto 
vencido não consta no acórdão, cada uma com 29 (vinte e nove).
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Tabela 8. Voto vencido no julgamento de recurso extraordinário

voto vencido NA %
Sim 29 50,0
Não 29 50,0
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

O Quadro 1 apresenta a distribuição de ocorrências em que o Ministro teve seu 
voto vencido publicado no acórdão do recurso extraordinário. Merece nota o caso de 
Eros Grau, que teve 11 votos vencidos publicados, seguido de Celso de Mello, com 
sete, e Cezar Peluso, com 6 seis. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia tiveram quatro votos 
vencidos publicados, cada. Já Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Britto tiveram 
três votos vencidos publicados. Marco Aurélio e Menezes Direito tiveram apenas um 
voto vencido publicado, cada. Em nossa amostra, não apareceram votos vencidos dos 
Ministros Joaquim Barbosa e Ellen Gracie. Ressalte-se, contudo, que não é possível 
fazer grandes inferências sobre os números apresentados no Quadro 1 uma vez que ele 
não informa em quantos acórdãos os Ministros foram vencidos, apenas a quantidade 
de vezes que seus votos foram vencidos e publicados.

Quadro 1. Ministro com voto vencido no julgamento de recurso extraordinário

Ministro NA %
Carlos Ayres Britto 3/58 5,2
Carmen Lúcia 4/58 6,9
Celso de Mello 7/58 12,1
Cezar Peluso 6/58 10,3
Eros Grau 11/58 19,0
Gilmar Mendes 4/58 6,9
Marco Aurélio 1/58 1,7
Menezes Direito 1/58 1,7
Ricardo Lewandowski 3/58 5,2

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

A Tabela 9 apresenta os dados referentes aos casos em que o julgamento do re-
curso extraordinário aconteceu sem a presença de todos os ministros no plenário. 
A tabela mostra que em apenas seis casos os recursos foram decididos com os onze  
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ministros em plenário. Nos outros 52 casos, que correspondem a quase 90% da amos-
tra, pelo menos um ministro não estava presente na sessão de julgamento.

Tabela 9. Quantidade de acórdãos em que há ministros ausentes no julgamento 
de recurso extraordinário

Ministros ausentes NA %
Sim 52 89,7
Não 6 10,3
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

O Quadro 2 mostra quais o ministros mais faltosos no julgamento dos recursos 
extraordinários. Joaquim Barbosa lidera a lista com 22 ausências em 58 acórdãos 
analisados, seguido de Ellen Gracie com 15 faltas, Menezes Direito, com 14, e Celso 
de Mello, com 12 . Eros Grau esteve ausente em nove julgamentos, Gilmar Mendes 
em cinco, Carlos Britto em quatro. Já os Ministros Carmen Lúcia, Cezar Pelluso e 
Marco Aurélio aparecem em apenas uma sessão.

Quadro 2. Ministros ausentes no julgamento de recurso extraordinário

Ministro NA %
Carlos Britto 4/58 6,9
Carmen Lúcia 1/58 1,7
Celso de Mello 12/58 20,7
Cezar Pelluso 1/58 1,7
Ellen Gracie 15/58 25,9
Eros Grau 9/58 15,5
Gilmar Mendes 5/58 8,6
Joaquim Barbosa 22/58 37,9
Marco Aurélio 1/58 1,7
Menezes Direito 14/58 24,1
Ricardo Lewandowski 2/58 3,4

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Entre as variáveis de análise que verificamos, uma que merece ser ressaltada é a 
ausência de votos de Ministros presentes às sessões. A situação verificada é que no 
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extrato das atas de julgamento dos REs estudados constam os Ministros presentes 
no julgamento, logo, entendendo-se que os Ministros presentes às sessões votaram 
nos recursos. Contudo, os votos de alguns Ministros não constam em quarenta e oito 
das (cinquenta e oito) decisões analisadas, sem que haja nenhum dado ou explicação 
disponível para justificar a ausência dos votos.

Isso se torna um problema por diversas razões, as quais permeiam os objetivos e a 
própria justificativa desta pesquisa. Ante a ausência de votos nos REs, não é possível 
identificar questões como: (i) verificar se um Ministro é coerente em repetidas deci-
sões sobre uma mesma matéria; (ii) ou, se esse Ministro mudou de posição acerca do 
assunto, votando em contrário ao seu histórico de decisões, por quais fundamentos 
ele se baseou para mudar de parâmetros decisórios. Essas apenas são algumas das 
razões que ensejam a necessidade de se analisar individualmente os votos dos Mi-
nistros que compõem o STF. 

Ao expor os referenciais teóricos desta pesquisa e a justificativa da importância de 
estudar as decisões do STF em sede de RE, verificar um dado de que em 82,8% (dado 
disponível na Tabela 10) não constam votos de ao menos um Ministro, demonstra as 
dificuldades em, primeiramente, realizar a própria pesquisa e, posteriormente, identi-
ficar os critérios decisórios dos Ministros e do próprio Tribunal de maneira colegiada. 

Tabela 10. Votos ausentes no acórdão de recurso extraordinário

Ausência de voto no acórdão NA %
Não 48 82,8
Sim 10 17,2
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

O Quadro 3 não pretende expor a relação entre a ausência de votos e falta de co-
erência decisória ou indicar que o Ministro cujo voto esteja faltando tome decisões 
contraditórias ou incoerentes, até porque isso não é possível. Esses dados importam 
para esta pesquisa e muito mais para o sistema de justiça brasileiro, pois coloca em 
xeque a questão da segurança jurídica que deveria ser determinada pelas decisões do 
STF em sede de RE, tendo em vista o caráter uniformizador de decisões judiciais que 
a matéria decidida em última instância recursal implica.

Ao analisar detalhadamente a ausência de votos de cada Ministro, não é possível 
nem identificar critérios lógicos que levariam à ausência de votos de um determinado 
grupo de Ministros, por exemplo, os mais antigos não disponibilizam votos ou aque-
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les nomeados recentemente só apresentam em RE de determinadas matérias. Nesse 
aspecto, a disparidade entre os dois Ministros mais antigos do STF denota claramente 
isso: o decano Celso de Mello, quando esteve presente e votou, não disponibilizou 
o seu voto em quase 50% dos RE e, nas mesmas circunstâncias, o Ministro Marco 
Aurélio não apresentou o seu voto em apenas quatro oportunidades. Isto posto, cum-
pre realizar a pesquisa e alcançar os seus objetivos de uma análise de conteúdo das 
decisões colegiadas, identificando argumentos importantes dos votos dos Ministros, 
mesmo diante de dificuldades como a descrita nesta seção.

Quadro 3. Votos ausentes no acórdão de recurso extraordinário

Ministro NA %
Celso de Mello 27 47,4
Ellen Gracie 20 35,1
Joaquim Barbosa 16 28,1
Carmen Lúcia 16 28,1
Cezar Peluso 14 24,6
Eros Grau 14 24,6
Gilmar Mendes 10 17,5
Carlos Ayres Britto 10 17,5
Ricardo Lewandowski 8 14,0
Menezes Direito 7 12,3
Marco Aurélio 4 7,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

4.2 ELEMENTOS PRESENTES NOS VOTOS

Este tópico apresenta alguns dados preliminares sobre elementos identificados 
no voto de cada ministro para fundamentar a decisão. Trata-se de referências a dou-
trinadores, decisões judiciais do próprio STF ou de outros tribunais ou à legislação 
pertinente. Vale ressaltar que foram desconsideradas referências presentes no relatório 
do ministro relator, mas foi considerado tão somente o conteúdo dos votos (inclusive 
do ministro relator).
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4.2.1 DOUTRINA

A análise do uso da doutrina nos acórdãos pode ser considerada como importante 
parâmetro para uma possível análise do conhecimento técnico e da influência do 
debate crítico e acadêmico do direito no Tribunal. Afinal, seria razoável supor que 
os ministros do Supremo Tribunal Federal atentam para a produção acadêmica de 
cada disciplina jurídica. Isto porque os argumentos de estudiosos e pesquisadores 
também podem encaminhar e esclarecer certas dificuldades enfrentadas nos votos de 
cada ministro e refletir novas compreensões que potencialmente possam influenciar 
a ratio decidendi.

Em 36,2% dos acórdãos há citação de doutrina por algum ministro. No conjun-
to analisado de 58 julgamentos de recursos extraordinários, foram encontrados 21 
acórdãos com alguma citação doutrinária, o que revela de imediato que a maioria 
dos ministros não cita doutrina em seus votos.

Aliás, vale frisar que nem sempre a citação de um texto pelo ministro, em seu 
voto, prescinde da referência completa da obra. Não há rigor e nem padronização 
(p. ex. conforme normas da ABNT) nas citações. Não são raros os casos em que os 
ministros referem-se apenas como “lição de Celso Antonio Bandeira de Mello”, “nas 
palavras de Lucas Rocha Furtado”, “ensina José Afonso da Silva”, etc. Por tal razão, 
considerou-se como citação à doutrina quaisquer referências a obras acadêmicas, 
ainda que seja apenas pelo nome do autor ou da obra.

Tabela 11. Citação de doutrina no julgamento de recurso extraordinário

Citação de doutrina NA %
Não 37 63,8
Sim 21 36,2
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Na presente pesquisa optou-se por segmentar a doutrina em obras nacionais, 
obras estrangeiras, produções de outros ministros presentes em plenário e, inclusive, 
a própria produção acadêmica. Nesse sentido, é importante verificar os resultados do 
quadro 4 que apresentam dados sobre citação por tipo de doutrina por cada ministro 
do Supremo Tribunal Federal.

Cabe esclarecer que o quadro 4 revela o número de citações por tipo de doutrina, 
e não o resultado do número de citações por acórdão ou por ministro. No conjunto 
analisado, verificou-se o resultado de 21 acórdãos com citações (cf. tabela 11), sendo 
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que as ocorrências dessas citações por acórdão foram variadas. Observam-se os se-
guintes resultados por tipo de doutrina: 34 nacionais, 14 estrangeiras, cinco de outros 
ministros e quatro dos próprios ministros do Tribunal.

Ricardo Lewandowski é um dos ministros que mais fez uso de doutrina em seus 
votos. O ministro menciona doutrina nacional25, doutrina estrangeira26 e, em três 
oportunidades, fez referências à produção de outros ministros presentes em plenário27 
e as suas obras28.

O ministro Eros Grau também se destaca pelo recurso à doutrina, seja ela nacio-
nal29, estrangeira30 ou à própria produção acadêmica31.

25 As obras mencionadas aqui são transcrições das referências existentes nos votos dos ministros. Exemplificativamente: 
“CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime de insolvência empresarial. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 173”; “Igualmente Rubens Requião”; “Sérgio Buarque de Holanda – Raízes do Brasil, 26ª ed., 1995”; 
“MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 2005”.

26 “DUEZ. Paul. La responsabilité de la puissance publique”, “Max Weber – Economy and Society: an outline of inter-
pretative sociology, v. 1, 1968”. “José Joaquim Gomes Canotilho – Direito Constitucional, 1992. Konrad Hesse – A Força 
Normativa da Constituição, 1991”.

27 Dentre os quais “Carmen Lúcia Antunes Rocha – Princípios Constitucionais da Administtação Pública, 1994” e “José 
CELSO DE MELLO Filho, Constituição Federal Anotada, 1986”.

28 “Ricardo Lewandowski. Formação da doutrina dos direitos humanos, in Revista da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo”

29 Exemplificativamente: “os autores que eu posso me lembrar de cabeça, desde ...até Tulio Ascarelli”

30 Dentre os quais, “Kelsen, Teoria generale Del diritto e dello stato, trad. italiana, Milano, Ed. Comunitá, 1952, p. 119”; 
“ECO, Umberto. A busca da língua perfeita. Trad. Antonio Angonese, EDUSC, Bauru, 2001”. “CANOTILHO, José Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed. Almedina, Coimbra, 2003”.

31 “Eros Grau – O Direito Posto e o Direito Pressuposto.”
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Quadro 4. Citação de doutrina pelos ministros no julgamento de recurso extra-
ordinário

Ministro
Doutrina  
nacional

Doutrina  
estrangeira

Doutrina  
de outros  
ministros

Doutrina  
própria

NA % NA % NA % NA %
Carlos Britto 2/34 3,4 0/14 0,0 0/5 0,0 0/4 0,0
Carmen Lúcia 2/34 3,4 0/14 0,0 0/5 0,0 0/4 0,0
Celso de M. 10/34 17,2 1/14 1,7 2/5 3,4 0/4 0,0
Cezar Peluso 3/34 5,2 1/14 1,7 0/5 0,0 0/4 0,0
Ellen Gracie 0/34 0,0 0/14 0,0 0/5 0,0 0/4 0,0
Eros Grau 6/21 28,5 8/14 13,8 0/5 0,0 2/4 3,4
Gilmar M. 8/34 13,8 4/14 6,9 1/5 1,7 0/4 0,0
Joaquim B. 1/34 1,7 0/14 0,0 0/5 0,0 0/4 0,0
Marco Aurélio 3/34 5,2 0/14 0,0 0/5 0,0 0/4 0,0
Menezes D. 2/34 3,4 1/14 3,4 0/5 0,0 0/4 0,0
Lewandowski 17/34 29,3 4/14 6,9 2/5 3,4 2/4 3,4

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Coincidentemente tais ministros possuem uma carreira acadêmica diferenciada, 
sem prejuízo dos demais ministros, já que muitos são professores licenciados e pos-
suem altas titulações acadêmicas. Em face disso, levanta-se aqui a hipótese de que 
estes ministros utilizem mais doutrina nos seus votos por serem destacados interlo-
cutores do universo acadêmico no interior do Tribunal. É dizer, seriam nos votos dos 
ministros que possuem mais prestígio na carreira acadêmica que é possível verificar 
o maior número de citações doutrinárias.

Nesse sentido, é possível compreender que o uso de citações doutrinárias, apesar 
de não predominar nos acórdãos avaliados, é significativo. É possível, ainda, que o 
uso de doutrina seja mais recorrente pelos ministros que possuem certa preocupação 
acadêmica, já que em muitos outros casos as referências a doutrinas são mínimas ou 
nulas, como é o caso dos resultados com a ministra Ellen Gracie.

Talvez, um dos grandes problemas dos ministros que apenas baseiam seus votos 
em doutrina é o fato que consolidam e determinam os espaços de deliberação tendo 
em vista um entendimento de um “emérito professor x ou y”. Isto é, adota-se apenas 
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uma única possibilidade de compreensão ou solução, potencialmente baseando-se 
em um argumento de autoridade.

Embora essa pesquisa ainda não justifique essa hipótese e não problematize esse 
risco, é interessante questionar porque uma parte dos ministros utiliza doutrina 
nos seus votos (Ricardo Lewandowski, doutrina nacional 29,3%, doutrina estran-
geira 6,9%, doutrina de outros ministros 3,4% e doutrina própria 3,4%; Eros Grau, 
doutrina nacional 28,5%, doutrina estrangeira 13,8% e doutrina própria 3,4% ou 
Gilmar Mendes doutrina nacional 13,8%, doutrina estrangeira 6,9% e doutrina de 
outros ministros 1,7%) e outra parte nem sequer se preocupa em indicar certas as 
referências doutrinárias.

O item “doutrina” da pesquisa não envolve apenas as citações doutrinárias - casos 
nos quais os ministros mencionaram em seus votos nomes de autores ou títulos de 
obras; ele também abrange, tal como adiantado anteriormente, os casos em que os 
ministros transcreveram em seus votos trechos de obras doutrinárias, nacionais ou 
estrangeiras. Em outras palavras, o conjunto de referências doutrinárias abrange i) as 
citações doutrinárias e ii) as transcrições de doutrina. 

Poder-se-ia, num primeiro momento, imaginar certa sobreposição entre estas 
duas categorias – afinal de contas, como transcrever um trecho de uma obra doutri-
nária qualquer sem, antes, citá-la? Reconhece-se que, de fato, elas estão imbricadas. 
Entretanto, para os fins da pesquisa, optou-se por considerar que a transcrição de 
doutrina não constitui, também, uma forma de citação (em havendo a transcrição, 
automaticamente descaracteriza-se a citação). Trata-se de uma separação artificial, 
mas metodologicamente útil para os fins da pesquisa. 

O isolamento destas categorias pode permitir visualizar com mais clareza o 
papel das referências doutrinárias nos votos dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal e auxiliar na compreensão da eventual influência da doutrina nas decisões 
em recursos extraordinários. 
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Confira-se os dados obtidos por meio do mapeamento das decisões:
Tabela 12. Transcrição de doutrina no julgamento de recurso extraordinário

Transcrição de doutrina NA %
Não 20 34,5
Sim 38 65,5
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Quadro 5. Transcrição de doutrina pelos ministros no julgamento de recurso 
extraordinário

Ministro Doutrina nacional Doutrina estrangeira
NA % NA %

Carmen Lúcia 1/37 1,7 0/14 0,0
Celso de Mello 9/37 15,5 1/14 1,7
Cezar Peluso 3/37 5,2 1/14 1,7
Ellen Gracie 1/37 1,7 0/14 0,0
Eros Grau 5/37 8,6 3/14 5,2
Gilmar Mendes 7/37 12,1 4/14 6,9
Marco Aurélio 3/37 5,2 0/14 0,0
Menezes Direito 4/37 6,9 1/14 1,7
Lewandowski 23/37 39,7 6/14 10,3

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Nota-se, a partir da leitura da tabela 12, que, de um universo de 58 acórdãos, em 
38 casos (65,5%) houve a transcrição de excertos de obras doutrinárias nos votos dos 
ministros. Não são, portanto, ocorrências eventuais e esparsas; há indícios importan-
tes que levam a crer que a avaliação do uso das transcrições doutrinárias pelos mi-
nistros possa efetivamente auxiliar na compreensão do modo pelo qual o STF decide. 

É importante, neste momento, fazer um breve esclarecimento que auxiliará na 
leitura da tabela e do quadro acima e na sistematização dos seus dados. 

Ao passo que a tabela 12 faz referência aos acórdãos nos quais se identificou trans-
crição de doutrina, o quadro 5 faz referência ao número de vezes que cada um dos 
ministros transcreveu, em seus votos, trechos doutrinários (isso, claro, dentro do con-
junto de 38 decisões nas quais foram identificadas transcrições). Desse modo, deve-se 
entender, por exemplo, que no universo de 38 acórdãos constatou-se 37 transcrições 
de doutrina nacional, das quais três foram feitas pelo Ministro Marco Aurélio Mello; 
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ou, então, que no universo de 38 acórdãos constatou-se 14 transcrições de doutrina 
estrangeira, das quais quatro foram feitas pelo Ministro Gilmar Mendes.

De volta à análise das informações listadas na tabela e no quadro, chama a atenção 
a elevada quantidade de transcrições de doutrina – nacional e estrangeira – feitas 
pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Ele, sozinho, responde por cerca de 50% das 
transcrições. O que poderia justificar esta disparidade? 

Uma primeira hipótese é a de que o Ministro transcreveu mais trechos doutri-
nários porque, coincidentemente, foi o relator de 26 acórdãos – ou 44,8% dos casos 
da amostragem. Se de fato houver uma conexão entre o número de transcrições e a 
relatoria do acórdão, seria plausível cogitar que os ministros, quando são relatores e 
tem mais incentivos para convencer seus pares das suas posições, invocam argumen-
tos doutrinários – seja para demonstrar que sua posição é aceita com “naturalidade” 
pela “boa doutrina”, seja dar autoridade ao seu ponto de vista. 

Haveria, nesta segunda possibilidade, um problema que exigiria investigação. Isso 
porque esta postura poderia sugerir que os ministros, pelo simples fato de a doutrina 
dizer isto ou aquilo, poderiam decidir desta ou daquela maneira; haveria, portanto, 
elevado risco de os julgadores estarem se valendo da doutrina para se eximir do ônus 
de argumentar com base nos fatos e nas normas jurídicas32. 

O elevado uso das transcrições sugere, ainda, outras dúvidas. Seguem algumas 
delas: 

•	 Será,	mesmo,	que	as	transcrições	guardam	pertinência	com	os	casos	concretamente	
julgados pelo STF?
•	 Será	que	o	doutrinador	lembrado	na	decisão,	ao	redigir	o	trecho	transcrito,	tinha	
em mente as circunstâncias do caso concreto levado ao STF? 
•	 Os	ministros	efetivamente	dialogam	com	a	doutrina	que	transcrevem	(identificando	
o contexto no qual foi escrito o trecho transcrito e a sua pertinência com o caso em 
exame)? 
•	 Em	suma,	os	ministros	usam	adequadamente	a	doutrina	que	transcrevem?	

Outra hipótese que se poderia cogitar a partir dos dados elencados na tabela e 
quadro é a de que as referências à doutrina relacionam-se com a visibilidade dos casos 

32 Imagine-se, por exemplo, que uma determinada lei que tivesse estabelecido a pena de morte tivesse sido contestada 
no STF e que um de seus ministros desejasse declarar a inconstitucionalidade da norma. Neste caso, seria suficiente que 
ele, para sustentar sua posição, se limitasse a invocar a opinião da doutrina? A resposta, muito provavelmente consensual, 
seria “não”. Ao contrário, se exigiria que o ministro se reportasse ao conteúdo da lei e que avaliasse, concretamente, sua 
compatibilidade com o texto constitucional.
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julgados pela Corte (vale dizer que esta hipótese não exclui a anterior; elas poderiam, 
em tese, ser cumulativas). Afinal, seria razoável intuir que casos mais polêmicos e 
rumorosos levassem os ministros a se justificar mais – o que poderia levá-los a trans-
crever mais doutrina, na crença de que, assim, estariam se justificando melhor.

O que se nota, concretamente, é que o mapeamento das citações e transcrições 
de doutrina nos acórdãos em recurso extraordinário demonstra, como se viu, a rele-
vância do tema, viabilizando a formulação de hipóteses, ainda que embrionárias. A 
posterior pesquisa qualitativa será fundamental para comprová-las ou rechaçá-las, 
contribuindo para que seja possível melhor compreender o modo de decidir do STF. 

4.2.2 DECISÕES JUDICIAIS

Os recursos extraordinários estudados nesta pesquisa também foram analisados 
com vistas a identificar se sua fundamentação contou com o recurso argumentativo 
da citação de decisões judiciais e, além disso, se estas decisões judiciais foram citadas 
como precedente. O critério adotado pelo grupo de pesquisa para qualificar uma 
decisão judicial como precedente foi a menção expressa do termo “precedente” no 
texto do acórdão do recurso extraordinário analisado. 

Dentre os 58 acórdãos que compõem universo de pesquisa, apenas 10 não pos-
suem citação de decisões judiciais em sua fundamentação. O Ministro que mais citou 
julgados em seus votos foi o Ministro Ricardo Lewandowski, que o fez em 24 casos 
(em 41,4% dos votos por ele proferidos). Os Ministros Gilmar Mendes, Menezes 
Direito, Celso de Melo e Carlos Britto citaram decisões judiciais em cerca de 25% dos 
votos que proferiram. Os demais Ministros citaram decisões judiciais em menos 20% 
dos votos por eles proferidos. De todo modo, embora os ministros individualmente 
considerados utilizaram pouco o mencionado recurso argumentativo, ele foi iden-
tificado em 82,8% dos acórdãos analisados. Isto indica que todos os ministros – em 
maior ou menor proporção e em momentos distintos – utilizam decisões judiciais 
para fundamentar suas decisões.

Tabela 13. Citação de decisão judicial no julgamento de recurso extraordinário

Citação de decisão judicial NA %
Não 10 17,2
Sim 48 82,8
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.
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Dos 48 acórdãos que citam decisões judiciais, 40 citam decisões proferidas pelo 
próprio Supremo Tribunal Federal e 15 citam decisões judiciais proferidas por ou-
tros Tribunais, contabilizando, respectivamente, um total de 69% e 25,9% dos casos 
analisados. 

Em apenas cinco acórdãos houve citação de decisões judiciais contrárias ao voto 
que estava sendo proferido. Este recurso é utilizado pelos Ministros quando desejam 
explicar o motivo para superar o entendimento constante de decisão judicial anterior. 
Os Ministros que fizeram uso deste recurso foram os Ministros Carmen Lúcia, Celso 
de Mello, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 

Também entre os 48 acórdãos que citaram decisões judiciais como artifício ar-
gumentativo, 25 atribuíram a estas citações o caráter de precedente. A menção a 
precedentes judiciais foi feita de maneira homogênea entre os Ministros, estando 
presentes entre quatro a sete dos votos proferidos por cada Ministro. Os Ministros 
Ellen Gracie, Carmen Lúcia e Carlos Britto fugiram a esta regra, tendo atribuído a 
decisões judiciais o caráter de precedente apenas uma ou duas vezes. Assim sendo, 
43,1% de todos os acórdãos analisados apresentaram precedentes judiciais como 
justificativa da decisão, mas cada ministro individualmente não fez uso de precedente 

em mais de 12% dos votos por eles proferidos.
Tabela 14. Citação de precedente no julgamento de recurso extraordinário

Citação de decisão judicial  
como precedente NA %

Não 23 47,9
Sim 25 52,1
Total 48 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

A transcrição de decisão judicial também é freqüente nos acórdãos analisados, 
uma vez que aparece em 70% dos acórdãos analisados. Vale destacar que se conside-
rou haver uma transcrição os casos em que houve a reprodução do excerto da ementa 
ou de voto de determinada decisão.
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Tabela 15. Transcrição de precedente no julgamento de recurso extraordinário

Transcrição de julgado NA %
Não 17 29,3
Sim 41 70,7
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

4.2.3LEGISLAÇÃO

A citação da legislação é uma prática comum entre os ministros. Tanto a citação 
quanto a transcrição estão presentes em mais de 90% dos acórdãos estudados. Salvo 
um acórdão, todos os demais fazem menção à legislação pertinente sobre o tema, 
seja citando-a (97,3% do total dos acórdãos) ou transcrevendo o texto legal (91,9% 
do total dos acórdãos).

Tabela 16. Citação de legislação no julgamento de recurso extraordinário

Citação de legislação NA %
Não 1 1,7
Sim 57 98,3
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.

Tabela 17. Transcrição de legislação no julgamento de recurso extraordinário

Transcrição de legislação NA %
Não 5 8,6
Sim 53 91,4
Total 58 100,0

Fonte: Supremo Tribunal Federal e DireitoGV.
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Quadro 7. Citação de legislação pelos ministros no julgamento de recurso extra-
ordinário

Total N    NA %
Ricardo Lewandowski 57 33 0,5789 57,9
Marco Aurélio 57 27 0,4737 47,4
Cezar Peluso 57 22 0,3860 38,6
Gilmar Mendes 57 17 0,2982 29,8
Menezes Direito 57 16 0,2807 28,1
Carlos Ayres Britto 57 16 0,2807 28,1
Carmen Lúcia 57 15 0,2632 26,3
Eros Grau 57 14 0,2456 24,6
Celso de Mello 57 14 0,2456 24,6
Joaquim Barbosa 57  9 0,1579 15,8
Ellen Gracie 57  3 0,0526 5,3

Fonte: Supremo Tribunal Federal, elaboração por DireitoGV. 

Quadro 8. Transcrição de legislação pelos ministros no julgamento de recurso 
extraordinário

Transcrição de legislação
Total N    NA %

Ricardo Lewandowski 53 23 0,4340 43,4
Carlos Ayres Britto 53 15 0,2830 28,3
Marco Aurélio 53 9 0,1698 17,0
Gilmar Mendes 53 9 0,1698 17,0
Carmen Lúcia 53 9 0,1698 17,0
Celso de Mello 53 6 0,1132 11,3
Cezar Peluso 53 5 0,0943 9,4
Menezes Direito 53 4 0,0755 7,5
Eros Grau 53 3 0,0566 5,7
Joaquim Barbosa 53 2 0,0377 3,8
Ellen Gracie 53 1 0,0189 1,9

Fonte: Supremo Tribunal Federal, elaboração por DireitoGV.
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A frequência de citação e transcrição por cada ministro talvez fique comprometida 
pelo amplo número de votos ausentes nesses acórdãos, conforme podemos visualizar 
no quadro 3. Podemos notar que os ministros que menos citaram a legislação foram, 
justamente, aqueles com votos ausentes no maior número de acórdãos estudados. Este 
parece ser o caso de Celso de Mello, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Carmen Lúcia.

Em relação aos ministros com votos fartamente presentes, o que é o caso dos 
ministros Marco Aurélio, Menezes Direito e Ricardo Lewandowski, presentes em 
ao menos 50 dos 58 acórdãos estudados, podemos delinear algumas observações. 
Analisando o quadro 7 em confronto com o quadro 8, por exemplo, notamos que o 
número de transcrições, para esses ministros, é sempre menor do que o número de 
citações, levando-se em consideração a diferença amostral. Considerando a pequena 
diferença amostral existente entre os dois quadros, não podemos afirmar que isso 
ocorra em 100% dos casos, mas parece ser essa a tendência. 

Quadro 9. Tipos de legislação citadas

Total NA %
Constituição Federal 58 53 91,4
Legislação Federal 58 37 63,8
Legislação Estadual 58 5 8,6
Tratados Internacionais 58 2 3,4

Fonte: Supremo Tribunal Federal, elaboração por Direito GV

No que tange à legislação citada, pela análise do quadro 9, percebemos que o 
texto legal mais citado é a Constituição Federal, figurando em 91,4% dos acórdãos 
analisados. Os tratados internacionais, por sua vez, são raramente citados dentro da 
amostra considerada. Essa baixa frequência de citação dos tratados internacionais 
pode estar relacionada tanto ao mérito das questões consideradas, que podem ter 
sido, coincidentemente, tipicamente domésticas, no sentido de pouco comparáveis 
a casos similares regidos por tratados internacionais, ou, ainda, pode indicar uma 
tendência de se olhar mais para o direito brasileiro. Ambas as hipóteses merecem ser 
estudadas mais a fundo.

Além disso, nos casos estudados, as legislações estaduais também foram pouco 
citadas. Isso pode ser decorrência do fato dos dispositivos legais mais questionados 
terem sido aqueles pertencentes à esfera federal. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados iniciais apresentados ao longo do texto representam um primeiro 
esforço de mapear a fundamentação dos ministros do STF nas decisões dos recursos 
extraordinários decididos em plenário no período de aproximadamente dois anos. 
Tais resultados contribuem para a definição das questões a serem analisadas e de uma 
reflexão mais aprofundada acerca dos problemas a serem investigados.

Como se viu, esse mapeamento serve de passo inicial para uma investigação qua-
litativa acerca dos fundamentos utilizados pelos ministros da Corte, e para a posterior 
análise da existência de um padrão decisório que possibilitaria um controle social 
(tanto da sociedade como da academia) das decisões do STF.
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NOvOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS: 
Redimensionamento das capacidades constitucionais 

pelo papel dialógico-democrático da Advocacia-
Geral da União1 2

NEW INSTITUTIONAL SETTINGS: Rethinking the 
constitutional capacities by the democratic-dialogical rule of 

the Attorney General’s Office

Luis Cláudio Martins de Araújo3

 
RESUMO
É notável a atuação expansiva do Poder Judiciário no cenário institucional mundial, protago-
nizado pelo modelo de constitucionalismo norte-americano. No entanto, nos procedimentos 
travados nas sociedades democráticas, a legitimidade das decisões judiciais deve operar a par-
tir da construção de um processo deliberativo para a viabilidade do diálogo entre instituições. 
Dentro desta perspectiva, a Teoria das Instituições se apresenta como uma opção para apontar 
como, em um Estado Democrático de Direito, deve-se realizar a atividade institucional do 
ponto de vista jurídico-político, seja no desempenho de suas funções e competências, seja 
na relação sistêmica dialógica entre instituições. Neste diapasão, propõe-se analisar a insti-
tuição Advocacia-Geral da União (AGU), especialmente por meio de alguns mecanismos 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Laboratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Ins-
tituições (LETACI) – UFRJ/RJ.

2 Este artigo foi elaborado no âmbito do Laboratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Insti-
tuições (LETACI), vinculado à Faculdade Nacional de Direito (FND) e ao Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), na concorrência do Edital Universal nº 14/2011 (Processo nº 480729/2011-5) e no Programa Institu-
cional de Bolsas em Iniciação Científica (PIBIC CNPq/UFRJ), pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), na concorrência do Edital nº 09/2011 (Processo nº E-26/111.832/2011), além de Bolsa 
de Iniciação Científica (IC-FAPERJ), e pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

3 Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pós-graduado em International Envi-
ronmental Law pelas Nações Unidas (United Nations Institute for Training and Research-UNITAR) com extensão em 
International Law pela Hague Academy of International Law e pela Inter-American Juridical Committee/Organization 
of American States (IAJC/OAS). Visiting Researcher pela Fordham University School of Law. Pós-graduado em Processo 
Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). É membro da Advocacia-Geral da União (Advogado da União).
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desenvolvidos nos últimos anos que, ao propiciarem diálogos entre as partes envolvidas em 
controvérsia, tentam buscar maior segurança jurídica e estabilidade institucional. 

PALAvRAS-ChAvE
Arranjos Institucionais; Capacidades Constitucionais; Diálogos-Democráticos; Advocacia-
-Geral da União.

AbSTRACT
It is remarkable the activist posture of the Judiciary Power setting worldwide, especially by the 
outcome of the American constitutionalism. However, in the procedures stared in democratic 
societies, it is necessary to understand that the legitimacy of a judicial decision should operate 
from a deliberative perspective for the viability of the dialogue between institutions. In this 
perspective, the institutional theory is a strong alternative to point out, from the legal-political 
standpoint, how should be performed the institutional activity in a democratic State, in the per-
formance of it duties and competencies or in a systemic-dialogical relation between institutions. 
Thus, the goal of this article is the study of the Attorney General’s Office from a institutional-
dialogical perspective, taking into consideration some mechanisms developed in recent years, 
which brought juridical strength and institutional stability to the Brazilian legal system.

KEYWORDS
Institutional Settings; Constitutional Capacities; Democratic-Dialogue; Attorney  
General’s Office.
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1. INTRODUÇÃO

O debate sobre as Teorias Institucionais tem ocupado grande espaço na doutrina 
jurídico-político norte-americana e, mais recentemente, brasileira. Este debate, pauta-
do, sobretudo, na Teoria Dialógica Institucional, parte da premissa que as instituições 
devem ser investigadas em suas atividades e situações estruturais. 

Neste sentido, deve-se partir da premissa de que, no âmbito das atividades insti-
tucionais, as controvérsias devem ser resolvidas por meio de uma atividade dialógica, 
problematizando o tradicional comportamento isolacionista das instituições brasilei-
ras, dentro do parâmetro central de cooperação entre as instituições em uma ordem 
constitucional, de modo a lhe proporcionar maior coesão e estabilidade, através da 
produção dos efeitos sistêmicos. 

Ou seja, a partir da preocupação doutrinária exposta principalmente por parte 
dos teóricos norte-americanos, iniciada na última década, dedica-se ao tema das 
instituições, num plano jurídico-político e a necessidade de releitura do papel das 
instituições na revisão constitucional. 

Neste sentido, a partir desta leitura, devem ser encontrados parâmetros que 
compreendam mecanismos e instrumentos capazes de aperfeiçoar um sistema co-
operativo e progressivo das relações entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e as 
demais instituições, pela via sistêmico-dialógica, superando as tradicionais teorias de 
interpretação constitucional e de separação de poderes, a partir da conciliação das 
instituições, em uma comunidade cooperativa jurídico-política, responsáveis pela 
atividade constitucional-democrática nas sociedades atuais. 

Assim, o comportamento da AGU deverá ser analisado, tendo em conta critérios 
de interpretação, decisão, atuação e cooperação, no que tange suas capacidades deli-
berativas e dialógicas, recorrendo aos fundamentos dos valores constitucionais e da 
razão pública. Em um plano mais específico, também será analisado se as Súmulas, os 
Pareceres e a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) 
configuram um crescimento para o diálogo entre instituições, apto a produzir efeitos 
sistêmicos positivos na ordem jurídica, verificando a existência ou não de uniformi-
dade na capacidade de interpretação do texto constitucional e de uniformidade nos 
procedimentos decisionais.
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2. O JUDICIAL REvIEW E A  
CRíTICA INSTITUCIONAL

2.1 A TEORIA INSTITUCIONAL E DAS  
CAPACIDADES CONSTITUCIONAIS

Ao se analisar a história recente do constitucionalismo dos Séculos XIX e XX4 5, 
observa-se que por um longo período de tempo os Estados Unidos da América perma-
neceram como o único Estado a submeter as decisões emanadas do Poder legislativo, 
dotadas de legitimidade democrática, à jurisdição constitucional6 7. Esta ideia é inau-

4 É possível encontrar em instituições pré-modernas, antepassados da jurisdição constitucional, como por exemplo, 
na Grécia, em que era possível invalidar decretos de agentes designados pelas assembleias para conduzirem a adminis-
tração – o procedimento dessa invalidação era chamado de grapheparanomon – e ocorria quando os agentes designados 
estabeleciam decretos que violavam as regras superiores elaboradas pelas assembleias. Talvez este tenha sido o antecedente 
mais antigo da jurisdição constitucional.

5 Na Inglaterra do século XVII pré-parlamentarista se desenvolveu o início da jurisdição através da common law, 
como no caso Bonham em que uma lei que dava à corporação de ofício dos médicos a possibilidade de impor multas, 
julgá-las e ficar com a receita da multa caso correta sua aplicação, foi considerada violadora da common law, tendo em 
vista a imparcialidade no julgamento das multas, já que a instituição que julgava era beneficiada por um dos resultados.

6 O artigo III da Constituição afirma que o “poder judicial dos Estados Unidos, será investido em uma Suprema Corte, 
e em tribunais inferiores como o Congresso ordenar e estabelecer.”.

7 Antes do New Deal, os americanos colocavam maior ênfase na tradicional divisão de responsabilidades entre os estados 
e o governo federal; sobre os direitos dos estados em geral; e sobre a autonomia individual entendida em um sentido liber-
tário. Além do que, eles eram muito mais desconfiados do poder do Estado. O debate moderno sobre o papel do judiciário 
federal na democracia americana se originou com o aumento lento do Estado nacional no final do século XIX.
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gurada com o julgamento ”Marbury v. Madison”8 9 pela Suprema Corte dos Estados 
Unidos ao entender que no conflito entre a aplicação de uma lei e a Constituição, a 
regra constitucional deverá prevalecer por ser hierarquicamente superior. Contudo 
pode-se atribuir à ratificação das emendas da Guerra Civil (em especial a Décima 
Quarta Emenda), ao Jurisdiction and Removal Act de 1875 e ao Judiciary Acts de 1891 
e 1925, os instrumentos mais relevantes para o aumento da atividade e competência 
da Suprema Corte, nos termos do artigo III da Constituição, ao dar-lhe maior capa-
cidade para controlar processos e direcionar sua atenção aos casos constitucionais10.

Assim, pode-se afirmar que o judicial review contemporâneo é mais uma criação do 
Estado moderno do que uma ideia aceita do final do século XVIII. Ou seja, a versão moder-
na do judicial review não é simplesmente um poder judicial discreto, mas uma instituição 
complexa que inclui importantes concessões que se fizeram depois da Guerra Civil e de 
uma série de entendimentos construídos ao longo dos anos entre os ramos do governo.

8 Nos Estados Unidos existia o cargo de juiz de paz, nomeado pelo presidente e entregue pelo secretário de justiça. 
Na época, o presidente John Adams nomeou Marbury, mas a comissão para o cargo não lhe foi entregue. Na eleição 
presidencial seguinte, John Adams foi derrotado pelo candidato do partido rival, Thomas Jefferson, que se recusou a dar 
posse àquele juiz de paz indicado pelo antigo presidente. Assim, Marbury impetrou writ of mandamus contra o secretário 
de justiça de Jefferson, Madison, para que pudesse se tornar juiz de paz. O caso foi para a Suprema Corte, que era um 
órgão novo e ainda não exercia muita influência na sociedade, e pela primeira vez teria que analisar se deveria prevalecer 
a lei ou a Constituição. A decisão estabeleceu que Marbury estava certo, ou seja, tinha o direito de tornar-se juiz de paz 
e a propositura da ação para obrigar o Estado a cumprir seu dever era o procedimento correto. Porém, se afirmou que 
a Suprema Corte não tinha competência para o julgamento do caso. Isso porque a lei que estabeleceu essa competência 
estava em desacordo com o estabelecido na Constituição. Assim, a Suprema Corte norte-americana inaugurou a judicial 
review, que corresponde ao controle de constitucionalidade, utilizando a lógica de Marshall. Ou seja, John Marshall que era 
o Chief of Justice manejou o seguinte raciocínio: Se a lei tem mesma ou menor força que a Constituição, o pré-determinado 
papel da Constituição como limite ao legislador não procederia. Assim, se houver conflito entre a aplicação de uma lei e 
a Constituição, a regra constitucional deverá prevalecer, por ser hierarquicamente superior. 

9 No famoso ensaio de Alexander Hamilton sobre o poder judicial em “O Federalista” n º 78 está claramente se dis-
cutindo a independência judicial, não o judicial review no sentido moderno. Hamilton começa sua discussão sobre “o 
direito dos tribunais pronunciarem atos legislativos nulos”. Se um determinado ato é contrário à Constituição deve ser 
considerado inválido. Os tribunais estariam em uma boa posição para fazer cumprir a vontade do povo como “um corpo 
intermediário entre o povo e o Legislativo, a fim de, entre outras coisas, manter o Legislativo dentro dos limites atribuídos 
à sua autoridade.” O argumento do Chief Justice John Marshall no caso Marbury vs Madison é semelhante em alguns 
aspectos ao de Hamilton. Marshall começa com a pergunta geral “ se um ato, repugnante à Constituição, pode se tornar 
a lei da terra.” Marshall argumenta que o poder judicial para declarar a legislação nula é uma implicação necessária do 
status da Constituição como lei suprema. Uma vez que “é enfaticamente o poder e o dever do Poder Judicial dizer o que a 
lei é”, uma lei em conflito com a Constituição deve ser considerada inválida. Assim, qualquer outro resultado permitiria 
ao legislador fazer “o que é expressamente proibido”. Marshall conclui que “uma lei repugnante à Constituição é nula.” 

10 Antes de 1860, apenas duas leis federais foram consideradas inconstitucionais, juntamente com trinta e cinco dis-
posições da lei estadual e local. Após 1860, o ritmo em que as leis estaduais e locais foram consideradas inconstitucionais 
aumentou consideravelmente e a invalidação de leis federais tornou-se comum.
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Na verdade, a instituição moderna de judicial review e da doutrina da supremacia 
judicial não existia no final do século XVIII e na founding generation. Com a criação 
do Poder Judiciário, o framers eram principalmente preocupados com o estabeleci-
mento da independência judicial, isto é, com o esquema de separação de poderes, 
poderes compartilhados e freios e contrapesos consagrados na Constituição. 

De toda sorte, no caso da Suprema Corte Norte-Americana11, principalmente a 
partir de meados dos anos 1930, se inicia o debate moderno sobre a Supremacia do 
Judiciário e o papel do Tribunal no sistema político12 como se observa na crise do 
“Court-Packing” de 193713 e na discussão do papel legítimo que o Tribunal poderia 
desempenhar para defender o Bill of Rights contra incursões majoritárias, como se 
observa do raciocínio que emerge claramente da famosa nota de rodapé quatro em 
United States v Carolene Products Co14 15.

Ademais, no que toca ao continente europeu, a ideia do judicial review desen-
volve-se a partir do término da Segunda Guerra Mundial16 e se aprofunda no fim 
do século XX17, tendo por característica central a subordinação da legalidade a 
uma Constituição rígida com a constitucionalização dos direitos fundamentais, que 

11 BARROSO, Luís Roberto, A americanização do direito constitucional e seus paradoxos: teoria e jurisprudência 
constitucional no mundo contemporâneo In: Temas de direito constitucional, t. IV, 1 ed., Renovar, 2009. p.144 e s.

12 O Tribunal tomou inúmeras decisões contrárias aos interesses daqueles que buscavam as reformas sociais e econô-
micas. Este período foi chamado de a era Lochner após o julgamento de Lochner v New York de 1905. O período Lochner 
foi superado pelo West Coast Hotel Co. v. Parrish.

13 Em 1935-36, o Tribunal decidiu oito casos importantes contra o New Deal e assim provocou a crise do “Court-
-Packing” de 1937, em que Roosevelt tentou forçar a nomeação de novos juízes para o Tribunal. O plano de Roosevelt foi 
derrotado, mas ele logo foi capaz de colocar um número de adeptos do New Deal no Tribunal. Na verdade, mesmo antes 
de Roosevelt assegurar estas nomeações, o Tribunal já havia mudado de direção e começou a considerar a legislação do 
New Deal constitucional em bases regulares. Contudo, a crise do “Court-Packing” foi importante para o desenvolvimento 
da teoria constitucional norte-americana. Os estudiosos chegaram à conclusão de que era um erro para o Tribunal se opor 
a uma determinada maioria nacional com base em nada mais que um desejo de proteger os direitos de propriedade. O 
debate do New Deal mostrou que houve uma tensão entre o exercício do judicial review e do governo democrático, uma 
tensão que muitos sentiam que devesse ser resolvida em favor da democracia. 

14 Essencialmente, o Tribunal declarou que deve fazer cumprir rigorosamente a Constituição, quando a legislação em 
causa (1) violar um direito específico identificado no texto da Constituição, (2) excluir os cidadãos do processo político, 
ou (3) for resultado de preconceito contra minorias.

15 Nesse sentido, podemos compendiar os seguintes exemplos: o direito à não-auto-incriminação (Miranda v. Arizona, 
1966), liberdade de imprensa (New York Times v. Sulivan, 1964), a legitimidade da segregação racial nas escolas (Brown 
v. Board of Education, 1954), dentre outros inúmeros casos.

16 A Alemanha e a Itália instituíram Cortes Constitucionais no pós-guerra.

17 Portugal e Espanha após suas respectivas revoluções e os países do leste Europeu e as ex-repúblicas Soviéticas criaram 
suas Cortes Constitucionais com a queda de seus regimes.
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ficariam imunizados contra a ação danosa do processo político majoritário e sua 
proteção passava a caber ao Judiciário18. 

De toda sorte, em um período mais recente, principalmente no final da segunda 
quadra do Século XX e início do Século XXI, a participação mais ampla e intensa do 
Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferên-
cia no espaço de atuação dos Poderes constituídos, inaugura a ideia da Supremacia 
do Judiciário. Percebe-se então a aplicação do texto constitucional em todas as suas 
potencialidades e a ascensão do Judiciário ao papel de protagonista diante dos demais 
Poderes constituídos19. 

No caso brasileiro20, o texto constitucional de 1988 marcado pela prodigalidade 
de direitos e a ampliação de poderes da jurisdição do Supremo Tribunal Federal cul-
minou em uma expansão dos papéis do Poder Judiciário e em um crescente processo 
de judicialização da política e das relações sociais, associada a uma forte tentativa 
de redefinição institucional norteada pelos ideais de concentração e vinculação das 
decisões do Supremo Tribunal Federal21 com a ocupação de vazios constitucionais 
conferidos ao Poder legislativo pelo Poder Judiciário22. Além disto, a permanente 
desconfiança e o questionamento da legitimidade em relação aos Poderes Legislativo 
e Executivo acarretam o deslocamento da autoridade do sistema representativo para 
o Judiciário, que emite a última palavra sobre questões constitucionais.

Contudo, em uma sociedade pluralista, marcada por uma multiplicidade de con-
cepções de vida, a legitimidade das decisões judiciais depende de que o procedimento 
democrático de decisão coletiva seja compatível com as diferentes concepções de 

18 Na Europa dos dias de hoje, Reino Unido, Holanda e Luxemburgo são os únicos países que ainda mantêm o padrão 
de supremacia do Parlamento e não adotam nenhuma modalidade do judicial review. 

19 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção 
do novo modelo – 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2010.

20 No Brasil, principalmente através de Rui Barbosa, influenciado pela jurisdição constitucional norte-americana, o 
controle de constitucionalidade incidental é inserido na Constituição de 1891 e se desenvolve ao longo das demais cartas 
constitucionais, especialmente com a Constituição de 1988, onde a jurisdição constitucional se amplia e se torna a mais 
democrática.

21 VALLE, Vanice Regina Lírio do et alli. (Org.). Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Juruá, 
2009, p. 36-37.

22 ex União Homoafetiva (ADPF 154); Pesquisas com células-tronco embrionárias (ADI 3510); Caso Ellwanger (HC 
82424); Demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol (Pet 3388); Não recepção da Lei de Imprensa (ADPF 130).
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justiça existentes em uma sociedade23 24. Ou seja, as decisões judiciais, no contexto de 
práticas institucionais, deve envolver a devida reflexão das concepções que possam 
ser compartilhadas com base em um acordo racional, bem-informado e voluntário25 
26 na projeção conceitual de um sistema que permita que as decisões judiciais sejam 
desenvolvidas de forma coerente com outras instituições e Poderes Constituídos, a 
partir de uma visão de previsibilidade e equidade27 em que não haja inconsistência 
ou dissonância 28 29 30. 

Dentro desta visão, pode-se afirmar que não há uma concordância sobre a 
forma pela qual as instituições básicas de uma democracia constitucional devem 
ser organizadas para satisfazer os termos equitativos de cooperação entre cidadãos 
considerados livres e iguais entre si31 32, existindo assim uma profunda discordância 
sobre a melhor maneira de se efetivar os valores da liberdade e da igualdade na 

23 WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 111. 

24 WALDRON, Jeremy, Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative, 25 U. MICH. J.L. REFORM 751 (1991-1992) 
at 778.

25 RAWLS, John. O liberalismo Político. 2° ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

26 RAWLS, John. Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

27 Assim, para responder à questão da justiça como equidade, Rawls propõe dois princípios de justiça: a) toda pes-
soa tem igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos (projeto 
este compatível com os demais) e nesse projeto as liberdades políticas deverão ter seu valor equitativo garantido; b) as 
desigualdades sociais e econômicas devem estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos em condições de igual-
dade equitativa de oportunidades e devem representar o maior benefício possível aos membros menos privilegiados da 
sociedade. Da junção destes dois princípios (com prioridade do primeiro sobre o segundo), decorrem as instituições 
básicas de uma democracia constitucional, bem como as características e elementos principais de uma concepção liberal 
de justiça. Logo uma concepção política de justiça deve envolver a devida reflexão (equilíbrio reflexivo) das concepções 
dos indivíduos refletidas em todos os níveis de generalidade. Assim, a justiça como equidade tem sua ideia organizadora 
em uma sociedade concebida como um sistema equitativo de cooperação social entre pessoas livres e iguais. Além do 
que tem como objetivo uma concepção de justiça que possa ser compartilhada pelos cidadãos com base em um acordo 
político racional, bem-informado e voluntário.

28 DWORKIN, Ronald, Hard Cases, in TAKING RIGHTS SERIOUSLY, p. 113.

29 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 254. 

30 DWORKIN, Ronald. Freedom’s Law. The moral reading of the American constitution. Cambridge: Harvard University 
Press, 1996, p. 17.

31 RAWLS, John. O liberalismo Político. 2° ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

32 Desta forma, o exercício da dinâmica institucional é justificável quando exercido de acordo com valores essenciais 
cujos elementos se pode esperar que razoavelmente todo cidadão possa aderir, a partir de uma razão compartilhada da 
concepção de justiça dentro de consenso sobreposto de doutrinas abrangentes razoáveis e racionais. 
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estrutura básica da sociedade 33 34. 
Ou seja, as instituições precisam estabelecer uma dinâmica segura na adoção de 

visões preponderantes devidamente compartilhadas para a atuação das mesmas35 36. 
Uma reflexão sobre tais visões deve estar diretamente relacionada à ideia de cons-
titucionalidade e de razão pública, como uma cultura constitucional-democrática e 
desenvolvida como uma instrumentalização racional da comunicação e interação 
entre seus atores discursivos. Não é mais possível conduzir a atividade do Estado 
Democrático apenas pela funcionalidade normativa da interpretação constitucional. 

33 Ou seja, o liberalismo político procura uma concepção política de justiça que possa conquistar o apoio de um 
consenso sobreposto que abarque doutrinas religiosas, filosóficas, morais razoáveis e racionais. Cada cidadão deve estar 
disposto a explicar os princípios e políticas que defende, bem como ter a disposição de ouvir os argumentos contrários. 
Os cidadãos devem conduzir suas discussões baseados em valores que se pode razoavelmente esperar que os outros 
subscrevam. Aquilo que aceitamos com base na razão e na reflexão bem informada é livremente aceita. Ligado a estas 
questões está a noção de sociedade bem-ordenada, no sentido se uma sociedade na qual cada indivíduo aceita- e sabe 
que todos os demais indivíduos aceitam- os mesmos princípios de justiça.

34 Uma concepção política de justiça para Rawls se liga à estrutura básica de uma sociedade, englobando as principais 
instituições políticas, sociais e econômicas de uma sociedade e a maneira pela qual se combinam em um sistema unificado 
de cooperação social de uma geração até a seguinte. Logo, a justiça como equidade parte da ideia de sociedade como um 
sistema equitativo de cooperação ao longo do tempo de uma geração até a seguinte. Da mesma forma, a teoria da justiça 
como equidade é uma concepção liberal (ainda que esta concepção seja moral, ela não será concebida como uma doutrina 
moral abrangente), bem como uma concepção de justiça válida para uma democracia, proporcionando uma base para 
os princípios constitucionais e para os direitos e liberdades básicas. Além do que, o objetivo da teoria da justiça como 
equidade não é metafísico ou epistemológico, mas sim formar uma base para um acordo político informado e voluntário 
entre cidadãos livres e iguais.

35 Rawls também discute a questão do construtivismo político em contraste ao construtivismo moral de Kant e ao 
intuicionismo racional. Assim, o construtivismo político afirma que após a obtenção do equilíbrio reflexivo, os princípios 
de justiça política podem ser representados como resultado de um certo procedimento de construção. Neste procedi-
mento, modelado de acordo com a posição original, os agentes racionais selecionam os princípios públicos de justiça que 
devem regular a estrutura básica da sociedade. Assim, uma concepção política construtivista assegura em uma sociedade 
democrática a possibilidade de um consenso sobreposto e desenvolve os princípios de justiça a partir das ideias públicas 
e compartilhadas da sociedade enquanto sistema equitativo de cooperação de cidadãos livres e iguais.

36 Rawls trabalha ainda a questão da posição original trabalhando a concepção tradicional de justiça que especifica 
os princípios adequados para realizar a liberdade e a igualdade. Neste sentido, deve-se buscar um ponto de vista a partir 
do qual um acordo equitativo entre pessoas livres e iguais possa ser estabelecido. A posição original com os traços do 
“véu da ignorância” (veil of ignorance) é este ponto de vista. Por sua vez a idéia de “véu da ignorância” se liga à ausência 
de conhecimento da posição social ou a doutrina abrangente das partes. Ou seja, para haver um acordo equitativo entre 
pessoas livres e iguais deve-se eliminar as vantagens que surgem em função das tendências sociais, históricas e naturais. 
Logo, a posição original deve ser considerada um artifício de representação e todo acordo entre as partes como hipo-
tético e não histórico. Rawls trata da posição original como um caso de justiça procedimental pura, no sentido de que 
os princípios de justiça apropriados para especificar os termos equitativos de cooperação social são aqueles que seriam 
selecionados como resultado de um processo de deliberação racional (ao contrário de justiça procedimental perfeita em 
que já há um critério já determinado do que é justo). Assim, as partes não seriam obrigadas a aplicar nenhum princípio 
de justiça delimitado previamente.
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É necessário, por isso, a conciliação entre os valores constitucionais e a razão pública, 
na realidade prática da estruturação e da atuação institucional. Ou seja, as institui-
ções, em uma comunidade na qual haja cooperação jurídico-política, tornam-se as 
responsáveis pela concretização democrática da Constituição nas sociedades atuais.

É exatamente neste contexto que surge a discussão sobre o redimensionamento 
do papel do Poder Judiciário, principalmente por meio da Teoria Institucional, que 
representaria um novo modelo de proteção de direitos constitucionais em relação ao 
modelo constitucional norte-americano.

Ou seja, as Teorias Institucionais vem discutindo, atualmente, a legitimidade da 
atuação entre os Poderes de Estado e como as instituições devem ser investigadas 
em suas atividades e situações estruturais. Por isso, deve-se buscar identificar se, no 
âmbito da atividade das instituições, as controvérsias são resolvidas por meio de uma 
atividade dialógica ou isolada, enfatizando a cooperação entre as instituições em uma 
ordem constitucional, de modo a lhe proporcionar maior coesão e estabilidade, e esta-
belecendo mecanismos e instrumentos capazes de aperfeiçoar um sistema cooperativo 
e progressivo das relações entre as instituições pela via sistêmico-dialógica, superando 
as tradicionais teorias de interpretação constitucional e de separação de poderes. 

Logo, a conciliação das instituições, em uma comunidade cooperativa jurídico-
-política, são as responsáveis pela atividade constitucional-democrática nas socieda-
des atuais, gerando a integração estável das instituições no plano mais cooperativo 
possível, e, desta forma, os processos deliberativos devem considerar os resultados de 
sua deliberação, bem como a aptidão daquela instituição para decidir aquela situação 
de maneira cooperativa. 

Nesse sentido, o contínuo diálogo permite a participação das instituições em um 
diálogo sobre a determinação do equilíbrio apropriado37 em que a proteção de direitos 
deve envolver a atuação conjunta de todas as instituições, a partir da percepção de 
que todas são responsáveis por uma dimensão da tarefa de guarda da Constituição, 
sobretudo no contexto de sociedades marcadas por desacordos persistentes a respeito 
das mais variadas questões. 

Cass R. Sunstein e Adrian Vermeule em “Interpretation and Institutions”38,  

37 TREMBLAY, Luc. The legitimacy of judicial review: the limits of dialogue between courts and legislatures. In: Inter-
national Journal of Constitutional Law, vol. 3, number 4, 2005, pp. 617 – 648.

38 SUNSTEIN, Cass R. and VERMEULE, Adrian, Interpretation and Institutions, Chicago Public Law and Legal Theory 
Working Paper n° 28.
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observaram este ponto dispondo que as questões de interpretação jurídica não podem 
ser adequadamente resolvidas sem a atenção à legitimidade das autoridades respon-
sáveis pela construção da decisão judicial. Neste sentido, a partir das capacidades 
institucionais destas autoridades, é possível entender como determinados agentes 
públicos devem interpretar certos dispositivos legais, ou em outras palavras, a ca-
pacidade institucional envolve a determinação de qual Poder está mais habilitado a 
produzir a melhor decisão em determinada matéria39 40. 

Sob esse prisma, Jeremy Waldron destaca a possibilidade de uma rede de reci-
procidade, arquitetada a partir de um procedimento democrático de decisão coletiva 
compatível com as diferentes concepções de justiça de uma sociedade pluralista41 42, 
e Rosalind Dixon também comunga deste entendimento quando sugere a principal 
diferenciação deste modelo no mundo Anglo-Americano em comparação aos EUA. 
Esta diferenciação se dá pelo fato de que ele ajuda a “transformação do discurso dos 
direitos constitucionais de um monólogo judicial em um rico e mais equilibrado 
diálogo inter-institucional”, assim, “reduzindo, se não eliminando, a tensão entre a 
proteção judicial dos direitos fundamentais e a tomada de decisão democrática”43. 

Da mesma forma, não parece suficiente a tradicional teoria da separação dos 
poderes44 como parâmetros únicos à formulação de um Estado Democrático. A  

39 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o 
sentido da Constituição?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

40 Segundo Rodrigo Brandão, em situações de grande complexidade, a Corte pode se deparar com falta de informa-
ções, circunstâncias mutáveis e desacordo moral razoável. Assim, uma eventual postura maximalista em face de questões 
altamente complexas aumenta a possibilidade de erro e a dificuldade da sua correção, sobretudo se adotada pela Suprema 
Corte em regimes de supremacia judicial, nos quais a sua interpretação constitucional só pode ser revertida por nova 
decisão da Suprema Corte ou por Emenda Constitucional. Mesmo uma decisão boa, porém precipitada, pode gerar efeitos 
ruins à democracia, pois a colocação de uma visão sobre questão controvertida fora do alcance de maiorias legislativas 
ordinárias produz tendencial polarização no debate político, já que os perdedores não se sentirão reconhecidos pelo 
projeto constitucional e tenderão a radicalizar os seus discursos e práticas.

41 WALDRON, Jeremy, A Right-Based Critique of Constitutional Rights, OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 
13 (1993), 18, at __; JEREMY WALDRON, LAW AND DISAGREEMENT (OUP1999), Chs. 10- 11.

42 WALDRON, Jeremy, Teaching Cosmopolitan Right, in Kevin McDonough and Walter Feinberg (eds.) EDUCATION 
AND CITIZENSHIP IN LIBERALDEMOCRATIC SOCIETIES: COSMOPOLITAN VALUES AND CULTURAL IDEN-
TITIES (Oxford University Press, 2003).

43 DIXON, Rosalind. Weak-Form Judicial Review and American Exceptionalism. The Law School. The University of 
Chicago, May/2011. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper No. 348. Cópia eletrônica disponível em: http://
ssrn.com/abstract=1833743.

44 A tradicional teoria da separação de poderes é atribuída a Charles de S. de Montesquieu, em seu livro “O espírito 
das leis”. O modelo norte-americano dos checks and balances (freios e contrapesos, no Brasil), proposto pelos federalistas, 
é uma evolução dessa teoria.
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problemática da atuação institucional deve ser analisada em sua atividade e em suas 
situações internas estruturais. Por isso, os mecanismos institucionais passarão por 
essa análise, verificando o respeito empenhado aos fundamentos constitucionais e 
de razão pública. Neste sentido, é certo que a atuação das instituições é guiada pelos 
valores constitucionais conforme aos fundamentos da ordem democrática. Ou seja, 
pode-se afirmar que a ausência de parâmetros interpretativos e decisórios quanto à 
atuação e à cooperação resultam, em parte, do ativismo – ou da preponderância – de 
um dos Poderes na atividade democrática, e da anuência e do silêncio dos demais. 
Por conta disso, a tomada de decisões pelos juízes sem a devida consideração às 
capacidades institucionais deve ser repensada, em nome de uma maior segurança 
jurídica, de maior estabilidade institucional e objetivando a concretização do real 
Estado Democrático de Direito.

Desta forma, o que se deseja é a integração estável das instituições, no plano mais 
cooperativo possível, e por isso, as instituições não podem ser reduzidas ao plano 
formal da divisão de Poderes e atuarem no limite de suas funções programáticas. 
Ao contrário, devem atuar dialogicamente, buscando alcançar uma deliberação que 
atenda aos interesses e valores da coletividade, resultados de uma prática discursiva 
racional. Neste sentido, pode-se entender que a partir desta visão que devem ser 
pautadas nos meios juridicamente legítimos de coadjuvação das instituições, orien-
tados a partir do diálogo institucional que coloque em xeque a Supremacia do Poder 
Judiciário com base em mecanismos de cooperação institucional em um diálogo 
dinâmico e deliberativo, sublinhando a idéia de que a jurisdição deve ser legitima-
mente exercida tendo em conta o reconhecimento de uma nova e justa parceria entre 
os Poderes Constituídos.

Como resultado, a legitimidade das decisões judiciais dependem de pluralismo e 
consensualismo, arquitetados a partir de uma cadeia de reconhecimento pelos demais 
Poderes Constituídos, na certeza de que o comprometimento de cada componente é 
a pedra de torque para criação de uma diálogo plural que permita a transformação 
da sociedade.

Portanto, é imprescindível a construção de um ambiente institucional pautado 
na cooperação, na deliberação e no diálogo, com critérios uniformes no que tange à 
interpretação, à decisão e à atuação das instituições. Cabe à Teoria das Instituições 
propor formas de realizar a atividade institucional sob o ponto de vista jurídico-
-político, e nesse quesito respeitar os fundamentos constitucionais e os valores da 
razão pública torna-se essencial à criação de uma identidade institucional. Por isso, 
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a atuação das instituições desempenha um papel central à democracia, representan-
do a possibilidade de concretizar os valores constitucionais e de legitimar o Estado 
Democrático de Direito.

Conclui-se, assim, que é cada vez mais necessário entender o Estado Democrá-
tico de Direito por uma perspectiva institucional, visto que um Estado organizado 
significa um Estado institucionalizado em ordens de atividade, ou seja, interpre-
tação, decisão, atuação e cooperação das instituições. Faz-se necessário, portanto, 
que as prerrogativas e deveres institucionais sejam determinados democraticamente, 
partindo-se dos mesmos fundamentos constitucionais e de razão pública, e, mais 
concretamente, que o exercício dessas atividades passe por um procedimento que 
possa ser concebido como legítimo pela sociedade. 

2.2 OS EFEITOS SISTÊMICO

Quando se busca fazer uma pequena análise dos efeitos resultantes de um sistema 
em uma determinada sociedade democrática45, naturalmente deve se ter em conta 
que tal análise se mostra como um instrumental necessário ao uso da teoria jurídica, 
principalmente quando relacionados à teoria dos diálogos institucionais. Ao guiar-se 
por este sentido, é possível constatar o processo de construção dos efeitos pré-deter-
minados por uma ordem no trato da comunicação e cooperação entre instituições.

Ou seja, a partir da compreensão da estrutura do Estado Democrático de Direi-
to, percebe-se que para se alcançar o objetivo último de efetividade da democracia, 
da segurança jurídica e da estabilidade constitucional, é imprescindível reconhecer 
os efeitos sistêmicos presentes dentro do ordenamento jurídico e, essencialmente, 
na relação institucional46. Dessa maneira, para alcançar esses objetivos, dentro da 
abordagem da teoria dos efeitos sistêmicos, reafirma-se a relação dialética e inter-
dependente que existe entre as instituições, que têm como alvo o funcionamento da 
máquina estatal, sendo este o mais eficiente possível. Assim, a produção de um diálogo 
efetivo entre as instituições viabiliza o abandono dos efeitos sistêmicos como meros 
integrantes teóricos do ordenamento jurídico e o afloramento para o plano de alcance 

45 VERMEULE, Adrian. “System Effects and the Constitution”. Harvard Law School Paper, No. 642, 2009.

46 O reconhecimento dos efeitos sistêmicos é imprescindível dentro do ordenamento jurídico e essencialmente na 
relação interinstitucional. Essa constatação foi muito bem observada por A. Vermule no trabalho “System Effects and 
the Constitution”, sob a ótica do caráter analítico inerente ao papel do juiz na sua atuação. 
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dos objetivos constitucionais47.
O risco de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis pode recomendar uma 

posição de cautela e de deferência por parte do intérprete, que não tem condições, 
muitas vezes, de avaliar o impacto de suas decisões. Da mesma forma que se discute a 
conduta adotada pelas instituições, a fundamentação interpretativa possui proporcio-
nal importância. Com o objetivo de preservar os objetivos constitucionais e promo-
ver a manutenção da democracia, a atuação institucional não deve se pautar apenas 
na interpretação legalista e normativa da letra da lei. Essa postura essencialmente 
positivista tende a prejudicar a comunicação entre as instituições, podendo, então, 
acarretar consequências prejudiciais que contribuirão para a maior burocratização 
e afogamento do sistema. 

Ou seja, a hermenêutica constitucional centra-se na produção de distintas in-
terpretações realizadas pelas instituições sobre mesma matéria de Direito. Destarte, 
a questão interpretativa abarcada na postura das instituições termina por expor a 
necessidade de produzir uma semelhança nas abordagens da lei, a favor de atingir os 
efeitos sistêmicos. Essa interpretação, como já dito, não pode carecer de uniformidade 
de critério. Ainda assim, a natureza da melhor abordagem do escopo da lei dada pela 
instituição se pode mudar, tomando as ações dos outros como restrições não ideais.

Além da necessidade de situar os parâmetros interpretativos das instituições, a 
própria relação institucional origina barreiras ao diálogo efetivo. Essas limitações 
são decorrentes no trato do comportamento de uma instituição com outra, em 
alguma questão específica, o que depende das competências de ambas. De acordo 
com esse contexto, produz-se um efeito camaleônico no método de estabelecimento 
do dialogo institucional. Ou seja, os benefícios sistêmicos que o camaleão legal48 
cria pode ser alcançado ao nível sistemático. Assim, a interação cooperativista e 
eficaz entre instituições se mostra mais clara na afirmação da democracia e no 

47 Segundo Rodrigo Brandão, a frequente desconsideração da capacidade institucional e dos efeitos sistêmicos faz com 
que as tradicionais teorias de interpretação do Direito pressuponham uma visão idealizada e romântica das capacidades 
judiciais, segundo a qual o juiz teria todo o conhecimento e tempo necessários para obter resultados ótimos, ou, em 
outras palavras, para construir a “correta interpretação” (first best theory) mesmo em face de questões muito complexas. 
Se, entretanto, o jurista estiver consciente das suas limitações de tempo e de conhecimento, e da consequente elevação 
dos custos de erro e de decisão quando se deparar com questão complexa, tomará uma decisão de segunda ordem de 
decidir casos (decisão sobre como decidir), via de regra, segundo razões rasas e estreitas. Rasas, pois os juízes minimalistas 
preferirão entendimentos mais modestos e largamente compartilhados a controvertidas questões de princípio. Estreitas, 
pois os juízes minimalistas preferirão decidir o caso a construir teorias que abranjam uma grande variedade de casos.

48 VERMEULE, Adrian. “System Effects and the Constitution”.Harvard Law School Paper, No. 642, 2009.
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cumprimento dos valores constitucionais. 
Além disso, dentro da estrutura brasileira, o surgimento de efeitos do sistema que 

não foram pré-determinados faz com que estes se tornarem invisíveis quanto a sua 
possível existência e às suas consequências para atores públicos e privados variados. 
Ou seja, a prolação de decisão que não se limite a decidir o caso concreto, e que prefere 
antes abordar um sem-número de situações, valendo-se de densas teorizações ao invés 
de regras claras e preexistentes, apresenta o potencial de produzir consequências não 
antecipadas pelo tomador de decisão que podem ser bastante danosas. 

Portanto, esta dinâmica de condutas institucionais se fundamenta na necessidade 
de se firmar tanto um equilíbrio entre o Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder 
Legislativo, quanto de se ressaltar a importância das instituições frente ao Estado49. 
Assim, a teoria de diálogo institucional busca promover um equilíbrio não só entre 
os três grandes poderes, mas também entre as instituições. Para tanto, é essencial a 
produção de uma comunicação não ruidosa entre as partes com o objetivo final e 
principal de alcance dos benefícios sistêmicos.

3. NOvOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS: 
REDIMENSIONAMENTO DAS CAPACIDADES 
CONSTITUCIONAIS PELO PAPEL  
DIALÓGICO-DEMOCRáTICO DA  
ADvOCACIA-GERAL DA UNIÃO

3.1 BREVE HISTÓRICO DA ADVOCACIA-GERAL 
DA UNIÃO

Quando se busca fazer um pequeno apanhado histórico do papel da Advocacia-
-Geral da União (AGU), deve-se atentar para o fato de que antes da promulgação da 
Constituição da República de 1988 a representação judicial da União (Administração 

49 SUNSTEIN, Cass R. and VERMEULE, Adrian, Interpretation and Institutions, Chicago Public Law and Legal Theory 
Working Paper n° 28.
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direta) estava a cargo do Ministério Público da União50. Da mesma forma, as atividades 
de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo estavam confiadas à Ad-
vocacia Consultiva da União- que tinha como instância máxima a Consultoria-Geral 
da República e era composta pelas Consultorias Jurídicas (nos demais Ministérios, 
Estado-Maior das Forças Armadas e Secretarias da Presidência da República) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (no Ministério da Fazenda)- e pelos órgãos 
jurídicos dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República, pelas Procura-
dorias-Gerais e departamentos jurídicos das autarquias e das fundações federais, e 
pelos órgãos jurídicos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União.

A Advocacia-Geral da União portanto nasceu da necessidade de organizar em 
Instituição única a representação judicial e extrajudicial da União e as atividades 
de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo, desvencilhando o 
Ministério Público da representação judicial da União, por vezes incompatível com 
os seus outros misteres51 52 53.

3.2 O PAPEL DIALÓGICO-DEMOCRÁTICO  
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ao se analisar o quadro institucional brasileiro, é visível observar que as institui-
ções do país carecem de uniformidade interpretativa do texto constitucional, além do 
fato de que não encontram parâmetros similares para tomadas de decisões integradas. 
Neste sentido, as instituições falham em responder legitimamente às demandas so-
ciais, uma vez que não se conformam e se reestruturam sobre os parâmetros consti-
tucionais e os valores da razão pública para objetivo de cooperação. 

50 Na verdade, observa-se que durante o período colonial e imperial as Ordenações Afonsinas já previam o cargo 
de Procurador dos Nossos Feitos, ao qual se incumbia, precipuamente, a defesa dos direitos da Coroa, a preservação 
do patrimônio ou dos bens reais, e, ainda, a função de defesa de órfãos, viúvas e pobres, sem que deles pudesse cobrar 
honorários. Com as Ordenações Filipinas, vigentes a partir de 1.603, cria-se o Procurador dos Feitos da Fazenda, criado 
para exercer atribuições referentes aos feitos fazendários, antes atribuídas ao Procurador dos Nossos Feitos. Com a criação 
da “Relação do Estado do Brasil”, instalada, no ano de 1.609 em Salvador, fundiram-se, no Brasil, as funções do cargo de 
Procurador dos Feitos da Corôa e as funções do Procurador dos Feitos da Fazenda. 

51 CASTRO, Aldemario Araujo. Da privatividade do exercício das funções institucionais da Advocacia-Geral da União 
por seus membros. Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 96, p. 7-14, fev. 2009.

52 GUEDES, Jefferson Carús. Anotações sobre ‘Logares’, Cargos e Carreiras da Procuradoria e da Advocacia Pública 
no Brasil: começo e meio de uma longa história em construção. In: GUEDES, Jefferson Carús; 

53 SOUZA, Luciane Moessa de (coords.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a construção de um Estado 
de Justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009.
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Neste sentido, observa-se com bastante clareza que alguns mecanismos desenvol-
vidos nos últimos anos pela AGU, ao propiciarem diálogos entre as partes envolvidas 
em controvérsia, tentam buscar maior segurança jurídica e estabilidade institucional 
ao país. Neste contexto, dentro das novas diretrizes e aspectos dialógicos da AGU, 
compreende-se como esses novos mecanismos têm colaborado a um quadro brasileiro 
mais cooperativo e dialógico, a partir da atividade democrática da Advocacia-Geral 
da União desenvolvida pelas Súmulas, pelos Pareceres e pelas Câmaras de Conciliação 
e Arbitragem da Advocacia-Geral da União.

No que toca às Sumulas e Pareceres da AGU, como sabido, a postura da Adminis-
tração Federal na esfera administrativa não pode ser oposta àquela adotada em juízo. 
Ou seja, em respeito à ética, ao princípio constitucional da moralidade administrativa, 
ao Poder Judiciário e ao cidadão, não pode a Administração aceitar como definitiva 
tese reiteradamente afirmada no STF, STJ e TST e deixar de interpor recursos e, na 
via administrativa, negar deferimento a postulação idêntica à da tese judicialmente 
acolhida54 55. 

Assim, à vista da necessidade de atuação coerente da Administração, os enun-
ciados das Súmulas da AGU devem orientar a atuação dos órgãos jurídicos e dos 
membros da AGU, no exercício de suas atividades de representação judicial e ex-
trajudicial, de consultoria e assessoramento jurídicos 56 57. Já os pareceres do Advo-
gado-Geral da União, quando aprovados juntamente com o despacho presidencial 

54 Os enunciados das Súmulas da AGU são resultantes da jurisprudência iterativa dos Tribunais (STF, STJ e TST) e 
devem expressar as teses assentes no Judiciário, focalizando, objetivamente, a controvérsia posta em juízo e ali pacificada.

55 Em consequência da edição de enunciado da Súmula e quando for o caso, deve ser expedida instrução normativa 
determinando que os órgãos detentores de representação judicial e seus integrantes não proponham ações judiciais, 
deixem de recorrer ou desistam de recursos já interpostos sobre a matéria sumulada pela AGU.

56 Inicialmente, a Advocacia-Geral da União expedia “súmulas administrativas” contendo orientação jurídica sobre 
matérias pacificadas nos Tribunais Superiores e, sobre a mesma matéria, expedia instrução normativa para autorizar 
ou determinar a desistência ou não interposição de recurso de decisões coincidentes com a súmula. No ano de 2004, 
após estudo elaborado por grupo de trabalho designado pelo Advogado-Geral da União, ficou estabelecido, com base 
em dispositivos da Lei Complementar no 73, de 1993, que a Súmula da AGU era constituída de Enunciados (verbetes) 
contendo orientação jurídica sobre pontos controvertidos.

57 A atual regulamentação sobre a edição e aplicação das Súmulas da AGU dispensa a expedição de instrução normativa 
para desistência ou não apresentação de recursos, ficando os representantes judiciais da União e das autarquias e fundações 
federais “autorizados a reconhecer a procedência do pedido, não contestar, não recorrer e desistir dos recursos já inter-
postos contra decisões judiciais nos casos que estejam em integral consonância com Súmula da AGU” (Ato Regimental 
no 1, de 2008 - art. 6o, § 2o). 
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vinculam toda a Administração Federal58. 
Este caráter foi reforçado com a criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem 

da Administração Federal como um órgão permanente de conciliação entre órgãos e 
entidades da União, seja realizando as conciliações diretamente ou supervisionando 
outros órgãos delas encarregados59 60 61. 

O foco dos mecanismos citados está na conciliação entre os valores constitucio-
nais e os da razão pública, além de perceber a realidade prática da estruturação e 
da atuação institucional. A AGU evolui, portanto, como uma instituição brasileira 
protagonista no âmbito dialógico. Os processos deliberativos encontrados nesses 
mecanismos devem considerar os resultados de sua deliberação, bem como aptidão 
da instituição para decidir a situação. Tem-se, portanto, parâmetros para definir o 
nível de interpretação que deve ser empregado sobre o caso concreto.

Desta forma, com esteio nestes argumentos pode-se entender que, a partir desta 
visão institucional, a Supremacia do Poder Judiciário deve ser ponderada - e por que 

58 Segundo a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (Lei Complementar no 73, de 1993), é privativo do Presidente 
da República submeter assuntos ao exame do Advogado-Geral da União, inclusive para seu parecer. Ademais, os pareceres 
do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação do Presidente da República. O parecer aprovado e 
publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam 
obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Já o parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interes-
sadas, a partir do momento em que dele tenham ciência. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da 
União, para os efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam por ele aprovados 
e submetidos ao Presidente da República. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, 
pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas, obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.

59 A CCAF integra a nova estrutura da Consultoria-Geral da União.

60 A Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, (art. 4°, X, XI, XII, XIII, e § 2°), e a Lei n° 9.028, de 12 de 
abril de 1995 (art. 8°-C), trouxe disposições destinadas a evitar que a solução de controvérsias entre órgãos e entidades 
da Administração Federal se transferisse para a esfera judicial. E, com esse propósito, foi incluído o art. 11 na Medida 
Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001 (em sua versão anterior de no 1.984-18, de 1o.6.2000), que incumbiu 
o Advogado-Geral da União de adotar todas as providências necessárias a que se deslindem tais controvérsias em sede 
administrativa. 

61 Para viabilizar conciliações e orientar as entidades e órgãos interessados, o Advogado- Geral da União expediu a 
Portaria no 118, de 1o de fevereiro de 2007, dispondo sobre a conciliação entre órgãos e entidades da Administração 
Federal, por câmaras de conciliação ad hoc, instaladas pelo Advogado-Geral da União, até que seja instituída câmara 
permanente e regulamentada a conciliação entre órgãos e entidades da União. Optando-se por órgão permanente, era 
indispensável alterar o ato normativo que dispunha sobre a conciliação entre órgãos e entidades da União, o que ocorreu 
com a expedição da Portaria no 1.281, de 27 de setembro de 2007. Na esteira das conciliações empreendidas entre órgãos e 
entes da Administração Federal, a Advocacia-Geral da União foi adiante e previu a possibilidade de solução administrativa, 
pela via da conciliação, de controvérsias de natureza jurídica entre a Administração Pública Federal e a Administração 
Pública dos Estados ou do Distrito Federal, no âmbito da Advocacia-Geral da União, conforme a Portaria no 1.099, de 
28 de julho de 2008.
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não reescrita? -, nos meios juridicamente legítimos, orientados a partir do diálogo 
institucional dinâmico e deliberativo, a partir da ideia de que a jurisdição deve ser 
legitimamente exercida levando em conta o reconhecimento de uma nova e justa 
parceria entre os Poderes Constituídos.

Entende-se, desta forma, que os processos deliberativos devem considerar os 
resultados de sua deliberação, bem como a aptidão da instituição para decidir a si-
tuação. Tem-se, portanto, parâmetros para definir o nível de interpretação que deve 
ser empregado sobre o caso concreto. Como resultado, a legitimidade das decisões 
judiciais depende de pluralismo e consensualismo, arquitetados a partir de uma ca-
deia de reconhecimento e na certeza de que o comprometimento de cada componente 
é a pedra de torque para criação de um diálogo plural que permita a transformação 
da sociedade. 

4. CONCLUSÃO

A dinâmica atual da sociedade contemporânea necessita de uma melhor relação 
no funcionamento institucional. São as instituições que concretizam a legitimidade 
estatal, ou seja, são a real construção do Estado Democrático de Direito. O diálogo 
aprofundado, fundado em um espírito de respeito e tolerância à razão pública, deve 
ser um fator inerente à atuação das instituições, objetivando essa construção.

Romper com a concepção tradicional que enxerga a tripartição dos poderes sob 
o modelo federalista como suficiente para a organização institucional é o primeiro 
passo para a adoção de um novo modelo de pensamento decisório na esfera pública.

Partindo destas premissas e da noção de Teoria das Instituições é cabível ao se 
analisar as capacidades institucionais e os efeitos sistêmicos, sublinhar a ideia de que 
a legislação deve ser legitimamente exercida levando em conta quem a concretiza. É 
uma nova maneira de tornar existentes na prática os valores que aparentam só existir 
se expressos formalmente na Constituição.

Sob a ótica da Advocacia-Geral da União, a instituição tem dado passos importan-
tes no aspecto dialógico, e consta no cenário nacional como protagonista nesse quesito. 
Fica clara a efetividade das soluções dadas quando essas são construídas a partir da 
livre vontade das partes de resolver o conflito ou a controvérsia sem postura litigiosa.

Por fim, concebe-se que a legitimidade das decisões no plano nacional depende 
do grau de diálogo e consenso entre as partes envolvidas, e isto é arquitetado através 
de uma cadeia de reconhecimento e identidade em relação à decisão. A partir da 
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concepção de que o comprometimento de cada componente é a base de sustentação 
para criação de uma sociedade cooperativa, o novo modelo da Teoria das Institui-
ções – explicado na prática da Advocacia-Geral da União por meio dos mecanismos 
dialógicos tratados no artigo – é o que realmente permite a transformação dessa 
mesma sociedade em um verdadeiro projeto democrático.
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O GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO ENTRE O 
DIREITO E A POLíTICA1

THE GUARDIAN OF CONSTITUTION BETWEEN LAW AND 
POLITICS

Vitor Vieira2

RESUMO
O presente estudo objetiva, no plano geral, reunir algumas reflexões teóricas e filosóficas acerca 
do modelo de indicações políticas para a composição de tribunais. É também seu objetivo, 
em específico, analisar o procedimento atualmente adotado para selecionar os ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), anotando algumas observações críticas. Conclui-se que esse 
modelo não é o mais adequado para realizar os fins aos quais se propõe, inserindo a atuação 
judicial, que deve se fundamentar em parâmetros jurídicos, em um universo ideológico e 
político-partidário. Sustenta-se que, para que seja efetivamente consagrado o “notável saber 
jurídico” como critério determinante na escolha dos membros do STF, é preciso debater um 
novo modelo para a sua composição, mais transparente, original e adequado à realidade ins-
titucional de exercício do poder.

PALAvRAS-ChAvE
Nomeação de Juízes; Supremo Tribunal Federal; Teoria Institucional.

AbSTRACT
This paper aims, in the general plan, gather some theoretical and philosophical reflections 
about the model of political appointments to compose courts. It is also your goal, specifically, 
examine the procedure currently adopted to select the judges of the Brazilian Supreme Court 
(STF), noting some critical remarks. It is concluded that this model is not the most appropri-
ate to accomplish the purposes for which it is proposed, inserting the judicial action, which 
must be based on juridical parameters, in an ideological and partisan political universe. It is 

1 Trabalho apresentado pelo Grupo: Laboratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Ins-
tituições (LETACI) – UFRJ/RJ.

2 Pesquisador bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Membro do La-
boratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Instituições, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (LETACI – PPGD/UFRJ). 
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argued that, in order to be effectively enshrined the “remarkable juridical knowledge” as the 
determinative criterion in the choice of members of the STF, it is necessary to discuss a new 
model to its composition, more transparent, original and appropriate to the institutional reality 
of exercise of the political power.

KEYWORDS
Appointment of Judges; Supreme Federal Court; Institutional Theory.
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1. INTRODUÇÃO

Por todo o mundo, o modelo de indicações políticas para a composição de tribu-
nais tem sofrido severas críticas3, especialmente no caso das cortes constitucionais, 
particularmente expostas sempre que exercem sua função, enquanto guardiãs das 
promessas constitucionais4, de apreciar atos legislativos. Na doutrina estrangeira, até 
pouco tempo atrás, o tema raramente era suscitado no debate político. Recentemente, 
porém, a franca expansão do poder judicial tem despertado um crescente interesse pela 
maneira como os juízes são escolhidos.5 A doutrina pátria, por sua vez, pouco ainda 
tem se interessado pela temática, praticamente inexistindo estudos que dela se ocupem.

O presente trabalho objetiva, no plano geral, reunir algumas reflexões teóricas 
e filosóficas acerca do modelo de indicações políticas para a composição de tribu-
nais, buscando fornecer contribuições para uma melhor compreensão acerca desse 
instituto. É também nosso objetivo, em específico, empreender uma análise sobre o 
procedimento atualmente adotado para a seleção dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal brasileiro, sob as lentes dos nossos posicionamentos no plano geral, anotando 
algumas observações críticas. A Constituição Federal estabelece, como critérios para 
a indicação de juízes para o STF, tão somente, o notável saber jurídico e a reputação 
ilibada.6 Cabe investigar, portanto, se esses são efetivamente os valores privilegiados.

Nossa exposição, acompanhando os objetivos desse estudo, organiza-se em duas 
grandes partes. Primeiramente, apresentamos as reflexões teóricas e filosóficas mais 
gerais. Em seguida, em uma segunda parte, concentramo-nos especificamente no 
exame do quadro institucional brasileiro nessa temática.

Em primeiro lugar, examinamos as bases filosóficas desse modelo, fazendo uma 
necessária imersão no campo da filosofia política. Nesse ponto, sustentamos que ele 
traz consigo uma contradição filosófica intrínseca: é impossível consagrar uma mora-

3 Nesse sentido, cf. MALLESON, Kate e RUSSELL, Peter H. (orgs.). Appointing judges in an age of judicial power: critical 
perspectives from around the world. Toronto: University of Toronto Press, 2006. O livro reúne análises críticas acerca de 
modelos de indicação de juízes para a composição de diversas cortes pelo mundo, desde democracias estabilizadas – como 
a alemã, a canadense, a francesa, a italiana e a norte-americana, entre outras – até países em desenvolvimento, como, por 
exemplo, a China, a Rússia e a África do Sul.

4 A expressão é de Antoine Garapon. GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. Tradução 
de Maria Luiza de Carvalho. 2ª edição. Rio de Janeiro: Revan, 2001.

5 MALLESON, Kate e RUSSELL, Peter H. (orgs.), op. cit.

6 Constituição Federal, art. 101, caput.
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lidade política7 na atuação dos juízes e dos tribunais a partir das diversas moralidades 
abrangentes que compõem as esferas públicas próprias para a deliberação política.

Em seguida, observamos que a nossa hipótese filosófica é endossada pelos novos 
debates que têm dominado o campo da teoria constitucional, sobretudo, no cenário 
acadêmico norte-americano. No plano teórico, nossas observações têm sido projeta-
das, desde o verdadeiro turning point da análise de Sunstein e Vermeule (2002)8, sob 
a perspectiva da necessidade de se incorporar, na análise especializada, os limites e 
as capacidades institucionais.

Também nos auxiliam as lições de Levinson e Pildes9, de que não podemos mais 
nos limitar a uma perspectiva somente formal acerca das relações entre os Poderes. 
É necessário observar os verdadeiros fatores determinantes na dinâmica do exercício 
de poder nas democracias constitucionais contemporâneas, que, na esfera dos cargos 
políticos eletivos, repousam nos interesses político-partidários.

Disso, decorrem algumas consequências importantes. Um instituto jurídico que 
inobserve os limites e capacidades institucionais, ao conceber as relações entre os 
Poderes, pode gerar deliberações excessivas e imprecisas ou, ao contrário, afundar 
em desuso. Quanto a essa última possibilidade, valemo-nos da preciosa análise de  
Vermeule10, que constata um importante fenômeno institucional do constitucionalis-
mo contemporâneo: a atrofia de poderes formalmente previstos em uma constituição.

Essas consequências podem ser claramente observadas no quadro institucional 
brasileiro na seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi inevitável cons-
tatar que o modelo adotado para compor o STF se baseia em diversas inaptidões 
institucionais, limitando-se a um plano ideal e distante da realidade institucional de 
exercício do poder.

Não há como não observar que o poder de vetar as indicações presidenciais, com-
petência atribuída constitucionalmente ao Senado Federal, trata-se de um instituto 
atrofiado, não exercido há mais de um século, representando um sério comprometi-
mento de um mecanismo de contrapeso na relação entre os Poderes.

7 Cf. TREMBLAY, Luc. “General Legitimacy of Judicial Review and the Fundamental Basis of Constitutional Law”. 
Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 23, 4, 2003.

8 Cf. SUNSTEIN, Cass e VERMEULE, Adrian. “Interpretation and Institutions”. Chicago Public Law and Legal Theory 
Working Paper, No. 28, 2002.

9 Cf. LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard. “Separation of Parties, Not Powers”. Harvard Law Review, 119, 1, 2006.

10 Cf. VERMEULE, Adrian. “The atrophy of Constitutional Powers”. Harvard Law School Public Law and Legal Theory 
Working Paper Series, 11-07, 2011.
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O Presidente da República, tampouco, mostra-se o ator mais indicado para re-
alizar uma escolha de caráter técnico, dado que a parcialidade é um traço marcante 
de seu perfil institucional. As nossas conclusões são reiteradas por diversos estu-
dos, de natureza teórica e empírica, desenvolvidos na doutrina norte-americana. 
Sobretudo, aqueles empreendidos pelos professores Lee Epstein, Jeffrey Segal e Chad  
Westerland11, que nos fornecem a dimensão da importância desempenhada pelo com-
partilhamento de convicções ideológicas e político-partidárias nesse procedimento.

Desse modo, o guardião da nossa Constituição, responsável institucional pela 
contenção do poder, insere-se, também, na política ordinária. Suas decisões, legitima-
das constitucionalmente justamente devido a uma atuação com base em “parâmetros 
jurídicos”12, ganham caráter marcadamente político, no sentido mais propriamente 
partidário. São evidentes os inconvenientes desse quadro institucional, dado que o 
núcleo constitucional essencial de uma democracia deve ser resguardado das disputas 
pelo poder político.

Assim, concluímos que o modelo de indicações políticas para a composição de 
tribunais, ao contrário do que previram Madison e Hamilton, não é o mais adequa-
do para promover a qualificação técnica dos membros de um tribunal. Conclusão 
distinta não nos fornece a análise, em específico, do quadro institucional brasileiro 
nessa temática. Precisamos debater novas alternativas ao modelo atualmente vigente 
no Brasil. Nas páginas que se seguem, temos, tão somente, uma pretensão. Trata-se 
de provocar a reflexão crítica e estimular o debate acerca da melhor maneira de, 
efetivamente, consagrar no Supremo Tribunal Federal o “notório saber” inscrito na 
Constituição Federal de 1988.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

2.1 SITUANDO O USO PÚBLICO DA RAZÃO

As reflexões sobre a necessidade de haver usos diferenciados da racionalidade 

11 Cf. EPSTEIN, Lee; SEGAL, Jeffrey e WESTERLAND, Chad. “The Increasing Importance of Ideology in the Nomi-
nation and Confirmation of SC Justices”. Drake Law Review, 56: 609, 2008.

12 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 1991, p. 28: “O significado superior da Constituição normativa manifesta-se, finalmente, na quase 
ilimitada competência das Cortes Constitucionais (...), que estão autorizadas, com base em parâmetros jurídicos, a proferir 
a última palavra sobre os conflitos constitucionais, mesmo sobre questões fundamentais da vida do Estado.”.
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humana, de acordo com o fórum em que ela esteja inserida, remontam ao idealismo 
alemão. O primeiro filósofo a desenvolver uma distinção entre o uso público e o uso 
privado da razão foi Kant, para quem “o uso público da razão deve ser sempre livre e 
só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão pode, 
porém, muitas vezes ser muito estreitamente limitado, sem contudo por isso impedir 
notavelmente o progresso do esclarecimento.”13

Hegel também empreendeu uma influente análise sobre essa temática. Diferen-
temente de Kant, que sustentava que o “esclarecimento entre os homens” somente 
poderia ser realizado a partir do momento em que estes detivessem total liberdade no 
uso público de sua razão, para Hegel, “a moralidade do indivíduo singular encontraria, 
nas instituições de uma sociedade justa, o seu contexto ético.” 14 Em suas exatas pala-
vras: “o hábito que se adquire é como que uma segunda natureza colocada no lugar 
da vontade primitiva puramente natural, e que é a alma, a significação e a realidade da 
sua existência.”15 Assim, em Hegel, “a liberdade subjetiva se torna a vontade racional 
em si e para si”: a liberdade, “consciente dela mesma”, se torna natureza.16

É certo, entretanto, que a mais influente proposta de parâmetros para a discussão 
racional no fórum político público, em uma democracia constitucional bem orde-
nada, foi aquela formulada por John Rawls: a ideia de razão pública.17 Conciliando 

13 KANT, Immanuel. Resposta à Pergunta: Que é “Esclarecimento”? (“Aufklärung”). In: idem. Immanuel Kant: textos 
seletos. Tradução de Raimundo Vier e Floriano de Sousa Fernandes. 2ª edição. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 104. Perfeito 
para ilustrar o pensamento de Kant, nesse ponto, é o exemplo por ele mesmo fornecido, mais adiante: “o cidadão não 
pode se recusar a efetuar o pagamento dos impostos que sobre ele recaem. (...) Exatamente, apesar disso, não age con-
trariamente ao dever de um cidadão se, como homem instruído, expõe publicamente suas ideias contra a inconveniência 
ou a injustiça dessas imposições.”

14 A precisa síntese é de Jürgen Habermas. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, 
volume I. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, pp. 85, 91 e 93.

15 HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução de Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 147.

16 HEGEL, G. W. F. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Tradução de Ramón Valls Plana. Madrid: Alianza Editorial, 
1999, pp. 538 e 539.

17 Cf. RAWLS, John. A ideia de razão pública revista. In: idem. O Direito dos povos. Tradução de Luís Carlos Borges. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 182 e ss.
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as autonomias pública e privada18, ambas consideradas cooriginais e co-iguais19, o 
modelo Rawlsiano de democracia deliberativa provocou respostas e críticas de alguns 
dos maiores jusfilósofos do mundo, sendo, entretanto, nítida a influência que exerceu 
sobre o pensamento de todos eles.20

Para o filósofo norte-americano, os cidadãos, quando atuam na argumentação po-
lítica no fórum público, devem deixar de lado suas doutrinas abrangentes ou religio-
sas, substituindo-as por “uma ideia do politicamente razoável dirigido aos cidadãos 
como cidadãos.”21 A essa ideia Rawls denominou concepção política de justiça, o con-
teúdo substancial da razão pública.22 Distinta do fórum político público é a “cultura 

18 Essas expressões também se tornaram conhecidas sob a denominação de “liberdade dos antigos” e “liberdade dos 
modernos”, tal como propôs o francês Benjamin Constant, em ensaio intitulado “Da liberdade dos antigos comparada a 
dos modernos.” Cf. CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada a dos modernos. Tradução de Antônio 
de Araújo. Coimbra: Edições Tenacitas, 2001. Nesse sentido, ver também BERLIN, Isaiah. Two concepts of liberty. In: 
idem (org.). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press, 1969.

19 RAWLS, John. “Reply to Habermas”. The Journal of Philosophy, Vol. 92, 3, 1995, pp. 179 e 180. Nesse ponto, Rawls e 
Habermas concordam. Como sintetiza o alemão, “o princípio da soberania popular (...) se expressa nos direitos à comu-
nicação e à participação que asseguram a autonomia pública do cidadão. Em contrapartida, aqueles direitos humanos 
clássicos – que garantem aos cidadãos da sociedade a vida e a liberdade privada, a saber, âmbitos de ação para seguirem 
os seus planos de vida pessoais – fundamentam uma soberania das leis legítima a partir de si mesma. (...) As autonomias 
privada e pública pressupõem-se reciprocamente. O nexo interno da democracia com o Estado de direito consiste no fato 
de que, por um lado, os cidadãos só poderão utilizar condizentemente a sua autonomia pública se forem suficientemente 
independentes graças a uma autonomia privada assegurada de modo igualitário. Por outro lado, só poderão usufruir 
de modo igualitário da autonomia privada se eles, como cidadãos, fizerem um uso adequado da sua autonomia pública. 
Por isso os direitos fundamentais liberais e políticos são indivisíveis.” HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: 
ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, pp. 146 e 149.

20 A influência do pensamento de Rawls sobre a obra de seus principais críticos é nítida. Aliás, muitos deles não pouparam 
elogios ao legado filosófico deixado por Rawls. Ronald Dworkin, certa vez, escreveu que “o professor Rawls, de Harvard, 
por exemplo, publicou um livro abstrato e complexo sobre a justiça que nenhum jurista constitucional poderá ignorar.” 
Jürgen Habermas, por sua vez, ao analisar a obra de Rawls, disse: “como admiro esse projeto, compartilho sua intenção e 
considero corretos seus resultados essenciais, o dissentimento de que quero falar acaba ficando dentro dos estreitos limites 
de uma briga de família.” DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2ª edição. 
São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 234. HABERMAS, Jürgen, Reconciliação por meio do uso público da razão, p. 62.

21 Cf. RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, p. 174.

22 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político, p. 272. Mais adiante, Rawls explica: “ao dizer que uma concepção de jus-
tiça é política, também quero dizer três coisas: que é articulada de forma a se aplicar exclusivamente à estrutura básica 
da sociedade, a suas principais instituições políticas, sociais e econômicas, como um sistema unificado de cooperação 
social; que é apresentada independentemente de qualquer doutrina religiosa ou filosófica abrangente e mais ampla; e que 
é elaborada em termos de ideias políticas fundamentais, vistas como ideias implícitas na cultura política e pública de uma 
sociedade democrática.” 
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de fundo”, a cultura da sociedade civil, à qual não se aplica a ideia de razão pública.23

Desse modo, um cidadão atua em conformidade com a razão pública quando 
delibera com base naquela que considera sinceramente ser a “concepção política de 
justiça mais razoável, uma concepção que expresse valores políticos dos quais também 
possamos pensar razoavelmente que outros cidadãos, como livres e iguais, poderiam 
endossar.”24 Em outras palavras, Rawls segue o critério do “not reasonable to reject”, 
firmado por T. M. Scanlon.25

Diante do factum do pluralismo social e de cosmovisões26 que permeia as so-
ciedades contemporâneas, impondo desafios à implementação prática da ideia de 
razão pública, Rawls formulou a ideia de proviso, que consiste em introduzir doutri-
nas abrangentes no debate público, apresentando razões políticas adequadas (razões 
públicas) que as sustentem. Segundo Rawls, “as raízes do compromisso democrático 
dos cidadãos com as suas concepções políticas encontram-se nas suas respectivas 
doutrinas abrangentes” e “quando essas doutrinas aceitam o proviso e só então entram 
no debate político, o compromisso com a democracia constitucional é manifestado 
publicamente.”27

Em síntese, Rawls concebe o “político” como “categoria fundamental e abran-
gendo as concepções políticas de justiça como valores morais intrínsecos.”28 Desse 
modo, o filósofo norte-americano não aceita o político como dado, simplesmente, 
pela política29, fazendo uma nítida distinção entre aceitabilidade fundamentada e 
aceitação factual.30

Contudo, o refinamento e a originalidade da proposta de Rawls não evitaram 

23 “As razões não-públicas compreendem as muitas razões da sociedade civil e fazem parte daquilo que chamei de 
‘cultura de fundo’, em contraste com a cultura política pública. Essas razões são sociais, e certamente não são privadas.” 
Em nota de rodapé, Rawls esclarece: “a distinção público/não público não equivale à distinção entre público e privado. 
Ignoro a esfera do privado: uma razão privada é coisa que não existe.” RAWLS, John, O Liberalismo Político, p. 269.

24 Cf. RAWLS, John, A ideia de razão pública revista, p. 185.

25 A observação é de Jürgen Habermas. HABERMAS, Jürgen, Reconciliação por meio do uso público da razão, p. 74.

26 Idem, p. 75.

27 Adiante, Rawls é ainda mais claro: “o raciocínio público almeja a justificativa pública. (...) A justificativa pública não 
é simplesmente raciocínio válido, mas discussão dirigida a outros; parte corretamente de premissas que aceitamos e que 
achamos que os outros poderiam aceitar razoavelmente para conclusões que pensamos que eles também poderiam aceitar 
razoavelmente. Isso cumpre o dever de civilidade desde que, no devido tempo, o proviso seja satisfeito.” Cf. RAWLS, John, 
A ideia de razão pública revista, pp. 203 e 204.

28 Cf. idem, nota nº 91.

29 Idem, Ibidem.

30 HABERMAS, Jürgen, Reconciliação por meio do uso público da razão, p. 76.
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as críticas. Sua sistematização, com nítido lastro em Hegel, concentrou a análise de 
influentes jusfilósofos, desde comunitaristas, como Michael Sandel, passando por 
liberais, como Ronald Dworkin, até procedimentalistas, como Jürgen Habermas.

Michael Sandel formulou duras críticas à pretensão do liberalismo político de 
separar a identidade política dos cidadãos daquela pessoal31, o que representaria uma 
decorrência da premissa Rawlsiana de que o correto tem prioridade sobre o bom. 
Sandel questiona: “por que nós deveríamos deixar de lado nossas convicções morais 
e religiosas, nossas concepções da boa vida?”.32 O autor indaga: “por que nossas iden-
tidades políticas não deveriam expressar as convicções morais, religiosas e comuns 
que nós afirmamos em nossas vidas pessoais?”33

Para Sandel, a ideia de razão pública formulada pelo liberalismo político, segundo 
a qual os cidadãos não podem discutir legitimamente questões políticas fundamen-
tas com referência aos seus ideais morais, representaria uma indevida restrição que 
empobreceria o discurso político e excluiria importantes dimensões da deliberação 
pública.34 Em outras palavras: para Sandel, enquanto o liberalismo político apoia 
amplamente a liberdade de expressão, ele limita severamente os tipos de argumentos 
que seriam contribuições legítimas ao debate político.

Segundo o autor, existem dois tipos de divergências possíveis acerca da justiça: (I) 
desacordos sobre quais princípios de justiça deveriam ser aplicados e (II) desacordos 
sobre como esses princípios deveriam ser aplicados. Assim, lembra Sandel, a cultura 
pública das sociedades democráticas inclui controvérsias sobre justiça até mesmo 
diante de moralidades abrangentes semelhantes.35

O problema, assevera Sandel, é encontrar princípios de justiça que cidadãos livres 
e iguais possam sustentar apesar de suas diferenças religiosas, morais e filosóficas. 
Sandel invoca o debate entre liberais igualitários, como Rawls, e libertários, como 
Nozick e Milton Friedman, como uma proeminente característica do argumento 

31 SANDEL, Michael. A Response to Rawls’ Political Liberalism. In: idem. Liberalism and the Limits of the Justice. 2ª edição. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 196. Uma versão preliminar desse trabalho foi publicada, em 1994, na 
Harvard Law Review. SANDEL, Michael. “Political Liberalism by John Rawls”. Harvard Law Review, vol. 107, 7, 1994.

32 Idem, p. 191.

33 Idem, p. 193.

34 Idem, p. 196.

35 Sandel exemplifica: “enquanto nós geralmente concordamos que a liberdade de expressão é um dos direitos e liberda-
des básicos, nós divergimos sobre se o direito à liberdade de expressão deveria proteger apelidos raciais, ou representações 
pornográficas violentas (...) ou contribuições ilimitadas a campanhas políticas.” SANDEL, Michael, A Response to Rawls’ 
Political Liberalism, p. 204 (tradução livre).
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político nas modernas sociedades democráticas.36 Ou seja, Sandel procura demonstrar 
que a própria concepção de Rawls, ela mesma, é controversa.

Como alternativa, Sandel propõe uma concepção deliberativa de respeito.37 A partir 
dela, nós respeitaríamos as convicções morais e religiosas de nossos companheiros 
cidadãos – muitas vezes mudando e contestando-as, muitas vezes ouvindo-as e apren-
dendo com elas –, especialmente quando essas concepções suportam questões polí-
ticas importantes. O respeito pela deliberação representaria um ideal mais adequado 
para uma sociedade pluralista, proporcionando um uso público da razão mais amplo 
que o permitido pelo liberalismo. Para Michael Sandel, em lugar de uma prioridade 
absoluta do correto sobre o bom, um modo deliberativo de respeito nos permitiria 
melhor apreciar os distintos “bons” que nossas diferentes vidas expressam.

Ronald Dworkin, em trabalhos mais recentes, também analisou a proposta de 
Rawls acerca do uso público da razão. Como é notório, desde “Foundation of a Li-
beral Equality”38, Dworkin sustenta que deve haver uma continuidade entre ética e 
moralidade, e não uma separação, pois se tratam de valores políticos integrados.39-40 
Ao analisar especificamente a razão pública, em “Rawls and the Law”, Dworkin disse 
ter “dificuldades igualmente grandes com a distinção entre valores políticos, de um 
lado, e convicções morais abrangentes, de outro.”41 Porém, Dworkin reconhece o ar-
gumento de Rawls de que as convicções religiosas devam ser excluídas do debate no 

36 Idem, p. 205.

37 Idem, p. 217.

38 DWORKIN, Ronald. Foundation of a Liberal Equality. In: PETERSON, G. B. (org.). The Tanner Lectures on Human 
Values. University of Utah Press: Salt Lake City, 1990.

39 DWORKIN, Ronald. Justice in Hobes. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 161. Para sustentar a continui-
dade entre ética e moralidade, Dworkin propõe um “modelo de desafio”, ao qual são direcionados os nossos “interesses 
críticos”. Para acompanhar, com maior detalhamento, essa proposta, cf. DWORKIN, Ronald. Sovereign Virtue: The Theory 
and Practice of Equality. Cambridge: Harvard University Press, 2002, especialmente p. 253 e ss.

40 Uma análise externa, de preciosa riqueza, nos é fornecida por Jürgen Habermas. Para o alemão, “o conceito ‘político’ 
de justiça, de Rawls, responde a um problema que Hegel tinha tratado sob o título da relação entre moral e eticidade.” 
Habermas explica: “ou seja, utilizando as palavras de Hegel: a moralidade do indivíduo singular encontraria, nas insti-
tuições de uma sociedade justa, o seu contexto ético. (...) No lugar da moral, que atribui a precedência deontológica ao 
correto frente ao que é bom, Dworkin deseja colocar uma ética liberal suficientemente formal, que seja compatível com o 
provável dissenso sobre as orientações vitais preferidas (...)”. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade 
e validade, volume I, pp. 85, 91 e 93.

41 DWORKIN, Ronald. “Rawls and the Law”. Fordham Law Review, Vol. 72, 5, art. 3, 2004, p. 1398 (tradução livre). Para 
Dworkin, a própria concepção de Rawls de “justiça como equidade” depende criticamente do que parecem ser posições 
morais controversas.
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fórum político público. Entretanto, tão somente as doutrinas religiosas, e nada mais.42

Por essa razões, Dworkin duvida “que a doutrina Rawlsiana da razão pública 
possa nos ajudar muito no preenchimento de uma concepção de legalidade e de 
decisão”: temos que procurá-la em outro lugar, sustenta.43 Esse lugar, para Dworkin, 
é o interpretativismo.44

Jürgen Habermas também nos contemplou com sua análise crítica e original acer-
ca do uso público da razão.45 Para o alemão, Rawls assume um ônus excessivamente 
pesado ao descrever substancialmente o seu conceito de procedimento de razão prá-
tica, de modo que seria mais proveitoso operacionalizar o seu ponto de vista moral 
de maneira diversa, rigorosamente estimativa. Ou seja, Habermas acredita que os 
critérios a serem estabelecidos para o uso público da razão devem se dar pelo enfoque 
procedimental. Para ele, “a estruturação conceitual dos contextos acionais a que se 
referem as questões de justiça política não é tarefa de uma teoria normativa.”46

Para Habermas, uma teoria da justiça deveria fazer “a delimitação do político sob 
outro aspecto – o da regulamentação jurídica. É afinal com o instrumento do direito 
positivo e coercivo que se regulamenta de maneira legítima o convívio político de 
uma comunidade política.”47 A partir daí, partindo de “pressupostos da comunicação” 
e dos “processos de uma formação discursiva da opinião e da vontade”, propõe que a 
filosofia “se restrinja ao esclarecimento do processo democrático e, do ponto de vista 

42 Idem, p. 1397 e ss.

43 Idem, p. 1399.

44 Idem, ibidem (tradução livre): “Se aceitarmos uma concepção interpretativista, nós não precisamos de uma doutrina 
separada como a doutrina da razão pública. Os juízes não podem apelar para metas ou convicções religiosas em socie-
dades liberais porque tais convicções não podem figurar em uma justificação global abrangente da estrutura jurídica de 
uma liberal e tolerante comunidade pluralista. Essa restrição interpretativa não pode, porém, excluir moral distinta das 
convicções religiosas.”

45 HABERMAS, Jürgen, Reconciliação por meio do uso público da razão.

46 Idem, p. 83. Habermas também crítica, seguindo Seyla Benhabib, a distinção rigorosa entre as identidades pública 
e privada dos cidadãos estabelecida por Rawls: “um estabelecimento de limites como esse entre autonomia privada e 
pública, firmado a priori, contradiz não apenas a instituição republicana segundo a qual a soberania dos povos e os 
direitos humanos derivam da mesma raiz. Ela contradiz também a experiência histórica, em especial a circunstância de 
que os estabelecimentos de limites entre esfera privada e pública, historicamente variáveis, sempre foram problemáticos 
sob pontos de vista normativos.” Cf., também, BENHABIB, Seyla. Models of Public Space. In: idem. Situating the Self: 
Gender, Community and Postmodernism in Contemporany Ethics. New York: Routledge, 1992.

47 HABERMAS, Jürgen, Reconciliação por meio do uso público da razão, p. 86.
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moral, à análise das condições para discursos e negociações racionais.”48

Rawls, como de costume, respondeu às críticas formuladas por Habermas, em 
artigo intitulado “Reply to Habermas”49. Para não nos desviarmos de nossos objetivos, 
não iremos apresentar todas as considerações feitas por Rawls nesse ensaio, ao qual 
remetemos o leitor. Todavia, pode-se mencionar que Rawls questiona se, efetivamen-
te, a visão de Habermas é somente procedimental. Para o filósofo norte-americano, 
nenhum dos meios propostos por Habermas “significa que ele pode evitar depender 
de conteúdo substantivo.”50 O resultado do estabelecimento dos valores que irão ca-
racterizar o procedimento, para Rawls, “é certamente substantivo, uma vez que se 
refere a uma situação em que interesses generalizáveis dos cidadãos são cumpridos.”51

Deve-se reconhecer que, em certa medida, assiste razão a Sandel, Dworkin e Ha-
bermas. É inevitável constatar que as principais críticas direcionadas à razão pública 
têm um núcleo axiológico comum, de inspiração marcadamente Kantiana. Trata-se 
da rejeição à premissa, originalmente formulada por Hegel e retomada por Rawls, de 
uma absoluta precedência deontológica do correto sobre o bom.

De fato, a razão pública, se aplicada também aos espaços públicos de discussão 
política, retringiria demasiadamente o debate e excluiria importantes dimensões da 
deliberação política pública. Nesse sentido, não parece razoável contemplar a pers-
pectiva de Rawls. Nesse ponto, como sugeriram Habermas e Dworkin, a delimitação 
da política deve se dar por outro aspecto, o da regulamentação jurídica.

Todavia, é preciso fazer uma defesa à razão pública. É notória a preocupação de 
Rawls, seguindo Kent Greenawalt52, de buscar incessantemente uma melhor delimita-
ção das “partes da discussão pública”. Em toda sua exposição, Rawls deixou expresso o 

48 Idem, pp. 87 e 88: “O objeto central da análise a seguir é formado então pelos pressupostos da comunicação e pelos 
processos de uma formação discursiva da opinião e da vontade, em que o uso público da razão se manifesta. (...) Em face 
disso, sugiro que a filosofia se restrinja ao esclarecimento do processo democrático e, do ponto de vista moral, à análise 
das condições para discursos e negociações racionais. Com esse papel, a filosofia não procede de maneira construtora, mas 
sim reconstrutiva. Respostas substanciais que é preciso encontrar aqui e agora, ela as deixará por conta do engajamento 
menos ou mais esclarecido dos envolvidos, o que não exclui, porém, que também os filósofos – no papel de intelectuais, 
não de especialistas – participem da controvérsia política.”

49 RAWLS, John. “Reply to Habermas”. 

50 Idem, p. 173. 

51 Idem, ibidem. Mais adiante, na p. 175: “a ideia de legitimidade está diretamente relacionada à justiça, de modo que 
é de enorme importância que a especificação constitucional do procedimento seja suficientemente justa e ainda seja 
legítima, desde que isso seja suficientemente justo na visão das circunstâncias e condições sociais.”

52 Cf. GREENAWALT, Kent. Religious Convictions and Political Choice. Oxford: Oxford University Press, 1988. Do 
mesmo autor, cf. também o seu estudo “Private Consciences and Public Reasons” (Oxford: Oxford University Press, 1995).
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seu objetivo de superar a abordagem de muitos autores que, sem maior refinamento, 
reduzem a delimitação das esferas públicas a expressões genéricas, como “a praça 
pública” ou “o fórum público”.53

Rawls divide o fórum político público em três partes: “o discurso dos juízes nas 
suas discussões (...); o discurso dos funcionários de governo (...); e finalmente o dis-
curso de candidatos a cargo público e de seus chefes de campanha.”54 As partes da 
esfera pública às quais se aplica a ideia de razão pública também são duas: as questões 
de justiça básica e as questões constitucionais essenciais.55 É indispensável observar 
que, na proposta de Rawls, “a ideia de razão pública não se aplica da mesma maneira 
a esses três casos e em outras partes”56, aplicando-se “mais estritamente aos juízes 
que a outros.”57

Parece-nos claro que a ideia de razão pública, embora não seja a mais ade-
quadamente aplicável aos espaços democráticos de discussão política, aplica-se 
precisamente à atividade dos juízes e tribunais.58 Diferentemente do que se espera 
dos cidadãos nas esferas públicas próprias para a deliberação política, juízes não 
devem decidir de acordo com as suas convicções ou intuições pessoais, mas com 

53 Cf. RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, nota nº 10.

54 RAWLS, John, A ideia de razão pública revista, p. 176: “É imperativo perceber que a ideia de razão pública não se 
aplica a todas as discussões políticas de questões fundamentais, mas apenas às discussões naquilo que me refiro como 
fórum político público. Esse fórum pode ser dividido em três partes: o discurso dos juízes nas suas discussões, e especial-
mente dos juízes de um tribunal supremo; o discurso dos funcionários de governo, especialmente executivos e legisladores 
principais, e finalmente o discurso de candidatos a cargo público e de seus chefes de campanha, especialmente no discurso 
público, nas plataformas de campanha e declarações políticas.”.

55 Idem, nota nº 7: “Os elementos constitucionais essenciais concernem a questões a respeito de quais direitos e liber-
dades políticas, digamos, podem ser incluídos razoavelmente em uma constituição escrita, quando se supõe que a cons-
tituição pode ser interpretada por um tribunal supremo ou algum corpo similar. Questões de justiça básica relacionam-se 
com a estrutura básica da sociedade e, portanto, diriam respeito a questões de economia básica, justiça social e outras 
coisas não abrangidas por uma constituição.” Os elementos constitucionais essenciais, por seu lado, podem ser de dois 
tipos: “a. os princípios fundamentais que especificam a estrutura geral do Estado e do processo político: as prerrogativas 
do legislativo, do executivo e do judiciário; o alcance das regras da maioria; b. os direitos e liberdades fundamentais e 
iguais de cidadania que as maiorias legislativas devem respeitar, tais como o direito ao voto e à participação na política, 
a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento e de associação, assim como as garantias do império da lei.” Nesse 
ponto, cf. também a seção 5 da conferência VI do Liberalismo Político.

56 Idem, ibidem.

57 Idem, ibidem.

58 Nesse ponto, está claro que não concordamos com Dworkin, para quem é uma demanda impossível exigir que juízes 
decidam sem apelar para as suas convicções morais pessoais. Como já apresentamos, as convicções religiosas são a única 
moralidade cuja restrição é admitida por Dworkin. Nesse sentido, cf. exemplificativamente o já mencionado DWORKIN, 
Ronald, “Rawls and the Law”.
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base em uma moralidade política.59

De decisões judiciais, pode-se esperar um esforço argumentativo que busque 
apresentar um entendimento que “a maioria dos cidadãos razoáveis pode aceitar”, 
através da referência, além da legislação, à produção doutrinária e aos precedentes 
mais predominantes e menos controversos. Diferentemente do que ocorre no âmbito 
político deliberativo, em que se deve considerar legítima a inclusão de moralidades 
relacionadas a convicções abrangentes não públicas, quando se submete um caso 
à análise de um juiz, não se espera que este manifeste suas convicções pessoais ou 
ideológicas acerca daquele caso60, mas que decida com base em uma moralidade 
política. Ou seja, é preciso que ele expresse o entendimento que acredita ser o mais 
predominante e aceito, e não aquele que, individualmente, considera verdadeiro.

Por exemplo, um juiz pode ser “religioso e conservador”, sendo pessoalmente con-
trário à união entre casais homoafetivos. Entretanto, tem o dever de reconhecer o di-
reito desses casais à união civil, pois, sem dúvida, essa é a decisão em consonância com 
o entendimento doutrinário mais predominante acerca dos princípios constitucionais 
da isonomia, da liberdade pessoal e da dignidade da pessoa humana, entre outros.61

Em síntese, pode-se afirmar que a atuação de um tribunal deve ser pautada pela 
ideia de razão pública, que, enquanto orientação filosófica, não exclui outras regras de 
interpretação.62 Desse modo, o principal fator que deve ser levado em consideração 
na seleção dos membros do Judiciário, inclusive nos tribunais superiores, deve ser 
a necessidade de assegurar as “peculiares qualificações técnicas” de seus membros, 
conforme a análise de Hamilton e Madison.63 Michael Walzer também defende a 

59 A expressão é de Luc B. Tremblay. Para o autor, a “moralidade política” é a fonte de legitimidade moral da jurisdição 
constitucional ou, mais precisamente, do judicial review. Cf. TREMBLAY, Luc, op. cit.

60 Exatamente nesse sentido é a lição de Rawls: “É claro que os juízes não podem invocar sua própria moralidade 
particular, nem os ideais e virtudes da moralidade em geral. Devem considerá-los irrelevantes. Não podem, igualmente, 
invocar suas visões religiosas ou filosóficas, nem as de outras pessoas. Devem, isto sim, apelar para os valores políticos 
que julgam fazer parte do entendimento mais razoável da concepção pública e de seus valores políticos de justiça e razão 
pública. Estes são valores nos quais acreditam de boa-fé, como requer o dever da civilidade, valores que se pode esperar 
que todos os cidadãos razoáveis e racionais endossem.” RAWLS, John, O liberalismo político, p. 287.

61 Recentemente, em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva, equipa-
rando as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, na ADI 4277.

62 Desse modo, importante deixar claro que, apesar de divergirmos do posicionamento de Dworkin de que seria im-
possível exigir que juízes atuassem sem recorrer a sua moralidade pessoal, entendemos que a exigência de que o julgador 
atue com lastro na ideia de razão pública não exclui a proposta Dworkiana de “interpretativismo”. Apesar das divergências 
filosóficas, são de extrema importância as regras de interpretação propostas por Dworkin no âmbito da teoria do Direito.

63 HAMILTON, Alexander; JAY, John e MADISON, James, op. cit., p. 322.
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prioridade absoluta da qualificação técnica na distribuição dos cargos públicos, dada 
a sua capacidade de promoção de vantagens econômicas e sociais.64

Para Alexander Hamilton e James Madison, os desenhos institucionais devem ser 
projetados de modo que os membros de um Poder “tenham a menor ingerência pos-
sível na escolha dos membros dos outros.” A exceção, porém, estaria na composição 
do Poder Judiciário, “porque, devendo ser atendidas as qualificações peculiares dos 
seus membros, a consideração primordial seria que a seleção assegurasse a existência 
de tais qualificações.”65

Todavia, a experiência institucional demonstra que não se confirmou a previ-
são Madisoniana de que a melhor maneira de assegurar a qualificação técnica dos 
membros do Judiciário seria por meio da ingerência de outros Poderes na seleção de 
magistrados. Diante dos fundamentos que apresentamos, é inevitável constatar que, 
nesse ponto, a expectativa Madisoniana não se sustenta filosoficamente.

Como vimos, não é possível estabelecer conteúdos substanciais a priori para a 
discussão política nos espaços públicos próprios para esse tipo de deliberação. Nesse 
âmbito, conforme a análise de Kant, seguida por Dworkin, Habermas e Sandel, têm 
espaço as diversas concepções morais abrangentes sobre o bom. Diferente é a atuação 
dos juízes e dos tribunais. Estes devem se nortear por uma moralidade política66 – e 
não abrangente –, aplicando-se, a eles, a precedência deontológica do correto sobre o 
bom, tal como propôs Hegel. A mais profícua sistematização de critérios de atuação 
baseada em uma moralidade política, como expusemos, é a ideia de razão pública, de 
John Rawls, que consideramos o parâmetro filosófico para a atuação de magistrados.

Estamos diante, portanto, de diferentes moralidades, pois diferentes são as esfe-
ras que compõem uma democracia constitucional. Considerando as peculiaridades 
institucionais, somente se pode concluir que é impossível consagrar uma moralidade 
política na atuação dos juízes e tribunais a partir das diversas moralidades abrangen-
tes que marcam as esferas públicas de deliberação política. Aos cidadãos, quando  

64 Cf. especialmente WALZER, Michael, op. cit., capítulo 5.

65 HAMILTON, Alexander; JAY, John e MADISON, James, op. cit., p. 321. Não há dúvidas de que, para Hamilton, Jay 
e Madison, o principal argumento que justifica a ingerência de outros Poderes na escolha de membros do Judiciário é a 
necessidade de que a seleção assegure as peculiares qualificações técnicas que os julgadores devem ter. Nesse sentido, não 
só é muito claro o fragmento que transcrevemos, do Federalista nº 51, como também vale conferir o Federalista nº 9. 

66 Utilizamos, genericamente, a expressão de Tremblay, porque é precisa e feliz para assinalar as distintas moralidades 
que compõem as diferentes esferas de uma democracia deliberativa. Tremblay assevera, com acerto, que a moralidade 
política é a fonte de legitimidade da jurisdição constitucional.
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deliberam politicamente, não é possível impor quaisquer conteúdos a priori, como 
aqueles de qualificação técnica e mérito profissional.67 Nesse âmbito, nada indica 
que esses valores serão privilegiados, pelo contrário, muitos outros podem assumir 
papel de destaque, observados os interesses diretamente envolvidos, a parcialidade 
que marca a política representativa e a associação político-partidária.

Coube-nos verificar, assim, se as nossas hipóteses filosóficas encontravam respaldo 
na produção teórica especializada e na análise institucional. Nesse sentido, não foi 
com surpresa que constatamos que nossos posicionamentos são endossados pelos 
debates que têm dominado a teoria constitucional, sobretudo, no cenário acadêmico 
norte-americano.

Na teoria constitucional norte-americana, as nossas constatações filosóficas têm 
sido projetadas sob a óptica da necessidade de incorporar, na análise especializada, 
os limites e as capacidades institucionais. Não podemos precisar se os autores que 
têm tratado essa temática, que citaremos a seguir, partiram das mesmas premissas 
filosóficas que nós partimos. Entretanto, é certo que nossas análises são convergentes. 
Talvez, o papel de nosso estudo possa ser contribuir, ainda que modestamente, para 
uma melhor compreensão dos fundamentos filosóficos que sustentam as análises 
daquela que tem sido denominada teoria institucional.68

Nesse sentido, foi pioneira a análise de Sunstein e Vermeule, um verdadeiro tur-
ning point no pensamento constitucional norte-americano. Sua proposta, que enaltece 
a importância da teoria institucional para a compreensão do fenômeno constitucional 
contemporâneo, representa a mais profícua tentativa de sistematização teórica dos 
fundamentos filosóficos que apresentamos. 

67 Ou o “notável saber jurídico”, inscrito no art. 101, caput, de nossa Constituição Federal.

68 John Rawls já previa a necessidade de uma projeção institucional para as suas formulações. O autor, no final de 
sua Resposta a Habermas, faz questão de registrar a sua preocupação: “há uma questão relacionada que eu não tenho 
discutido em detalhes, e é a questão sobre como exatamente as instituições políticas associadas com uma democracia 
constitucional podem ser entendidas como sendo consistentes com a ideia de soberania popular. (...) A questão é muito 
grande para ser empreendida em minha resposta: isso requer um cálculo e uma explicação das características especiais 
das instituições para o exercício do poder constituinte de um povo democrático na tomada de decisões constitucionais 
em oposição às instituições da política democrática ordinária dentro do quadro criado por suas decisões. Mas eu quero 
expressar aqui o reconhecimento dessa questão.” RAWLS, John, “Reply to Habermas”, p. 180 (tradução livre).
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2.2 A IMPORTÂNCIA DA TEORIA INSTITUCIONAL 
NA COMPREENSÃO DO CONSTITUCIONALISMO 
CONTEMPORÂNEO

Em 2002, Cass Sunstein e Adrian Vermeule mudaram os rumos da teoria cons-
titucional norte-americana. Com o seu “Interpretation and Institutions”69, não só 
forneceram uma importante perspectiva acerca da implementação democrática de 
direitos e garantias fundamentais, que não mais pode ser ignorada. Influenciaram 
amplamente, também, os rumos gerais dos trabalhos produzidos nas principais Uni-
versidades americanas, nessa temática, a partir de então.

Nas contemporâneas democracias constitucionais, não se pode perder de vista que 
são instituições, por meio da implementação de políticas públicas, que concretizam 
direitos individuais e coletivos, sociais, econômicos e culturais.70 Assim, os debates 
acerca da interpretação jurídica, centrais no constitucionalismo contemporâneo, não 
podem ser sensivelmente resolvidos sem a devida atenção aos limites e às capacidades 
institucionais. Essa é a crítica de Sunstein e Vermeule a quase todas as discussões 
mais importantes sobre interpretação, que se mostram incompletas e mal sucedidas 
justamente devido à completa indiferença com relação às aptidões institucionais.71

Como propõem os professores de Harvard, a questão central não deve ser “como, 
em princípio, um texto deve ser interpretado?”. A questão, ao contrário, é “como certas 
instituições, com suas distintas habilidades e limitações, interpretam certos textos?”.72 
Estes autores têm sustentado que a omissão no tratamento das considerações institu-
cionais compromete vasta, senão toda, doutrina até hoje elaborada. Trata-se de uma 
“indiferença generalizada”.73

69 Cf. SUNSTEIN, Cass e VERMEULE, Adrian, op. cit.

70 Nesse sentido, cf. SOUZA, Celina. Estado da Arte da Pesquisa em Políticas Públicas. In: HOCHMAN, Gilberto (org.) 
et al. Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, p. 81 e ss. “O debate sobre políticas públicas 
também tem sido influenciado pelas premissas advindas de outros campos teóricos, em especial o chamado neo-institu-
cionalismo, o qual enfatiza a importância crucial das instituições/regras para decisão, formalização e implementação de 
políticas públicas”. Mais adiante: “(...) as instituições que regem as decisões, os desenhos e a implementação das políticas 
públicas, focalizando seja seu processo, seja seus resultados.”

71 SUNSTEIN, Cass e VERMEULE, Adrian, op. cit., p. 2 e s. A crítica à incapacidade de envolver questões institucionais 
estende-se a uma gama de teóricos, entre os quais se incluem, por exemplo, Bentham, Blackstone, H. L. A. Hart, Henry 
Hart e Albert Sacks, Dworkin, Eskridge, Manning e Richard Posner.

72 Idem, Ibidem.

73 Os autores dedicam toda a primeira parte (Parte I) de seu trabalho “Interpretation and Institutions” ao detalhamento 
dessa “indiferença generalizada” e à explicação de como essa indiferença enfraqueceu a análise dela resultante.
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Sunstein e Vermeule trabalham com a ideia de primeira-melhor e segunda-melhor 
abordagens. Essa construção reflete um pensamento análogo à teoria geral do second 
best, adotada no âmbito da Economia.74

Em Economia, “onde não é possível satisfazer todas as condições necessárias para 
um sistema econômico alcançar um ‘ótimo geral’, não é necessariamente desejável 
satisfazer o maior número possível dessas condições.”75 Pelo contrário, “a falha ao 
otimizar qualquer variável significa que outras variáveis   podem ter de tomar valores 
sub-ótimos como bons a fim de compensar a falha inicial. A ideia pode se aplicar a 
uma parte ou setor do sistema econômico, bem como ao todo.”76

De modo análogo, propõem Sunstein e Vermeule, essa teoria estende-se direta-
mente a sistemas políticos ou jurídicos.77 Uma primeira-melhor abordagem trabalha 
com uma figura idealizada – até mesmo heroica, nas palavras dos autores norte-
-americanos – das capacidades judiciais.78 Sem uma análise institucional, não pode 
produzir quaisquer conclusões sensatas sobre regras de interpretação. É impossível 
derivar regras interpretativas diretamente dos primeiros-melhores princípios, não 
respondendo a segundas-melhores perguntas sobre o desempenho institucional.79 
Uma segunda-melhor abordagem considera as capacidades e limites institucionais, 
perguntando sobre erros interpretativos e efeitos sistêmicos.80

Uma second-best approach, evidentemente, pressupõe necessariamente um pri-
meiro-melhor relato. Esse é o ponto central da proposta de Sunstein e Vermeule: não 
se pretende demonstrar que uma primeira abordagem é inútil ou irrelevante, mas 
sim que ela é incompleta sem uma segunda abordagem que leve em conta questões 

74 Sunstein e Vermeule reconhecem o diálogo com a Economia, em “Interpretation and Institutions”, através de uma 
analogia, na p. 23.

75 VERMEULE, Adrian. “The Interaction of Democratic Mechanisms”. Harvard Law School Public Law & Legal Theory 
Working Paper Series, 09-22, 2009, p. 5.

76 Idem, Ibidem.

77 Idem, Ibidem.

78 SUNSTEIN, Cass e VERMEULE, Adrian, op. cit., p. 3.

79 Idem, p. 23.

80 Cf. VERMEULE, Adrian. “System Effects and the Constitution”. Harvard Law School John M. Olin Center for Law, 
Economics and Business Discussion Paper Series, 633, 2009. Para Vermeule, os efeitos sistêmicos são uma “indispensável 
ferramenta analítica para a teoria do Direito.” Segundo sua análise, “a abordagem sistêmica implica que as escolhas dos 
atores jurídicos são estrategicamente interdependentes: o melhor curso de ação para qualquer dado ator dependerá do 
que outros atores fazem.”.



629

institucionais.81 Contemporaneamente, uma apreciação dos limites e capacidades 
institucionais é uma parte necessária de qualquer teoria da interpretação jurídica.

A observação desses limites e capacidades faz com que seja necessária uma mu-
dança na forma de conceber institutos tradicionais, como a separação de Poderes. A 
análise institucional, como lembram os professores Pildes e Levinson, permite-nos 
constatar os verdadeiros fatores determinantes na tomada de decisões no âmbito da 
deliberação política ordinária: a associação político-partidária. As convicções ideoló-
gicas e partidárias – traços marcantes dos contemporâneos sistemas representativos –, 
verdadeiramente determinantes na tomada de decisão, não mais podem ser ignoradas 
na produção teórica e na construção normativa.

2.3 A SUPERAÇÃO DO CONCEITO FORMAL  
DE SEPARAÇÃO DE PODERES82

Diante da nova realidade político-institucional norte-americana, caracterizada 
pela dinâmica atividade competitiva entre partidos políticos, teóricos de expressão, 
como os professores Daryl Levinson e Richard Pildes, têm sustentado que a tradi-
cional doutrina de separação dos Poderes requer uma análise renovada.83 O deslo-
camento do foco para os partidos políticos na análise da separação de Poderes, na 
concepção desses teóricos, representa a via para lançar sobre diversos aspectos da 
estrutura constitucional, de sua doutrina e de seu desenho institucional um novo e 
mais realista enfoque.84

Destinando um olhar crítico à trajetória histórica das instituições norte-ame-
ricanas, Levinson e Pildes constatam a superação institucional do sistema clássico 
madisoniano. Para os autores, Madison vivenciou uma realidade política em que as 
eleições eram tidas como um processo em que se focavam as qualidades pessoais dos 
candidatos. Ao mesmo tempo, o discurso eleitoral era desinteressado do ponto de 
vista partidário, voltado para o espírito republicano e baseado em propostas sobre o 
bem comum. Nesse cenário, os atores políticos estavam menos suscetíveis a interesses 

81 Idem, Ibidem.

82 Nesse ponto, sou especialmente grato ao colega Bernardo Zettel, membro do Laboratório de Estudos Teóricos e 
Analíticos sobre o Comportamento das Instituições (LETACI – PPGD/UFRJ). Os debates com ele desenvolvidos no 
âmbito do LETACI inspiraram a elaboração deste item.

83 Cf. LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard, op. cit.

84 Idem, p. 1: “More constructively, refocusing the separation of powers on parties casts numerous aspects of constitu-
tional structure, doctrine, and institutional design in a new and more realistic light”.
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políticos ideológicos e particulares. Porém, sustentam Levinson e Pildes, a dinâmica 
política americana contemporânea revela-se em sentido oposto, demonstrando que 
os interesses dos representantes de cada instituição tende a se orientar por valores 
políticos próprios e em função da associação partidária.

Assim, a tradicional doutrina da separação dos Poderes não fornece uma perspec-
tiva adequada sobre a atividade governamental, em razão da influência dos partidos 
políticos sobre a relação entre os Poderes constituídos. Para Levinson e Pildes, a 
superação de um conceito de existência estática de ramos separados, dando lugar às 
interações dinâmicas dos partidos políticos, faria bem a um Direito Constitucional 
preocupado com o real, e não simplesmente com o formal.85

Em síntese, a disputa pelo poder político que se delineia no cenário constitu-
cional norte-americano contemporâneo é marcada pela competição partidária, que 
transborda da dimensão e dos limites impostos pela Constituição para a atuação dos 
poderes institucionais e, em determinadas ocasiões, acaba por unir Legislativo e Exe-
cutivo em uma mesma parceria política. A partir dessa realidade, a moderna teoria 
constitucional deve ser capaz de permear os novos espaços em que são travadas as 
verdadeiras competições políticas. O estudo da separação dos Poderes, conforme a 
lição de Levinson e Pildes, deve fazer uma releitura do sistema constitucional a partir 
das lentes postas pelo regime de competição político-partidária.

No Brasil, lidamos exatamente com esse fenômeno institucional. A associação 
partidária e as concepções políticas dela decorrentes desempenham um papel decisivo 
na atuação dos representantes das diversas instituições envolvidas na deliberação po-
lítica. É expressiva a influência dos partidos políticos sobre a relação entre os Poderes 
constituídos. Sob pena de construirmos uma teoria desconectada da realidade, não 
é possível ficarmos limitados apenas à concepção tradicional. As instituições não 
podem ser reduzidas ao plano somente formal da divisão de Poderes.

Conceber desenhos institucionais com base em prognósticos, acerca da relação 
entre os Poderes, que desconsiderem os limites e capacidades institucionais – por 
exemplo, as associações político-partidárias – pode projetar importantes conse-
quências sobre todo o ordenamento jurídico. Apenas atendo-nos a dois extremos, 
pode-se verificar tanto a hipertrofia do poder formalmente atribuído a uma insti-
tuição, com uma deliberação excessiva, como a atrofia desse poder, com uma deli-
beração inexistente. Provenientes da teoria institucional em geral, esses conceitos e 

85 Idem, p. 18.
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essas observações, que são importantes para o prosseguimento de nossas reflexões, 
merecem ocupar um pouco de nossas atenções.

2.4 O IMPACTO DA INOBSERVÂNCIA, NA CONSTRUÇÃO 
NORMATIVA, DE LIMITES INSTITUCIONAIS

Limitando-nos aos fins a que se propõe este trabalho, podemos destacar duas di-
mensões de consequências indesejáveis decorrentes de uma negligência com relação 
a aspectos institucionais na elaboração normativa. Ambas podem ser observadas na 
atribuição de competências deliberativas a certos órgãos: evidentemente, ela deve 
considerar as aptidões institucionais.

Como uma primeira dimensão, pode-se constatar que a inobservância de ca-
pacidades das instituições, na elaboração normativa, pode gerar a hipertrofia dos 
comportamentos institucionais. Uma instituição deliberar além de seus limites estru-
turais pode levar a erros graves e grosseiros, causando danos à realização dos valores 
constitucionais e complicações à atuação das demais instituições. 

A segunda dimensão pode ser compreendida como uma espécie de viés oposto à 
primeira. Adrian Vermeule, em uma observação de grande valor teórico, constatou um 
importante fenômeno institucional do constitucionalismo contemporâneo: em muitos 
regimes democráticos, poderes constitucionais atrofiam ao longo do tempo. Há certos 
poderes que gradualmente afundam em desuso, embora explicitamente estabelecidos 
em uma constituição escrita ou solidamente baseados em convenções constitucionais.86

Sobre a possibilidade de oferecer generalizações teóricas acerca da ocorrência da 
atrofia, Vermeule ressalta a heterogeneidade inquestionável dos casos e lembra que 
os exemplos com os quais trabalha estão confinados aos sistemas constitucionais de 
países anglo-americanos, o que reflete os limites de sua própria experiência. O autor 
chega a afirmar que sua lista de exemplos é apenas ilustrativa, podendo ser elaborada 
outra semelhante para sistemas constitucionais de tradição distinta.

No plano geral, porém, podem ser destacadas algumas considerações principais 
feitas por Vermeule. Em primeiro lugar: um poder que não é exercido tende, ao longo 
do tempo, a tornar-se inexequível. Dessa forma, podem ser identificados dois estágios 
de atrofia, sendo que o primeiro tende ao segundo: (I) aquele em que o exercício de 
determinado poder é opcional, porém não ocorre; e (II) aquele no qual o exercício 
do poder torna-se “proibido”. Quanto a essas fases, duas outras breves considerações.

86 VERMEULE, Adrian. “The atrophy of Constitutional Powers”, p. 1.
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Na primeira fase, Vermeule busca compreender por que um poder deixa de ser 
exercido por determinado período de tempo. Nesse ponto, conclui que diversos me-
canismos causais são relevantes, e que há apenas uma característica comum: cada 
um deles impede os detentores daquele poder constitucional de utilizá-lo ou remove 
o incentivo para fazê-lo. Na segunda fase, Vermeule conclui que o poder torna-se 
inexequível porque o seu avivamento seria percebido como uma tentativa súbita de 
alterar as regras políticas no meio do jogo, ou seja, o seu titular não o exerce temendo 
uma reação política generalizada.

Dado que, notadamente, a análise de Vermeule não tem caráter exaustivo, de-
dicando-se apenas a algumas problematizações gerais, e observado o seu enfoque 
nitidamente limitado à dinâmica política e institucional anglo-americana, torna-se 
possível propor um aprofundamento teórico, atento à nossa realidade institucional.

Parece claro que uma atrofia pode decorrer, também, de uma inobservância dos 
limites e capacidades institucionais na construção normativa, pelo desenhista insti-
tucional.87 O afundamento de um instituto jurídico em desuso pode advir da elabo-
ração de desenhos institucionais que desconsiderem, por exemplo, os espaços em 
que são travadas as verdadeiras competições políticas, valendo-nos do pensamento 
de Levinson e Pildes.88

Está mais do que claro, conforme a lição de Levinson, que as normas, em si só, 
não são necessárias nem suficientes para gerar compromissos constitucionais.89 Como 
lembra Levinson, diversos países têm o sistema constitucional amplamente baseado 
em convenções não escritas e prescindem de um “único e santificado texto”.90 Por 
outro lado, há países que possuem constituições oficiais e escritas que, porém, são 
ignoradas em maior parte, senão totalmente.

Na dinâmica constitucional-democrática contemporânea, a disputa pelo poder 
político é marcada pela competição partidária, que transborda da dimensão e dos 
limites impostos pela Constituição para a atuação dos poderes institucionais.91 Em 
síntese: enquanto a concepção clássica vem sendo superada por estudiosos consti-

87 A expressão (“institutional designer”) é muito utilizada pelos teóricos norte-americanos. Cf., por exemplo, VER-
MEULE, Adrian, “The Interaction of Democratic Mechanisms”.

88 LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard, op. cit.

89 LEVINSON, Daryl. “Parchment and Politics: The Positive Puzzle of Constitutional Commitment”. Harvard Law 
Review, 124, 3, 2011, p. 709.

90 Cf. Idem, p. 709 e ss.

91 Nesse sentido, cf. LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard, op. cit.
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tucionais, economistas e cientistas políticos, tem sido explorada a possibilidade da 
existência de arranjos políticos auto-aplicáveis nos mais diferentes contextos.92

 Não é possível mais nos restringirmos à longa tradição de que a fonte de es-
tabilidade institucional do Direito Constitucional repousa numa intrínseca obrigação 
moral de obedecer ao Direito. Como lembra Levinson, o importante, para os presentes 
efeitos, não é se uma obrigação moral de conformidade à Constituição existe, mas a 
medida em que, na vida real, cidadãos e agentes públicos são motivados pela força 
moral de obediência legal. 93

É necessária a adoção de uma técnica capaz de conceber desenhos institucionais 
com base em prognósticos que levem em consideração os verdadeiros fatores que con-
dicionam a atuação dos poderes constituídos. É preciso fazer um cálculo que permita 
concluir se a atribuição de certa competência a um órgão ou ator é a melhor maneira 
de atingir os valores constitucionais almejados com aquela construção normativa.

Em certas ocasiões, a constatação de inaptidões institucionais pode revelar que 
é mais indicada a adoção de outros meios para o atingimento de determinados fins. 
Uma função constitucional pode, então, mostrar-se mais eficazmente exercida por 
outros atores ou instituições, diferentes daqueles apontados em um plano ideal e 
apartado da realidade institucional de exercício do poder. Ou seja, o plano teórico 
em abstrato (first-best approach, utilizando a terminologia de Sunstein e Vermeule) 
pode apontar atores ou instituições que não são os mais indicados para a realização 
dos valores constitucionais. Uma segunda análise (second-best approach) pode indi-
car personagens diferentes, capazes de concretizar valores que representem a menor 
distância entre o ideal e o institucionalmente possível, originando-se o que pode ser 
chamado de second-best democracy.94

Em síntese, mencionamos duas importantes consequências que podem advir da 
inobservância, na construção normativa, de limites e capacidades institucionais: (I) 
erros graves e grosseiros de agentes públicos no desenvolvimento de atividades de-
liberativas e (II) a atrofia do poder formalmente previsto. Uma pode ser concebida 
como o viés oposto da outra, uma espécie de “outro lado da moeda”. Enquanto, na 

92 Cf. LEVINSON, Daryl, op. cit, p. 672.

93 Idem, p. 706.

94 Cf. VERMEULE, Adrian. “Second-Best Democracy”. Harvard Law and Policy Review (Online). Disponível em: 
<<http://www.hlpronline.com/2006/06/vermeule_01.html>>. Acesso em 21 de Julho de 2011.
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primeira, as instituições causam efeitos sistêmicos95 indesejados por atuarem con-
forme uma norma que desconsidera aptidões institucionais, na segunda, os efeitos 
sistêmicos advém justamente de uma omissão institucional ocasionada pela impre-
cisão da norma. Ambas as hipóteses representam um sério obstáculo a ser superado 
na realização dos valores constitucionais.

Antes de encerrarmos a primeira parte deste trabalho, é apropriada uma síntese 
do que até aqui foi exposto, acompanhada da explicitação de algumas conclusões às 
quais já podemos chegar.

2.5 ENTRE O DIREITO E A POLÍTICA

Parece-nos claro que o modelo de nomeações políticas para a composição de 
tribunais não se sustenta filosoficamente. Não somente a experiência institucional, 
mas também a filosofia constitucional, nega os fins aos quais ele se propõe. Fixar 
quaisquer critérios a priori para a deliberação política na esfera pública seria uma 
sugestão incompatível com o pluralismo de cosmovisões que marca as sociedades 
contemporâneas. Quaisquer concepções abrangentes acerca da boa vida, desde que 
em conformidade com procedimentos constitucionalmente legítimos, devem ter lugar 
na deliberação política.

No entanto, por meio desse mesmo modelo, pretende-se consagrar uma mora-
lidade política na atuação dos tribunais. Utilizamos, genericamente, a expressão de 
Tremblay, precisa aos nos lembrar que uma moralidade “não abrangente” é a única 
capaz de conferir legitimidade à jurisdição constitucional. Nesse sentido é a análise 
de Hamilton e Madison, até hoje muito influente, defendendo a necessidade de se 
priorizar a “capacitação técnica” na seleção dos membros do Judiciário. Discurso 
contemplado, por exemplo, em nossa Constituição Federal, por meio da conhecida 
fórmula do “notável saber jurídico”.

Assim, é inevitável sustentar que esse modelo traz consigo uma contradição fi-
losófica intrínseca. É impossível consagrar uma moralidade política na atuação dos 
tribunais a partir das diversas moralidades abrangentes que compõem as esferas pú-
blicas de deliberação política.

Nossas hipóteses encontram eco, nos mais recentes trabalhos da teoria constitu-
cional, na constatação da histórica negligência doutrinária com relação à realidade 
institucional de exercício do poder. Após a identificação de que somente a formalida-

95 Cf. VERMEULE, Adrian, “System Effects and the Constitution”.



635

de das normas constitucionais não é suficiente, nem mesmo necessária, para garantir 
um sistema eficaz de direito constitucional, tem-se destacado a necessidade de se in-
corporar, na construção teórica e normativa, os limites e as capacidades institucionais.

Nesse sentido, quando se analisa o âmbito político representativo, é inegável que 
os fatores verdadeiramente determinantes na tomada de decisão são as convicções 
ideológicas e político-partidárias. Levinson e Pildes, dentre os norte-americanos, têm 
sustentado a necessidade de uma teoria da “separação de partidos”, não de Poderes, 
tamanho o protagonismo da associação partidária na tomada das decisões políticas 
ordinárias. Assim, impossível não recordar da lição de Sunstein e Vermeule: não 
podemos ignorar os comportamentos institucionais. É preciso considerar que a indi-
cação política de juízes para compor tribunais, bem como sua apreciação parlamentar, 
é realizada a partir de critérios relacionados à associação partidária, e não com base 
na “capacitação técnica”, no “mérito profissional”, ou no “notável saber”.

Quando estamos diante de cortes constitucionais, o quadro é especialmente críti-
co. Responsáveis pelo controle da constitucionalidade dos atos políticos, os membros 
do tribunal, quando selecionados a partir de indicações políticas, são inseridos no 
círculo político-partidário. Sua escolha é feita com base em convicções ideológicas e 
em critérios relacionados à associação partidária. Assim, o guardião da constituição, 
institucionalmente responsável por assegurar o cumprimento das promessas consti-
tucionais, vincula-se também à política ordinária.

O seu papel, marcadamente jurídico, lastreado em uma moralidade política – 
que, exatamente por ser distinta das moralidades abrangentes da política ordinária, 
justifica-se –, transforma-se em político96, no sentido propriamente partidário. Fica 
comprometida a função da corte constitucional de conter o poder, de estabelecer li-
mites à deliberação política majoritária – por exemplo, expressando os entendimentos 
mais predominantes e menos controversos acerca do conteúdo e da aplicabilidade de 
direitos fundamentais, que nem mesmo eventuais maiorias políticas podem atingir. 
No caso brasileiro, então, a problemática das indicações políticas para compor tri-
bunais é particularmente delicada, visto que adotamos, também, um controle difuso 
de constitucionalidade.

Somente nos resta concluir, desse modo, que o modelo de indicações políticas 

96 A terminologia pode induzir a erro. Não se pode confundir uma moralidade política, em que o juiz afasta as suas 
convicções morais abrangentes (religiosas ou ideológicas, por exemplo) ao decidir, com uma atuação política, marcada 
exatamente pela inclusão das moralidades abrangentes no debate. Sobre esse tema, cf. o item 1 supra.
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para a composição de tribunais não promove efetivamente os fins aos quais se propõe. 
Talvez seja essa a motivação das muitas críticas que recentemente têm sido destinadas, 
por todo o mundo, a esse modelo. Parece-nos claro que, para que se consagrem os 
valores que protagonizam o discurso, é necessário encontrar outros métodos, mais 
eficazes e mais adequados à realidade institucional de exercício do poder.

Feitas essas considerações gerais, podemos nos concentrar especificamente no 
procedimento adotado para a seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Nas páginas seguintes, optamos por fazer, também, algumas considerações que não 
se restringem às instituições brasileiras, mas que se referem aos atores envolvidos 
no nosso modelo de seleção, especificamente. Assim, por exemplo, avaliamos que as 
considerações específicas relacionadas ao papel do presidente da república, ou dos 
senadores, nesse mecanismo, se identificam mais com a segunda parte do trabalho 
do que com a primeira.

Quando nos deparamos com o quadro institucional brasileiro, nesse tema, cons-
tatamos que o modelo vigente para selecionar os membros do STF se apoia em inap-
tidões institucionais. Há pouco, quando tratávamos os impactos decorrentes da ino-
bservância, na construção normativa, das capacidades institucionais, mencionamos, 
pelo menos, duas importantes consequências. Elas ficam bastante evidenciadas no 
procedimento adotado para selecionar os ministros do Supremo Tribunal Federal. A 
seguir, destacaremos, sobretudo, uma atrofia e uma hipertrofia de comportamentos 
institucionais. Além, é claro, das repercussões teóricas e práticas delas decorrentes.

3. O qUADRO INSTITUCIONAL bRASILEIRO NA 
SELEÇÃO DOS MINISTROS DO STF

3.1 A ATROFIA DO PODER CONSTITUCIONAL DE VETO

A nomeação presidencial de Ministros para o Supremo Tribunal Federal, sub-
metida à apreciação do Senado Federal, é, no Brasil, uma tradição republicana. A 
Constituição de 1891, a primeira da República, atribuía privativamente ao chefe do 
Executivo a competência de nomear os membros do Supremo Tribunal Federal, no-
meação sujeita à aprovação do Senado (art. 48, nº 12), dentre cidadãos de notável 
saber e reputação, elegíveis senadores (art. 56). Para candidatar-se a Senador, por 
sua vez, havia três condições: ser alistado eleitor, ter mais de seis anos de cidadão 
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brasileiro (art. 26) e possuir mais de 35 anos de idade (art. 30).97

As influências norte-americanas sobre a promulgação da nossa Constituição de 
1891 não se limitam apenas à primeira denominação adotada para o Estado brasilei-
ro na República (Estados Unidos do Brasil). A Constituição dos Estados Unidos da 
América, aprovada em Setembro de 1787 e ratificada em Junho de 1788, já previa a 
nomeação, pelo Presidente da República, dos juízes da Suprema Corte, mediante o 
parecer e a aprovação do Senado (Artigo II, Seção 2, Cláusula 2). Porém, na Constitui-
ção estadunidense não há quaisquer requisitos constitucional ou legalmente previstos 
quanto à capacidade ou idade dos nomeados.98 No Brasil, diferentemente, optou-se 
por incluir determinados requisitos na Constituição Federal.

Todavia, reconhece-se que o verdadeiro processo de escolha dos Ministros da 
Suprema Corte norte-americana é muito mais complexo do que transparece ser, en-
volvendo inúmeros condicionamentos e atores além daqueles previstos constitucio-
nalmente.99 Do ponto de vista formal, porém, o processo de nomeação dos juízes do 
STF na Constituição Federal de 1891 é de tal modo análogo ao adotado nos Estados 
Unidos da América, mais de cem anos antes, que não restam dúvidas acerca de onde 
importamos tal instituto.

Note-se que, em nosso texto constitucional de 1891, exigiam-se como atributos 
para a ocupação do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, apenas, notáveis 
saber e reputação. Somente em histórico parecer da Comissão de Justiça e Legislação 
do Senado Federal, em 27 de Setembro de 1894, ao apreciar a nomeação de Cândido 
Barata Ribeiro, realizada por Floriano Peixoto, estabeleceu-se que o notável saber exi-
gido deveria ser jurídico. Desde então, todas as Constituições brasileiras subsequentes 
reproduziram tal expressão.100

97 BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil - 24 de fevereiro de 1891. 
Brasília, Distrito Federal: Fundação Projeto Rondom - Minter, 1986.

98 Nesse sentido, cf. CARNIELE, Eduardo Vieira. “Estudo comparado entre a Suprema Corte Americana e o Supremo 
Tribunal Federal na Constituição de 1891”. Direito, Estado e Sociedade, nº 30, 2007.

99 BAUM, Lawrence. A Suprema Corte Americana. Tradução de Élcio Cer queira. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1987, apud CARNIELE, Eduardo Vieira, op. cit.

100 Constituição de 1934, art. 74. Constituição de 1937, art. 98. Constituição de 1946, art. 99. Constituição de 1967, art. 
113, § 1º. Constituição de 1988, art. 101, caput.
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Após mais de 122 anos de existência do Supremo Tribunal Federal101, a última 
recusa de uma indicação feita pelo Presidente da República data de mais de um sécu-
lo.102 Em toda a história do STF, houve cinco rejeições do Senado Federal a nomeações 
propostas pelo chefe do Executivo. Todas no ano de 1894, a indicações realizadas pelo 
Marechal Floriano Peixoto no conturbado período político 1893-1894.

A primeira indicação recusada pelo Senado foi a do médico Cândido Barata Ribei-
ro. Como, naquela época, era permitido ao indicado exercer o cargo provisoriamente 
até que se pronunciasse o Senado Federal103, Barata Ribeiro permaneceu no STF por 
pouco mais de dez meses, deixando de ser Ministro quando o Senado não aprovou sua 
nomeação. Médico e político, Barata Ribeiro não tinha formação acadêmica em Di-
reito e, naquela oportunidade, estabeleceu-se o entendimento de que era exigível, de 
um juiz do Supremo Tribunal Federal, notável saber jurídico. Caso não se inquirisse 
da habilitação profissional em Direito, afirmou-se, “isso daria cabimento ao absurdo 
de compor-se um tribunal judiciário de astrônomos, químicos, arquitetos, etc. (...)”.104

Quanto às outras recusas do Senado, duas seguiram o entendimento firmado 
durante a sabatina de Barata Ribeiro. Tratam-se dos Generais Innocenio Galvão 
de Queiroz, que era também bacharel em Direito, e Francisco Raymundo Ewerton 
Quadros. No primeiro caso, entendeu-se que um diploma em Direito, somente, não 
assegurava um notável saber jurídico, dado que, para se tornar um General, era ne-
cessário um elevado grau de dedicação à vida militar, e não às letras jurídicas. No 
último, não houve maiores discussões, dada a ausência de formação em Direito do 
General. Os discursos não foram longos e a votação foi ligeira, conforme noticiou, à 
época, a Gazeta de Notícias.105

101 O Supremo Tribunal Federal, com essa denominação, foi criado pelo Decreto nº 510, de 22 de Junho de 1890. O 
art. 54 dispunha: “O Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da 
República e tantos juízes e tribunais federais, distribuídos pelo juiz, quantos o Congresso criar” (foi feita a adaptação para 
a atual norma-padrão da língua portuguesa).

102 Trata-se da recusa de dois indicados, em 1893, pelo Marechal Floriano Peixoto: Francisco Raymundo Ewerton 
Quadros e Demosthenes da Silveira Lobo. Floriano Peixoto, todavia, já não ocupava a Presidência da República à época 
em que o Senado apreciou suas indicações, em 1984. Nesse sentido, ver a Mensagem nº 49 do Senado Federal, de 17 de 
novembro de 1894, transcrita em OLIVEIRA, Maria Ângela Jardim De Santa Cruz. “Sobre a Recusa de Nomeações para 
o Supremo Tribunal Federal pelo Senado”. Direito Público (Porto Alegre), nº 25, 2009.

103 Constituição de 1891, art. 48, parte final do nº 12.

104 Parecer da Commissão de Justiça e Legislação, DCN de 27.09.1894, p. 1136, apud OLIVEIRA, Maria Ângela Jardim 
De Santa Cruz, op. cit.

105 OLIVEIRA, Maria Ângela Jardim De Santa Cruz, op. cit.
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Ademais, também foram recusadas as nomeações de Antônio Caetano Seve Na-
varro, Subprocurador da República, e de Demosthenes da Silveira Lobo, Diretor-Geral 
dos correios. No primeiro caso, observa-se uma decisão de cunho notadamente po-
lítico, dado que o indicado já havia atuado como promotor público, advogado, juiz 
municipal e deputado.106 Quanto a Demosthenes Lobo, pesaram contra ele as dúvidas 
quanto ao seu preenchimento, ou não, do requisito de notável reputação107, visto que 
foi alvo de graves acusações provenientes da tribuna do Senado Federal.108

Em síntese, todas as recusas efetuadas pelo Senado Federal a nomeações presiden-
ciais na história do Supremo Tribunal Federal foram feitas no mesmo ano, fruto de 
indicações realizadas pelo mesmo Presidente da República, em conturbado contexto 
político, de movimentos sociais e decretação de estado de sítio em vários pontos do país.

O poder de veto constitucionalmente atribuído ao Senado Federal109, não exer-
cido há mais de 118 anos, trata-se de um instituto em que nitidamente se visualiza 
o fenômeno da atrofia.110 A existência somente formal desse instituto representa um 
sério comprometimento de um mecanismo de contrapeso na relação entre os Po-
deres, revelando um comportamento institucional que não pode ser ignorado na 
análise teórica especializada. A consideração dos verdadeiros fatores condicionantes 
do exercício de poder111, superando a histórica negligência doutrinária quanto aos 
limites e capacidades institucionais112, faria muito bem a um Direito Constitucional 
preocupado com o real, e não somente com o ideal.113

Se, por um lado, o Senado Federal não exerce efetivamente o papel que lhe é atri-

106 A mensagem emitida pelo Senado Federal, assim como os periódicos veiculados à época, carece de detalhamentos 
acerca dos motivos que levaram à recusa da nomeação.

107 OLIVEIRA, Maria Ângela Jardim De Santa Cruz, op. cit.

108 Gazeta de Noticias, edição de 18 de novembro de 1894, domingo, Rio de Janeiro, apud OLIVEIRA, Maria Ângela 
Jardim De Santa Cruz, op. cit.

109 Constituição Federal de 1988, art. 101, parágrafo único: “Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.”

110 Não restam dúvidas de que, para que seja constatada a atrofia de um poder, é necessário que tenha havido espaço 
para o seu exercício. Caso contrário, não se teria um desuso, senão uma ausência de demanda para sua utilização. Um 
déficit de demanda, nesse caso, parece não ser o problema: tivemos, ao longo de mais de um século, indicações dos mais 
diferentes perfis, com nomeados das mais diversas origens e qualificações.

111 Cf. LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard, op. cit, e o item 3, II, deste trabalho. Segundo a análise desses autores, 
como apresentamos, o sistema constitucional deveria receber uma releitura segundo a dinâmica de competição político-
-partidária, decisiva na atuação dos poderes institucionais.

112 Cf. SUNSTEIN, Cass e VERMEULE, Adrian, op. cit, e o item 2, II, deste trabalho.

113 Cf. LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard, op. cit.
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buído constitucionalmente, o presidente da República, tampouco, mostra-se o ator 
mais indicado para realizar uma escolha de caráter técnico.

3.2 INAPTIDÃO PRESIDENCIAL 

Como temos demonstrado, não é legítima a expectativa de que os agentes polí-
ticos inseridos nos âmbitos públicos representativos realizem escolhas imparciais, 
pois a parcialidade é traço marcante dos atos daqueles que ocupam cargos eletivos. 
Eles exercem suas funções justamente por possuírem identificação ideológica, repre-
sentando determinados grupos – que os elegeram, mediante o estabelecimento de 
compromissos – numa dinâmica de permanente confronto de forças, medidas pelas 
regras de maioria.

Essa é a análise de Mauro Cappelletti, em estudo realizado com outros propósitos, 
mas que deixa precioso exame acerca do perfil daqueles que exercem cargos públicos 
eletivos. Nas palavras do emérito professor italiano, “resta, contudo, o fato de que o 
caráter ‘parcializado’ dos poderes políticos constitui elemento fisiológico, não dege-
nerativo, inclusive nos regimes políticos mais abertos e representativos, nos quais o 
legislativo e a administração são inspirados exatamente pela maioria no poder.”114

Da mesma forma, os professores Lee Epstein, Jeffrey Segal e Chad Westerland de-
senvolveram estudos detalhados115, de natureza teórica e empírica, buscando compre-
ender em que medida as crenças ideológicas dos candidatos a uma vaga na Suprema 
Corte norte-americana são decisivas para a sua ascensão ao tribunal. Sua conclusão, 
plenamente aplicável à realidade institucional brasileira116, é taxativa: as convicções 
ideológicas determinam não só quem o Presidente nomeará, mas também se o Senado 
irá chancelar a escolha.

114 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Tradução de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 1993, p. 77. Cappelletti é muito claro ao registrar sua impressão quanto às características dos 
procedimentos legislativo e administrativo: “Na minha opinião, ninguém veria qualquer degeneração do procedimento 
legislativo ou administrativo se os legisladores ou administradores estivessem profundamente envolvidos e verdadeira-
mente interessados como partes, nas matérias por eles reguladas, por representarem pessoas ou grupos, deles se fazendo 
defensores, por não concederem audiência aos interesses de pessoas e grupos contrapostos, por darem, enfim, início aos 
seus procedimentos sem atender ao pedido do sujeito ou grupo interessado.”

115 EPSTEIN, Lee; SEGAL, Jeffrey e WESTERLAND, Chad. “The Increasing Importance of Ideology in the Nomination 
and Confirmation of SC Justices”. Drake Law Review, 56: 609, 2008.

116 Como expusemos anteriormente, o Brasil adotou, para a seleção dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dese-
nhos institucionais quase idênticos àqueles encontrados, mais de cem anos antes, nos Estados Unidos da América. Para 
maior detalhamento, cf. o item 1, II, desse trabalho.
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A análise dos professores norte-americanos não para por aí: o protagonismo de-
sempenhado pela ideologia nesse procedimento vem crescendo com o passar do 
tempo, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Estudos empíricos demonstraram 
que, atualmente, o grau de alinhamento ideológico entre os nomeados e o Presidente 
que os indicou é maior do que era há três décadas. Da mesma forma, na apreciação 
feita pelos senadores, a compatibilidade de valores políticos vem tendo prioridade 
sobre as qualificações profissionais dos indicados.

Exatamente nesse sentido é a conclusão do professor Geoffrey Stone, em estudo 
publicado em 2010. Segundo Stone, entre 1964 e 1986, cerca de 91% dos Senadores 
norte-americanos votaram para chancelar a indicação realizada por um presidente da 
república de seu mesmo partido político. Esses números, entretanto, têm aumentado: 
nas últimas décadas, subiu para cerca de 99%.117 

Não há dúvidas de que o presidente da república, assim como os membros do 
Senado Federal, privilegia critérios ideológicos ao selecionar os magistrados do Su-
premo Tribunal Federal.118 Para substituir esses valores por aqueles vinculados à 
qualificação profissional e ao merecimento, precisamos desenvolver uma produção 
teórica que forneça fundamentos para a elaboração de novos desenhos institucionais, 
inserindo novos atores e instituições nesse procedimento. Esse é o caminho para 
construirmos uma democracia que, nas palavras de Vermeule, aproxime ao máximo 
o ideal e o institucionalmente possível, “a kind of second-best democracy”.119

3.3 A CAMINHO DE UMA (SEGUNDA)  
MELHOR DEMOCRACIA

É inevitável reconhecer que, contemporaneamente, lidamos com uma “realidade 
política”120 muito diversa daquela vivenciada por Hamilton e Madison. Sabe-se que o 
Legislativo não atua como uma “sentinela dos direitos públicos”, pois predominam, na 
tomada de decisões, convicções ideológicas e arranjos partidários, marcas essenciais 

117 Cf. STONE, Geoffrey. “Understanding Supreme Court Confirmations”. The Supreme Court Review, 1, 2010.

118 A iniciativa da atual Presidente da República, Dilma Rousseff – primeira do sexo feminino a ocupar este cargo no 
Brasil –, de priorizar a indicação de mulheres para o STF é um exemplo de orientação que representa um simples “modus 
vivendi”, valendo-nos da expressão de Rawls, distante do “notável saber jurídico” previsto constitucionalmente.

119 Cf. VERMEULE, Adrian, “Second-Best Democracy”.

120 A expressão é de Levinson e Pildes, que partem justamente dessa completa diferença de “realidades políticas” para 
constatar a superação institucional do sistema clássico Madisoniano, como apresentamos no item 3, parte I, desse trabalho. 
Cf. LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard, op. cit.
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das atividades políticas contemporâneas. A disputa pelo poder, como lembram Le-
vinson e Pildes, muitas vezes, acaba por unir Executivo e Legislativo em uma mesma 
parceria política.

O mecanismo atualmente adotado para selecionar os ministros do Supremo Tri-
bunal Federal projeta desenhos institucionais que não favorecem a inserção do fator 
“qualificação técnica” como determinante na escolha dos seus membros. Primeiro, 
porque o poder de veto atribuído ao Senado Federal se trata de um contrapeso que não 
existe. Segundo, porque o Presidente da República não é o ator mais indicado para re-
alizar uma escolha técnica, de modo que, inevitavelmente, valores como a qualificação 
e o merecimento ficam diluídos entre tantos outros ideológicos e político-partidários.

A análise institucional nos revela, na realidade, um poder de veto atrofiado, ine-
xistente, afundado em desuso. A inaptidão presidencial para realizar uma escolha 
técnica não encontra o necessário contrapeso na atividade parlamentar. Assim, o 
mecanismo atualmente vigente não atende à sua principal finalidade, apontada por 
Hamilton e Madison como consideração primordial a ser relevada na constituição 
do Judiciário: garantir a qualificação técnica dos seus membros.

Desse modo, é inevitável concluir que, para consagrarmos a razão pública na 
atuação de nosso Supremo Tribunal, é preciso discutir um novo modelo para a sua 
composição. O núcleo constitucional essencial de uma democracia deliberativa deve 
ser resguardado das disputas pelo poder político e, para isso, é indispensável um órgão 
delas independente, que Antoine Garapon denominou de guardião das promessas.121 
É preciso discutir a inserção de novos atores e novas instituições nesse procedimento, 
seja com maior aptidão de escolha técnica, seja com menor vinculação ideológica ou 
partidária.

4. CONCLUSÃO

Daryl Levinson122, em preciosa análise, identificou o ponto central da discussão 
acerca da fonte de estabilidade do Direito Constitucional nas democracias contem-
porâneas. Para que constituições sirvam como as regras do jogo político, deve-se 
evitar que elas, em si, tornem-se o jogo político. Por outro lado, as constituições 
não podem obter sucesso estando completamente fora da política: o apoio social e 

121 Cf. GARAPON, Antoine, op cit.

122 Cf. LEVINSON, Daryl, op. cit., especialmente p. 745 e s.



643

político é tudo que faz de uma Constituição mais do que um mero pedaço de papel. 
Daí nasce um desafio teórico de fundamental importância para o Direito e para as 
Ciências Sociais: como as Constituições, bem como o sistema constitucional, podem 
restringir a política permanecendo nela incorporadas. Responder sobre como com-
promissos constitucionais podem obter sucesso, inevitavelmente, passa por enfrentar 
esse impasse teórico.

Para que os tribunais, especialmente as cortes constitucionais, possam desempe-
nhar a sua missão constitucional de conter a política, é imprescindível contemplar 
a ideia de razão pública, proposta por Rawls, como parâmetro filosófico para a sua 
atuação. Ao contrário dos atores inseridos em outros âmbitos públicos legitimados 
para a deliberação política, que agem de acordo com suas convicções morais abran-
gentes, juízes devem agir com base em uma moralidade política, não abrangente, que 
é justamente a fonte de legitimidade de sua atuação.123 

Na concepção de Hamilton e Madison, todos os agentes públicos atuariam con-
forme um espírito republicano e preocupados com o bem comum.124 Porém, como 
ficou amplamente demonstrado ao longo desse estudo, essa não é uma expectativa 
legítima, pois só existe em um plano ideal e afastado da realidade institucional, des-
considerando os limites e capacidades das instituições125 e ignorando a dinâmica de 
exercício do poder nos sistemas constitucionais contemporâneos.126

O mecanismo atualmente adotado para a seleção dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal não cria meios que permitam “que sejam assegurados os méritos do 
governo republicano e reduzidas ou evitadas suas imperfeições.”127 O Senado Fede-
ral não atua como uma “sentinela dos interesses públicos”128, mas orienta-se pela 
associação político-partidária, assim como o Presidente da República. É inegável 
que “o caráter ‘parcializado’ dos poderes políticos constitui elemento fisiológico, não 

123 Cf. TREMBLAY, Luc, op. cit. 

124 Vale invocar o exemplo de Adrian Vermeule: “É desejável que a indústria mineira seja competitiva e não poluente, 
mas se a poluição excessiva é inevitável, então o monopólio poderia ser melhor: a concorrência apenas aumentaria o 
número de empresas de mineração e faria a poluição ainda pior.” VERMEULE, Adrian, “The Interaction of Democratic 
Mechanisms”, p. 5.

125 Cf. SUNSTEIN, Cass e VERMEULE, Adrian, op. cit.

126 Cf. LEVINSON, Daryl e PILDES, Richard, op. cit.

127 HAMILTON, Alexander; JAY, John e MADISON, James, op. cit., paper nº 09.

128 Idem, p. 322. 
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degenerativo”129 das contemporâneas democracias constitucionais.
A conclusão de Epstein, Segal e Westerland chama a atenção: quando presiden-

tes nomeiam candidatos que compartilham de seus valores políticos, em geral, são 
recompensados com juízes que consubstanciam juridicamente esses valores, trans-
formando-os em Direito.130

O impasse teórico que enfrentamos, ao analisar esse procedimento, nada mais é 
do que um sintoma das novas demandas que se apresentam à teoria constitucional. 
Consolidada a era das constituições, o grande desafio teórico não mais se limita a 
identificar quais são os direitos individuais e coletivos, sociais, econômicos e cultu-
rais. É preciso, também, pensar mecanismos democráticos131 que permitam superar 
as barreiras institucionais que impedem a sua implementação.

A Constituição brasileira é taxativa ao determinar que os ministros do Supremo 
Tribunal Federal deverão ser escolhidos dentre cidadãos de “notável saber jurídico”, 
e não com base em conveniências partidárias ou ideológicas. Alheios à determina-
ção constitucional, como se deveria prever, os atores envolvidos nesse procedimento 
acabam por transformar a atuação do Supremo, também, em política. Entretanto, a 
deliberação política deve ser feita por instituições que tenham legitimidade consti-
tucional para exercê-la.

A sociedade brasileira carece de um debate franco e sincero acerca da melhor 
maneira de resguardar o núcleo constitucional essencial de seu sistema democrático. 
Nós precisamos discutir um procedimento, para a composição do STF, mais transpa-
rente, mais original e mais adequado à nossa realidade institucional. Somente assim, 
parafraseando Dworkin132, poderemos “ser capazes de construir um modelo mais fiel 
à complexidade e sofisticação de nossas próprias práticas”.

129 CAPPELLETTI, Mauro, op. cit., p. 77.

130 EPSTEIN, Lee; SEGAL, Jeffrey e WESTERLAND, Chad, op. cit.

131 Buscando propor alternativas democráticas que proporcionem um sistema constitucional mais eficaz, através do 
aprimoramento de desenhos institucionais, merece menção a obra de Adrian Vermeule, “Mechanisms of Democracy: 
Institutional Design Writ Small” (New York: Oxford University Press, 2007).

132 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério, p. 72.
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RESUMO
A presente pesquisa procura analisar a relação entre o quadro teórico que em geral é apresen-
tado como a principal referência sobre acesso à justiça e as políticas atuais desenvolvidas para 
a realização deste fim. A pergunta central é a seguinte: será que as preocupações expressas nos 
textos que “fundaram” as discussões acerca do acesso à justiça ainda podem ser encontradas 
nas políticas atuais? Talvez tenhamos pela frente outro conjunto de problemas – o que torna 
urgente outro conjunto de soluções – eu não eram previstas por aquele paradigma. Para res-
ponder a estas perguntas, este trabalho procura coletar, sistematizar e analisar dados a partir 
das práticas finalistas e premiadas pelo Prêmio Innovare, procurando assim cruzar esse quadro 
teórico com algumas das políticas judiciais atuais, e ver o que se pode aprender delas: para 
onde vai o Judiciário.
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AbSTRACT
This research seeks to analyze the relationship between the theoretical framework that is often 
presented as the main reference on access to justice and current policies designed to achieve 
this goal. The central question is: will the concerns expressed in the texts that “founded” discus-
sions about access to justice can still be found in current policies? We may have to go another 
set of problems - which makes another set of urgent solutions - which were not provided by 
that paradigm. To answer these questions, this paper seeks to collect, organize and analyze 
data from the practices finalists and awarded by the Prize Innovare, thus seeking to cross this 
theoretical framework with some of the current judicial policies, and see what we can learn 
from them: where goes the judiciary.

KEYWORDS
Access to Justice; Legal Policy; The Judicial Reform.
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1. INDRODUÇÃO

O que estudamos sobre o mais básico dos direitos fundamentais, o direito a ter 
direitos, ainda se aplica? Até que ponto as idéias clássicas sobre as formas de promo-
ção da entrada – e da saída – de demandas no Judiciário ainda servem para orientar 
políticas públicas judiciais? Dito de outra forma, os juízes, desembargadores, minis-
tros das cortes superiores, defensores, promotores, auxiliares da administração da 
justiça e advogados tem produzido como acesso à justiça se comunica e se aproveita 
da discussão clássica sobre o tema?

A Emenda Constitucional 45/2004 foi chamada de Emenda da Reforma do Judi-
ciário não à toa; ela procurou traduzir os anseios por um Judiciário mais aberto; pro-
curou abrir possibilidades para o aprofundamento na prática de discussões havidas 
no campo teórico ao menos desde a década de 70 do século passado.

Para compreender e problematizar as diferentes políticas públicas judiciais que 
têm sido desenvolvidas no âmbito do sistema de justiça brasileiro, é necessário obser-
var o que está sendo desenvolvido cotidianamente nos corredores dos tribunais por 
juízes, advogados, desembargadores, promotores, defensores e auxiliares de justiça. 
Para isso, a nossa “porta de entrada” ou “lente de aumento” sobre o sistema de justiça 
serão as políticas judiciais destacadas pelo Prêmio Innovare, iniciativa dedicada a 
destacar as práticas inovadoras desenvolvidas por estes atores judiciais.

Esta investigação se insere no âmbito do Programa de Iniciação Científica – PIC 
– de um Curso de Direito de um Centro Universitário do interior do Estado do Rio 
de Janeiro. O Curso de Direito investe na aproximação entre extensão e pesquisa, e 
dedica seus professores e alunos a pesquisas de caráter teórico-empírico, Esse qua-
dro institucional favorece esse tipo de investigação, que auxilia na compreensão do 
fenômeno tanto do ponto de vista das ideias produzidas sobre ele – o quadro teórico 
“clássico” – quanto sobre as práticas por ele produzidas. A presente pesquisa foi pro-
posta por dois professores ligados à instituição e conta com a valiosa contribuição 
de um grupo de estudantes de direito empenhados não apenas em conhecer melhor 
o campo profissional na qual escolheram atuar como também preparar um material 
que dê condições para se preparar melhorias na realização de justiça – através da 
reflexão sobre as políticas judiciais de promoção de acesso à justiça.
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2. qUADRO CLáSSICO DE ACESSO À JUSTIÇA  
– OS PRObLEMAS E AS SOLUÇÕES

Dizer que o Judiciário brasileiro está em transformação já virou lugar comum; 
os sinais de mudança são muito claros, e podem ser percebidos de diferentes manei-
ras. Seja pelo anúncio em horário nobre em um conhecido canal televisivo de uma 
iniciativa de premiação de novas práticas judiciais, seja com o próprio contato com 
essas novas políticas (como usuário ou como operador), ou ainda através das reflexões 
produzidas na academia. Tudo isso mostra que o terceiro poder tem assumido uma 
posição cada vez mais ativa e presente. Ato contínuo, necessário perguntar: afinal, o 
que essas mudanças significam?

Talvez seja pouco dizer que há um Judiciário conservador, antigo, tradicional, e 
outro progressista, moderno, ágil; por mais que possam parecer idéias “comuns”, seu 
significado vai variar de acordo com o interlocutor. Assim como a noção de crise 
muda de acordo com a funcionalidade atribuída à instituição (ZAFFARONI, 1995). 
Não basta dizer que o Judiciário está mudando, é necessário tentar capturar, afinal, 
qual é o sentido desta mudança. É necessário entender qual é a noção de funcionali-
dade (e é claro, de crise) de quem promove essas mudanças e aonde se quer chegar, 
qual é o Judiciário que se pretende construir.

É preciso, portanto, decodificar estas transformações para lhes atribuir inteligibi-
lidade. Do ponto de vista teórico, podemos tatear algumas abordagens construídas ao 
longo das últimas décadas acerca do sistema de justiça; cada uma parte de um ponto 
de vista e busca estabelecer uma agenda de reflexões utilizando-se de objetivos espe-
cíficos. É possível montar um quadro de tentativas de abordagem sobre as instituições 
do sistema de justiça. Essas abordagens mais comuns sobre o Poder Judiciário são 
suficientes para analisar apenas algumas dessas transformações; existem dimensões 
dessas mudanças ainda muito pouco exploradas. Se é verdade dizer que o Judiciário 
está longe de ser um novo objeto de investigações, também é verdade que é necessário 
lançar novos enfoques sobre ele, para melhor compreender essas outras dimensões. 

Pelo lado do Direito, a abordagem é, normalmente, preocupada com o conteúdo 
das decisões: estuda-se as teorias, as correntes e as doutrinas a serem mobilizadas. Já 
pelo lado das demais Ciências Sociais (especialmente a Sociologia e Ciência Política), 
as abordagens giram em torno do ator (seja procurando entender, a partir especial-
mente de surveys, o perfil sócio-econômico dos profissionais – como em SADEK, 
2008 e 2006; e VIANNA et alli, 1997 -, seja tentando captar as percepções sobre o 
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papel social – como em CUNHA, DINIZ, SCARPI e FERNANDES, 2003; CASTELAR 
PINHEIRO, 2000; e JUNQUEIRA et alli, 1997) ou da ação (tentando-se entender 
padrões em decisões, como em MARANHÃO, 2003); as formas de preparação desta 
jurisdição e o conseqüente redesenho institucional do Judiciário não são exatamente 
o foco destas investigações. Por fim, não podemos nos esquecer do quadro teórico 
clássico acerca dos desafios ao acesso à justiça, especialmente os desenvolvidos por 
CAPPELLETTI e GARTH, 2002, a partir do chamado “Projeto Florença”, uma tentati-
va de reunir experiências de enfrentamento de obstáculos à reivindicação de direitos e 
administração de conflitos no interior do estado. Nesta obra, os autores sistematizam 
tanto os obstáculos enfrentados quanto as tentativas de solução desenvolvidas.

Isso nos permite construir o seguinte cenário sobre as formas de abordagem do objeto:
TIPO DE PESQUISA: OBJETIVOS:
1. Perfil do ator e comportamento judicial: Procuram entender o ator judicial de 
acordo com sua formação e origem
2. O ator pelo ator e o ator pela plateia: Procuram entender a percepção do ator sobre 
o seu próprio papel, bem como de outros atores sobre a função judicante
3. O ator pela ação: Procuram estabelecer padrões de comportamento através da 
análise (quantitativa ou por estudo de casos) de decisões judiciais; Discussões sobre 
“juiz político”
4. O juiz gerente: Buscam estabelecer análises de rendimento, produtividade da ação 
judicante e propor soluções
5. Políticas institucionais de acesso à justiça: Tentativas de localização de obstáculos 
e enfrentamento de problemas relacionados ao acesso à justiça.

Cada uma dessas linhas de investigação abriria uma gama diversa de possibilida-
des. No presente trabalho, procuraremos trabalhar uma perspectiva específica: as polí-
ticas públicas com as quais o sistema de justiça tem procurado enfrentar os problemas 
relacionados ao acesso à justiça e podem em muito nos ajudar a melhor compreender 
os novos contornos da instituição. Ou seja, neste trabalho, interessa saber como os 
diferentes atores do sistema de justiça – juízes, ministros, desembargadores, auxilia-
res da justiça, defensores públicos, promotores de justiça, advogados, etc. – tem, em 
primeiro lugar, localizado obstáculos a serem vencidos para se promover um acesso 
à justiça efetivo, e em segundo lugar, quais são as políticas desenvolvidas por estes 
atores. Estas novas políticas podem indicar novos rumos por parte das instituições, 
ou seja, podem indicar novos desenhos institucionais.

Dito de outra maneira, podemos apresentar o objetivo do presente trabalho como 
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realizar uma investigação para saber se o paradigma clássico acerca do acesso à justiça 
encontra eco nas iniciativas mais recentes neste sentido. Como paradigma, estamos 
utilizando o conceito trabalhado por KUHN (1992): um paradigma é uma “plataforma 
de observação” de uma realidade, compartilhado por uma comunidade científica. Ele 
traz uma série de problemas e soluções-modelo que nos ajudam a compreender um 
objeto. Paradigmas são necessários como modelos, referências teóricas, que informam 
e preparam nossas ações, nossas atitudes. Não partimos “do zero”, partimos sempre 
de concepções pré-concebidas; como salienta BECKER (2007), esse quadro prévio 
precisa ser bem informado, para que tenhamos noções precisas sobre nosso objeto de 
análise. Por isso, paradigmas são necessários seja para a realização de um trabalho de 
investigação científica, seja mesmo para o desenvolvimento de ações práticas.

Em relação à obra de CAPPELLETTI e GARTH (2002), podemos localizar estes 
elementos com muita clareza, seja na obra em si, seja nos efeitos produzidos na dis-
cussão sobre acesso à justiça. Os autores nos oferecem três elementos fundamentais: 
uma conceituação historicamente orientada da idéia de acesso à justiça; um conjunto 
de problemas-modelo, consubstanciados em obstáculos a este acesso; e um conjunto 
de soluções desenvolvidas em diversos países, as ondas. Quanto ao conceito, os autores 
nos mostram como a passagem de um modelo medieval de organização do poder 
(centrado na figura do monarca, caracterizado por uma sociedade dividida em três 
grupos – nobreza, clero e plebe - praticamente sem mobilidade social, na qual a noção 
de privilégio antecedia a noção de direito e onde o sistema jurídico era marcado pela 
desigualdade formal) para o estado moderno consolidou a idéia de acesso à justiça 
como um direito básico do cidadão – o direito a ter direitos, nas palavras dos auto-
res; da mesma forma, a passagem do modelo de Estado liberal para um modelo de 
Estado de bem-estar social (embora, seja muito importante dizer, os autores estejam 
descrevendo um processo histórico tipicamente europeu, que nem sempre pode ser 
automaticamente “transplantado” para um contexto brasileiro, por exemplo) deslocou 
o papel do estado, de passivo, dedicado a apenas receber as demandas e reivindicações 
por direitos, a ativo, responsável não apenas por receber demandas e dirigir o processo 
judicial, mas também a promover políticas públicas de acesso à justiça.

A segunda grande contribuição do trabalho dos autores é o estabelecimento de 
situações-problema (paradigmas), ou como eles definem, obstáculos ao acesso à 
justiça, os quais são definidos na referida obra na forma de três conjuntos: obstácu-
los econômicos, envolvendo custas processuais, honorários advocatícios e a relação 
tempo gasto x valor da causa (ou ainda, esforços empreendidos – o que envolve 
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tempo e recursos – x expectativa de sucesso); as possibilidades das partes, entendidas 
tanto como o capital cultural das pessoas envolvidas em uma situação que envolva 
direitos e deveres que torne possível reconhecer esta relação como uma relação de 
direitos e deveres – logo, exigível perante o estado, na forma do Judiciário, quanto 
como os diferentes graus de relação entre as partes e o sistema de justiça, o que pode 
proporcionar possibilidades de resultados bem diferentes; e por fim, o que os autores 
chamam de interesses coletivos e difusos, situações onde o direito que está sendo 
discutido não tem titularidade individual, ou seja, afeta a grupos de indivíduos não 
identificados mas identificáveis (no caso de direitos coletivos), ou mesmo indivíduos 
não identificados e não identificáveis (no caso dos interesses difusos), cujos problemas 
relativos a representação (quem representa estes interesses?) e custos (quem “paga a 
conta” de interesses que, no extremo, pertencem a todos nós?) se configuram como 
desafios ao acesso à justiça. Vários são os problemas que impedem ou dificultam o 
acesso à justiça que podem ser “encaixados” em um – ou em mais de um – conjunto 
de obstáculos descritos acima.

Por fim, o terceiro elemento trazido pela citada obra (e que ajuda a caracterizá-la 
como um paradigma clássico) é um conjunto de soluções, de meios de enfrentamento 
a estes obstáculos localizados na prática, ou seja, através da coleta de informações 
sobre meios de acesso à justiça em diversas partes do globo. 

Segundo os autores, essas soluções modelares podem ser caracterizadas em forma 
de ondas, exatamente porque, segundo eles, essas medidas foram se constituindo 
ao longo do tempo de forma sucessiva nestes países. Seriam então três as ondas de 
acesso à justiça: a primeira onda seria caracterizada pela assistência judiciária, pos-
sibilitando a entrada no sistema de justiça com o auxílio de instituições públicas ou 
advogados gratuitos, o que minimizaria os efeitos das dificuldades em se lidar com 
os custos que envolvem o processo; já a segunda onda poderia ser pensada como a 
preocupação específica com interesses coletivos e difusos, tentando-se resolver os pro-
blemas envolvendo representação e custos, além apresentar um cardápio de opções 
que envolve direitos desta natureza (seja do ponto de vista material, ou seja, o direito 
a ser protegido ou reparado em si, seja do ponto de vista processual, ou seja, as op-
ções de ação judicial para proteger ou reparar estes direitos); e a terceira onda seria 
o chamado novo enfoque de acesso à justiça, que pode ser pensada como formas de 
“informalização” e aproximação das instituições do sistema de justiça da população 
em geral, diminuindo as barreiras geográficas, culturais, etc.

Este conjunto de ideias pode ser complementado pelas reflexões de mais dois au-
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tores, para a montagem do que se pode chamar de “quadro clássico”. O primeiro seria 
Kim Economides (ECONOMIDES, 1999); uma contribuição muito especial, já que 
tanto “de fora” quanto “de dentro”: além de professor e autor no campo das discussões 
sobre acesso à justiça, ele participou como pesquisador do “Projeto Florença”, ou 
seja, oferece também uma perspectiva interna ao resultado do trabalho, tanto quan-
to externa. Economides nos proporciona reflexões muito importantes, procurando 
problematizar alguns destes elementos. Apesar de criticar a própria concepção de 
“ondas” para caracterizar estes exercícios de enfrentamento dos obstáculos de acesso 
à justiça (por dizer que não são sucessivos, não ocorrerem em todos os lugares nos 
mesmos momentos nem a partir dos mesmos processos), ele propõe o que pode ser 
uma “quarta onda”: o acesso dos operadores do direito à justiça. 

Esta nova perspectiva oferecida pelo autor se articula como um deslocamento 
das preocupações tradicionais de acesso à justiça – da questão do acesso, da entrada, 
para a questão da justiça, sobre o quê se acessa, se tem contato. Neste sentido, o que 
ele propõe é uma reflexão não mais sobre como se propicia este contato, mas a quê se 
dá acesso. Ou seja, ele oferece uma reflexão mais ampla sobre os desafios propostos, 
articulando de um lado a formação do operador do direito, e de outro, seu ingresso 
nas carreiras jurídicas, públicas e privadas; a te que ponto a preocupação com o acesso 
à justiça é uma preocupação dos advogados, dos graduandos, dos operadores?

Outra problematização importante trazida pelo autor é acerca da “terceira onda” 
de acesso à justiça, o que foi chamado pelos autores de “novo enfoque”, mas que 
também pode ser pensado como esforços no sentido de “informalização” da adminis-
tração da justiça. O alerta que ele faz é sobre os riscos de estarmos, nestas iniciativas 
de auto-composição e simplificação da administração da justiça, trocando acesso à 
justiça por acesso à paz. O problema colocado pelo autor é o de estarmos concordando 
que celeridade, agilidade, velocidade, são mais importantes que a realização da justiça 
em si, que a proteção a direitos, propriamente.

Por fim, importante destacar a articulação feita pelo autor sobre as três preocupa-
ções necessárias sobre a questão do acesso à justiça: é necessário saber sobre a deman-
da por acesso à justiça, que tipo de acesso o cidadão – usuário do sistema – precisa; 
também é preciso saber qual é a oferta de acesso fornecida pelos serviços públicos 
oficiais, o que o sistema de justiça pode oferecer; e por derradeiro é fundamental 
saber qual é a expectativa de acesso à justiça por parte do usuário, que experiências 
ele imagina ter e que resultados pretende receber. Enquanto as questões acerca de uma 
“quarta onda” e preocupação com as críticas à “informalização” da administração da 
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justiça se incorporam ao quadro de problemas de acesso à justiça, estes três elemen-
tos – demanda, oferta e expectativa – nos ajudam a pensar em possíveis soluções.

A este conjunto de idéias que podemos chamar de “quadro clássico” da questão 
do acesso à justiça, podemos somar as preocupações de Boaventura de Souza Santos 
(SOUZA SANTOS, 2006), pois ao analisar os rumos recentes da sociologia do direito, 
o autor localiza a constituição e desenvolvimento de um campo específico e emer-
gente, que ele intitula de “sociologia dos tribunais”. Esta preocupação da sociologia 
do direito com tipos específicos de instituição – próprias do direito – se deve a dois 
conjuntos de fatores: de um lado a fatores teóricos, de outro a fatores sócio-políticos.

Quanto aos fatores teóricos, o autor destaca o desenvolvimento da antropologia 
do direito e da “descoberta” dos tribunais pela ciência política. A antropologia do di-
reito teria contribuído de um lado pelo deslocamento do foco das análises no campo 
do direito: da norma para os conflitos; de outro lado contribuiu pela localização 
de tipos “exóticos” (no sentido mais básico da expressão, como “estrangeiros”) de 
administração de conflitos, em um duplo movimento: primeiro o de localizar meios 
“alternativos” (ao padrão europeu/norte-americano), em seguida de trazer estas novas 
possibilidades, adaptando e recriando modelos. Já a ciência política tem importante 
contribuição neste contexto por explicitar o papel político das cortes, dos tribunais e 
das instituições do sistema de justiça. Ao lançar luzes sobre as ações destes diferentes 
atores, a ciências política evidencia que seu papel é muito mais do que o legalmente 
instituído; os tribunais não são meras instituições jurídicas, pois a aplicação/interpre-
tação do direito seria, neste sentido, constituída por ações políticas. Por isso, de um 
lado a antropologia, de outro a ciência política, teriam contribuído para o destaque 
destes elementos do campo jurídico, tradicionalmente isolados e estudados apenas 
por juristas (e sob o ponto de vista estritamente jurídico), a ponto de tornar possível se 
formular do ponto de vista teórico um campo específico, essa sociologia dos tribunais.

Já do ponto de vista sócio-político, o autor destaca um deslocamento do lugar so-
cial e político ocupado tradicionalmente por estes órgãos: de marginais às discussões 
políticas para o “centro das atenções” e dos debates de grande relevância política e 
social. Boaventura de Souza Santos descreve uma trajetória que se completa com a 
narrativa histórica estabelecida por Mauro Cappelletti e Bryant Garth. O Estado de 
bem-estar social, além de estabelecer um papel mais ativo do estado no tocante ao 
acesso à justiça, também propiciou um processo que pode ser chamado de “juridifi-
cação” das relações sociais (uma ótima análise deste fenômeno no caso brasileiro é a 
produzida por WERNECK VIANNA, 1999 e 2002), que pode ser definida como um 
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aumento nas opções jurídicas, no cardápio de direitos, de situações transformadas em 
norma jurídica – ou seja, em opções de exigibilidade junto ao estado, mais exatamente 
no Judiciário. O estado de bem-estar social tinha como objetivo a promoção plena de 
direitos, mas mudava-se o comportamento político sem se estabelecer novos modos 
de produção que não o capitalismo; assim, a conseqüência deste processo foi um 
esgotamento das próprias opções do estado de bem-estar; ele não se mostrou capaz, 
do ponto de vista econômico, de prover os direitos que declarava, que normatizava, 
as relações que “juridificava”; sendo assim, este processo de “juridificação” teria ori-
ginado um processo de “judicialização” da política e das relações sociais: de um lado, 
inflação normativa, mais e mais normas se dedicando a proteger e fornecer possibi-
lidades ao cidadão – inclusive de exigibilidade destes direitos; de outro um estado 
incapaz (pois economicamente incapaz) de promover o que declarava obrigação fazer.

O resultado desta equação é uma procura cada vez maior pelos tribunais para 
exigir aqueles direitos, seja do ponto de vista das relações privadas, seja do ponto 
de vista da realização dos direitos sociais. A judicialização do direito à saúde é um 
exemplo muito claro deste processo de deslocamento das discussões políticas das suas 
arenas “tradicionais” para o Judiciário. O Judiciário passa de marginal, de “boca da 
lei”, ao centro do debate político.

Além disso, o autor também tece críticas à terceira “onda”, o “novo enfoque de 
acesso à justiça”. Mas de forma um pouco diferente do alerta desenvolvido por Kim 
Economides e Boaventura de Souza Santos destaca que essa “informalização” pode 
significar democratização da administração da justiça, mas apenas quando é possível 
lidar com relações de poder minimamente equilibradas. Quando estes meios são apli-
cados em relações de poder desequilibradas, podem representar aprofundamento das 
desigualdades. O autor reconhece, portanto, um potencial importante nestes meios, 
mas seu alerta é de grande importância: além de podermos estar trocando justiça 
por paz, mérito por celeridade, também podemos estar contribuindo para agravar os 
problemas que se pretende resolver.

Com essas três reflexões, temos um quadro teórico bem completo sobre o acesso à 
justiça. Este quadro nos fornece conceitos (acesso à justiça como direito a ter direitos, 
como mais básico dos direitos humanos; juridificação e judicialização da política e 
das relações sociais; sociologia dos tribunais; etc.) para entender as questões envol-
vendo nosso objeto; também temos um quadro de problemas bem variado (obstá-
culos econômicos; possibilidades das partes; interesses coletivos e difusos; riscos da 
“informalização”; diferença entre acesso à justiça e acesso à paz; deslocamento do 



659

lugar do Judiciário, de instância jurídica “neutra” para arena política; etc.); e por fim, 
temos possibilidades de soluções neste campo (assistência judiciária;; articulação 
entre oferta, demanda e expectativa; “informalização” como forma de democratização 
da justiça; etc.).

Não há dúvida da contribuição da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth para 
a questão do acesso à justiça: até hoje nenhuma investigação conseguiu o mesmo 
alcance, a mesma envergadura da desenvolvida por eles, mas essa coletânea de proble-
mas e soluções relacionadas ao acesso à justiça foi realizada no início dos anos 70; o 
relatório final do “Projeto Florença” foi publicado em 1973; a obra original, em 1978; 
a primeira edição brasileira saiu em 1988. Mesmo os trabalhos de ECONOMIDES 
(1999), e SOUZA SANTOS (2006), estão localizados nos anos 90 – e ainda assim 
compartilham uma visão retrospectiva. Assim, se de um lado estas obras nos trazem 
referências muito importantes para a compreensão dos problemas e a produção de 
soluções, de outro lado carecem de uma atualização.

Esta atualização poderia ser feita de várias maneiras, e vale dizer, é produzida hoje 
por diversas delas. Do ponto de vista doutrinário, temos no Brasil uma preocupação 
intensa com as reformas processuais ora em curso. Do ponto de vista teórico, cada 
vez mais são pensados novos problemas acerca deste objeto, problemas que remode-
lam e são remodelados pelas mais atuais discussões no campo da Teoria do Direito. 
Mas o caminho que se escolheu aqui é um caminho nem sempre traçado; a pesquisa 
jurídica no Brasil está marcada por uma preponderância da pesquisa bibliográfica 
(especialmente doutrinária), que privilegia as idéias acerca do objeto de estudo (como 
traço marcante da dogmática jurídica, a norma), em detrimento da pesquisa empí-
rica, que por sua vez privilegia os dados, as informações, as evidências acerca de um 
objeto. Entendendo a pesquisa empírica como aquela baseada em “evidências cole-
tadas sobre o mundo através de observações e experiências sistemáticas”, conforme 
RIBEIRO (2010), imaginamos que neste caso o segundo caminho pode trazer um 
panorama mais completo, mais inovador. Mesmo sabendo das críticas possíveis a ma 
investigação empírica (como nas trabalhadas por Gastón Bachelard - BACHELARD, 
1968), uma abordagem que sistematize os esforços destes atores do sistema de justiça 
para localizar e resolver problemas pode ser muito útil para atualizar as formulações 
teóricas neste sentido. 

Desta forma, o presente trabalho destina-se a preparar caminho para um esforço 
maior, o de coletar informações sobre novas políticas judiciárias (aqui entendidas não 
apenas como aquelas desenvolvidas por atores do Poder Judiciário, mas também do 
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sistema de justiça de forma mais ampla), que nos permitam identificar quais são os 
problemas identificados por estes personagens, se eles se comunicam com o quadro 
teórico clássico ou se estes são novos problemas, novos desafios a serem enfrentados. 
Da mesma maneira, também se buscará identificar como estes problemas têm sido 
enfrentados pelas diferentes iniciativas desenvolvidas no seio do sistema de justiça 
no Brasil, verificando a presença e o grau de comunicação ou de inovação em relação 
ao quadro montado pelas “ondas” de acesso à justiça, desenvolvidas pelos citados 
autores. O que se pretende é saber se é possível, através da observação destas políticas 
e projetos que visam promover o acesso à justiça, atualizar este quadro teórico para 
melhor orientar novas ações.

Por onde começar? Qualquer resposta a esta pergunta teria alguma dose de ar-
bitrariedade; um campo tão complexo merece atenções variadas. No próximo item 
procuraremos estabelecer um “ponto de entrada” no sistema de justiça que, espera-se, 
nos ajude a localizar estes indicadores que buscamos.  

3. ATUALIZANDO A TEORIA:  
ESTRATÉGIAS DA “bASE” 

Como capturar essas estratégias desenvolvidas por atores judiciais tendo em vista 
a grande dimensão do sistema de justiça brasileiro? Podemos chegar mais perto para 
enxergar um retrato desta dimensão (FRAGALE FILHO, 2010): “Consoante o rela-
tório ‘Justiça em números’ de 2006, haveria 1.346, 2.892 e 10.936 magistrados, res-
pectivamente, nas Justiças Federal, do Trabalho e Estadual. No total, seriam 15.174 
magistrados. Entretanto, esse número não inclui as cortes superiores, nem tampouco 
a Justiça Militar”. Como acessar as experiências de acesso à justiça de uma instituição 
desta envergadura?

Na impossibilidade de proceder à pesquisa empírica visitando in loco as inicia-
tivas, fez-se uso de um instrumento que possibilitou captar algumas dessas experi-
ências. Embora relativamente novas e em diferentes graus de institucionalização, as 
novas arquiteturas de prestação de justiça já são alvo de variadas atenções.

Uma dessas novidades é o Prêmio Innovare, iniciativa de premiação a boas e 
novas práticas de atores judiciais. O próprio Prêmio incluiu, ao longo de sua história, 
os órgãos essenciais à justiça, Defensoria Pública e Ministério Público; mais tarde, 
incluiu também iniciativas de advocacia pública. Assim, tratou todos esses atores pelo 
mesmo título, práticas judiciais inovadoras. Este movimento será repetido aqui: nem 
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sempre se estará falando de uma prática cujo autor é juiz ou membro do Poder Judi-
ciário em sentido estrito, mas por se tratarem de instituições e agentes que orbitam o 
judiciário – e que portanto influenciam em seus contornos -, optou-se por mantê-los 
na análise. O Prêmio foi criado pelo CJUS - Centro Justiça e Sociedade, da Escola de 
Direito Rio da Fundação Getúlio Vargas. A idéia era receber práticas desenvolvidas 
por juízes em todo o país, submetê-las a avaliação por uma comissão de notáveis, 
representantes de diversos campos (político, acadêmico, judicial) e premiá-las, a partir 
de categorias pré-definidas.

Foram realizadas sete edições do prêmio, e as práticas candidatas, finalistas, vence-
doras e menções honrosas podem ser conhecidas no sítio eletrônico do Instituto Inno-
vare (www.premioinnovare.com.br). As três primeiras edições foram publicadas em 
forma de livro; os resultados das demais estão disponíveis apenas no sítio eletrônico.

O Prêmio Innovare possui como objetivo “identificar, difundir e estimular a re-
alização de ações de modernização no âmbito do Poder Judiciário”. Os critérios que 
norteiam a avaliação das práticas (e que em última análise dizem quem será premiado 
e quem não será) são: eficiência; qualidade; criatividade; exportabilidade; satisfação 
do usuário; alcance social; e desburocratização. Curioso notar que, segundo relatado 
em entrevista com a gerente executiva do Instituto, o Prêmio nasceu em 2004 como 
uma espécie de “pesquisa invertida”: desejava-se investigar sobre práticas inovado-
ras, novas formas de organização e produção de justiça, desempenhadas por agentes 
judiciários, o que “estava sendo feito independente de alteração legislativa, alteração 
constitucional, pra melhorar a prestação jurisdicional” Ainda nas palavras da entrevis-
tada, “investigar o que há de novo, o que há de diferente”. A própria idéia de “reforma 
silenciosa” nasce da percepção de que o Prêmio se destinava a evidenciar iniciativas 
já existentes, mas pouco conhecidas.

A composição da Comissão Julgadora (que escolhe as práticas finalistas, vence-
doras e menções honrosas) e do Comitê Executivo (que determina as estratégias do 
Prêmio) mostra que ele é bem representativo; alimentados por consultores em cada 
estado, que vão até as práticas candidatas e preenchem um questionário, essa Comis-
são estuda e debate essas políticas – produzidas a partir da “base” das instituições do 
sistema de justiça – e decide quais serão destacadas. 

Nas cinco primeiras edições, foram um total de 971 candidaturas encaminhadas 
ao Prêmio, sendo 289 na 1ª edição; 153 na 2ª edição; 152 na 3ª edição; 181 na 4ª edi-
ção e 195 na 5ª edição. Na 6ª edição, com a entrada da Rede Globo como parceira do 
Instituto, as chamadas de candidaturas passaram a ser veiculadas nos intervalos do 
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horário nobre da rede televisiva. Nesta edição foram 505, o maior número até então; 
e na 7ª edição foram registradas 371 candidaturas. Chega-se então a um total de 
1.846 candidaturas; nas duas últimas edições (posteriores à entrada da Rede Globo) 
temos quase metade desse total (876 – 47,45% das candidaturas). Ou seja, trata-se de 
um campo ao mesmo tempo enorme e descoberto: praticamente inexistem análises 
sobre estes dados.

4. SISTEMATIZANDO AS POLíTICAS JUDICIAIS 
A PARTIR DO INNOvARE

Com o auxílio dos alunos da Iniciação Científica, foi construído um banco de 
dados a partir dessas sete edições – 2004 a 2010 – reunindo premiados, finalistas e 
menções honrosas. Chegou-se a um universo de 101 políticas públicas judiciais. Di-
versos eixos de análise foram aplicados a estes dados; aqui, para os fins pretendidos, 
vamos apenas analisar três: 

1. Objetivos – Aqui entendidos com o que os autores da prática declararam pretender 
com a realização da mesma;
2. Problemas – Aqui entendidos como a situação-problema que se procuraria resolver, 
administrar, minimizar com a política;
3. Meios – As ações desenvolvidas para realizar a prática e alcançar os objetivos.

O movimento em seguida foi o de atribuir categorias a cada eixo de análise, que 
resumissem e permitissem a comparação de cada ocorrência (BECKER, 2007). Che-
gou-se ao seguinte em relação a cada eixo de análise:

1. Objetivos:
1.1 Justiça substantiva (quando se pretendia realizar justiça como foco principal 
da política);
1.2 Agilidade (quando se pretendia imprimir velocidade ao trabalho do ator judicial);
1.3 Assistência Judiciária/Acessibilidade (quando o objetivo era o de promover a 
entrada no sistema de justiça);
1.4 Sensibilização (nos casos em que se pretendia chamar a atenção da população – ou 
de um público específico – para um problema);
1.5 Reforma institucional (quando se pretendia constituir nova instituição ou refor-
mar instituição antiga);
1.6 Transparência (nos casos em que a política se destinava a apresentar dados e 
processos do sistema de justiça para a população em geral).
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A partir destas categorias, procedeu-se a uma contagem; algumas categorias apa-
reciam combinadas com outras, o que impede que se chegue a uma “conta fechada”, 
mas ainda assim se consegue alcançar um retrato dos tipos de objetivos mais comuns:

1.1 Justiça substantiva: 32
1.2 Agilidade: 62
1.3 Assistência Judiciária: 05
1.4 Sensibilização: 03
1.5 Reforma institucional: 01
1.6 Transparência: 01

As preocupações concentram-se em promover justiça substantiva (32), mas prin-
cipalmente, agilidade (62); ou seja, as principais preocupações dessas políticas giram 
em torno de imprimir velocidade aos procedimentos, de forma a se alcançar uma 
solução rápida aos conflitos que chegam ao sistema de justiça. Vejamos agora os 
problemas, seguindo a mesma dinâmica: primeiro definindo as categorias de análise, 
depois contando-as e checando suas dimensões:

2. Problemas:
2.1 Ameaça a direitos (quando o problema localizado pelos formuladores da política 
envolviam ameaça de lesão – ou a violação já em curso – de direitos);
2.2 Morosidade (quando o problema localizado é o de demora no curso do processo);
2.3 Acessibilidade (quando se localizou uma dificuldade de entrada nos processos, 
ou seja, chegar ao sistema de justiça – seja por questões geográficas, econômicas ou 
culturais – para iniciar algum processo de administração do conflito – judicial ou não);
2.4 Imagem do Judiciário (quando a preocupação gerava em torno da imagem do 
sistema de justiça junto à população em geral).

Chegamos aos seguintes resultados ao proceder a contagem:
2.1 Ameaça a direitos: 59
2.2 Morosidade: 37
2.3 Acessibilidade: 14
2.4 Imagem do Judiciário: 02

Apesar de localizarmos uma incidência maior nas preocupações com agilidade 
ao analisarmos os objetivos, ao olharmos para os problemas localizados, descritos 
pelos formuladores das políticas ao registrar as candidaturas, encontramos uma in-
cidência maior de preocupações com ameaças a direitos (59) do que com celeridade, 
morosidade (37). Os demais problemas aparecem apenas de forma residual, ou seja, 
há uma polarização entre essas duas questões.
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Por fim, vamos nos dedicar agora a analisar os meios desenvolvidos para resolver 
os problemas localizados:

3. Meios:
3.1 Articulação de redes (quando outros atores – públicos ou não - eram articulados 
para resolver o problema – delegacia, sociedade civil, universidades, etc.);
3.2 Reorganização de procedimentos administrativos (quando a política dedicava-se 
a modificar os procedimentos inerentes ao trabalho processual – mas não envolviam 
mudanças legislativas que alterassem o processo jurídica);
3.3 Reorganização de procedimentos processuais (quando a política dedicava-se 
a modificar formas de organizar o trabalho do ponto de vista processual, ou seja, na 
aplicação das regras de direito processual para a realização dos objetivos da prática);
3.4 Reforma Institucional (nos casos em que a política procurava criar ou reformar 
uma instituição);
3.5 Conscientização (nas políticas que procuravam conscientizar a população sobre 
direitos e deveres – cartilhas, palestras, campanhas, etc.);
3.6 Atendimento itinerante (nos casos em que a política se desenvolvia a partir de 
uma organização para a prestação do serviço – atendimento, jurisdição, etc. – fora de 
sua sede ou local tradicional);
3.7 banco de dados (nas políticas que se dedicavam a guardar e sistematizar informa-
ções sobre o trabalho das instituições do sistema de justiça);
3.8 Equipe multidisciplinar (nas situações em que a política incluía profissionais de 
outras áreas de conhecimento – serviço social, arquitetura, psicologia, etc. – em seu 
interior);
3.9 Ênfase em conciliação (quando a prática priorizava a administração do conflito 
aplicando a conciliação, ou seja, conciliadores que procuravam construir um acordo 
com as partes envolvidas);
3.10 Ênfase em mediação (quando a prática priorizava a administração do conflito 
por meio da mediação, ou seja, mediadores procuravam trabalhar as relações entre 
as partes para que elas decidissem sobre as formas de resolução ou administração de 
seu conflito).

Vamos aos resultados das contagens de meios aplicados para o enfrentamento 
dos problemas:

3.1 Articulação de redes: 44
3.2 Reorganização de procedimentos administrativos: 39
3.3 Reorganização de procedimentos processuais: 09
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3.4 Reforma Institucional: 21
3.5 Conscientização: 25
3.6 Atendimento itinerante: 18
3.7 Banco de dados: 06
3.8 Equipe multidisciplinar: 18
3.9 Ênfase em conciliação: 17
3.10 Ênfase em mediação: 06

Temos aqui uma interessante variedade de meios de realização daqueles objeti-
vos, com uma concentração na articulação de redes: 44. Ou seja, é comum que esses 
atores judiciais busquem aplicar soluções não-jurídicas, especialmente se somarmos 
a aplicação de ênfase na conciliação e na mediação e à conscientização (o que nos 
levaria a 92 incidências). Apesar dessa preponderância de articulação de redes, há de 
se notar uma elevada ocorrência de reorganização de procedimentos administrativos 
para resolver problemas que, conforme identificados pelos próprios atores judiciais, 
são de natureza essencialmente jurídica – ameaça a direitos e justiça substantiva.

5. CONCLUSÃO

As categorias foram sendo criadas não a partir das teorias, mas dos dados: con-
forme víamos o que cada ator das práticas assinalava no formulário de candidatura, 
fomos marcando em uma tabela; conforme essas ocorrências foram se repetindo – ou 
ao menos mantendo uma essência comum – foi sendo possível transformá-las em 
categorias comuns, o que permitiu realizar uma análise a partir de dados tão variados.

Apesar dessa construção de categorias ter partido dos dados para a teoria (BE-
CKER, 2007) e não como grande parte da pesquisa empírica é realizada, é interes-
sante notar como se dá a aproximação – ou distanciamento – entre dados e o quadro 
teórico. Temos uma polarização entre os objetivos (justiça substantiva x agilidade), 
o que pode significar uma preocupação com uma das dimensões de problemas lo-
calizadas pro Mauro Cappelletti e Bryant Garth (obstáculos econômicos ao acesso 
à justiça), mas por outro, uma nova ordem de problemas que parecia ter passado 
desapercebida (embora Kim Economides – ECONOMIDES, 1999 – tenha chamado 
atenção para a necessidade de se deslocar as preocupações da questão do acesso 
para a questão da justiça), as dificuldades relacionadas com a realização de justiça 
substantiva. Isso por si só já indica que o quadro teórico precisa de algum tipo de 
atualização: não basta preocupar-se com a entrada na justiça, é necessário pensar 
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também na saída, e em que tipo de saída é promovida.
Do ponto de vista dos problemas localizados, temos uma ligeira inversão: são 

mais perseguidos os problemas relacionados a morosidade que a ameaça a direitos. 
Há uma inversão em relação aos objetivos que é, no mínimo, curiosa e reflete notar 
a necessidade de atualização daquele quadro.

E por fim, do ponto de vista dos meios utilizados para atacar esses problemas e 
realizar esses objetivos, é interessante notar que há uma concentração na articulação 
de redes e na reorganização de procedimentos administrativos. Isso pode denotar 
uma priorização do que os autores referidos chamam de terceira onda de acesso à 
justiça, o “novo enfoque”; mas precisamos pontuar que as preocupações atuais, mais 
acima apontadas e destacadas através da figura do “juiz-gerente” vão muito além do 
encontrado ao longo do Projeto Florença.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo provocar a reflexão sobre alguns aspectos do exame juris-
dicional de políticas públicas, discorrendo sobre elementos relacionados as suas possibilidades 
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papel do Poder Judiciário na promoção dos referidos direitos. A metodologia desenvolvida na 
pesquisa consiste em trabalho indutivo de cunho descritivo, revisão bibliográfica (bibliografia 
nacional e estrangeira) e análise de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (termo de 
pesquisa: políticas públicas), escolha de caso referência (ADPF nº 45/2004), para efeito de 
ilustrar discussões doutrinárias e práticas do STF sobre a matéria analisada.

PALAvRAS-ChAvE
Direitos Sociais; Controle Jurisdicional; Políticas Públicas.

AbSTRACT
This article is intended to provoke reflection on some aspects of judicial review of public poli-
cies, focusing on elements related to their possibilities and limits. The analysis brings consid-
erations not only from the legal prism, but search approaches with the field of political science 
and its interface with the right. The study comprises a succinct debate about the challenges 
and concerns about the jurisdictional control of public policies for social rights, examining 
issues related to the effectiveness of social rights and the role of the judiciary in the promotion 
of those rights.

KEYWORDS
Social Rights; Judicial Control; Public Policies.
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1. INTRODUÇÃO

Os direitos sociais são tratados na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 em seu artigo 6º e grande parte do seu conteúdo desenvolve-se no Título VIII 
dedicado à ordem social. A doutrina jurídico constitucional há bem pouco tempo 
explora os desdobramentos dessas normas na estruturação de um Estado Demo-
crático de Direito. Percebe-se, aos poucos, certo aumento do espaço destinado ao 
debate sobre a relevância dos ditos direitos, de onde resulta uma ruptura inicial com 
o tradicional vazio na abordagem sobre o seu papel na construção da cidadania e da 
democracia brasileira em andamento.

Os direitos sociais são autênticos direitos fundamentais expressos na Constituição 
e, por este motivo, possuem todas as prerrogativas inerentes à condição ou ao status 
decorrente de sua natureza fundamental, sempre que o enunciado da norma consti-
tucional permitir tal consideração em toda sua amplitude. Contudo, não são poucas 
as vezes em que os mesmos são tratados com descaso e/ou todo tipo de entraves são 
postos para comprometer sua eficácia e aplicabilidade, mesmo tratando-se de direi-
tos constitucionais que integram o catálogo de direitos fundamentais, o que torna 
vulverável a garantia de condições dignas para a pessoa humana.

Diante de uma conformação constitucional tão rica no que tange ao reconheci-
mento de direitos fundamentais, o Poder Público se vale das chamadas Políticas Pú-
blicas, que, muito resumidamente, consistem em um conjunto de ações e programas 
dos mais diferentes tipos destinados a concretizar aqueles comandos gerais contidos 
na ordem jurídica constitucional.

Entretanto, a realidade da sociedade brasileira revela que muitas vezes as políticas 
públicas ou existem, mas são insuficientes para atenderem a demanda social, ou se-
quer chegam a existir. Isso porque, a criação de políticas públicas vai desde o debate 
da extensão do núcleo dos direitos sociais, até a disponibilidade de recursos finan-
ceiros para implementá-las. Enfim, há uma série de obstáculos políticos e jurídicos 
a dificultar o desenvolvimento das políticas públicas.

Devido a carência social em termos de prestações estatais, ou mesmo pela sua 
omissão, o Poder Judiciário cada vez mais se vê frente à necessidade de decidir sobre 
questões relacionadas aos direitos sociais. A expectativa social é que juízes e tribunais 
garantam a fruição de direitos fundamentais, especialmente os de cunho prestacional, 
mas por outro lado, a ausência de critérios claros e objetivos geralmente oferecem dú-
vidas na decisão e abrem margem para que alguns sejam contemplados com decisões 



674

favoráveis nas suas demandas e outros, em razão de interpretações diferenciadas, não 
alcancem resultado semelhante.

Assim, o presente trabalho visa investigar o tema da eficácia dos direitos sociais e 
o debate em torno do exame jurisdicional das políticas públicas, considerando suas 
possibilidades e limites. 

2. CONCEITO DE POLíTICA PÚbLICA

Há tempos produz-se na ciência política literatura sobre política pública envol-
vendo conceituação, elementos, fases, modelos de análise, proporcionando a compre-
ensão do fenômeno. Essa análise faz-se necessária para o presente estudo, dado que 
não se pode falar em controle jurisdicional sem uma adequada visualização daquilo 
que se propõe controlar. 

A política pública se apresenta como objeto e ramo de conhecimento: o objeto 
de conhecimento (fenômeno) possui variadas definições. Em artigo, Celina Souza10 
traz as definições de Lynn (1980): “conjunto de ações de governo que irão produzir 
objetivos específicos”, de Peters (1986): “política pública é a soma das atividades dos 
governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida 
dos cidadãos” e de Dye (1984): “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 

Gianfranco Pasquino, em seu Curso de Ciência Política11, problematiza algumas 
definições como a de Meny e Thomas ( 1991, p.5) apud Pasquino (2002), segundo 
a qual “uma política [pública] apresenta-se sob a forma de conjuntos e práticas e 
directrizes que promanam de um ou mais actores públicos”. Esta visão é contestada 
por Pasquino sob o argumento de ser imprecisa, redutora e desviante:

É imprecisa porque não explicita quais são, efectivamente, os actores públicos; redutora, 
porque elimina outros intervenientes que, não sendo públicos, não podem tomar parte 
na produção de uma ou mais políticas públicas; e enfim, desviante porque canaliza as 
atenções para um determinado grupo de actores, deixando para trás muitos outros que 
desempenham papéis igualmente relevantes.

Enquanto ramo do conhecimento, é a parte da ciência política que tem por escopo 
analisar seu já referido homônimo. Nesse sentido a definição de Mead apud Souza 
(2006), ou seja, é “campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

10 SOUZA, Celina. Políticas Publicas, uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 24.

11 PASQUINO,Gianfranco. Curso de Ciência Política. Cascais: Principia, 2001, p. 254-255.
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grandes questões públicas”. 
O termo “política” pode receber diversos sentidos: policy: conteúdo material, po-

litics: processo através do qual a policy é construída; polity: a estrutura política. No 
processo de produção da política pública: algumas abordagens destacam o ponto dos 
interesses influindo nos processos:12

•	 O	tipo	de	política	pública	-	quatro	tipos:	distributivas	(caracterizadas	por	um	menor	
grau de conflito em sua formulação), redistributivas (grande grau de conflito, impõe 
perdas e ganhos), regulatórias (os graus de conflito são variáveis) e constitutivas 
(mudam as regras e estruturas, a polity);
•	 O	ciclo	da	política	pública	apresenta	modelo	de	análise	que	decompõe	a	política	
pública em fases: formulação, aplicação e controle de impactos. Klaus Frey propõe a 
seguinte divisão, a saber: percepção e definição de problemas, agenda-settin., elabo-
ração de programas e decisão, implementação de políticas e, finalmente, a avaliação 
de políticas e a eventual correção da ação. Tal modelo enfoca a pergunta: Como o 
problema entra na agenda pública? Numa aproximação com o direito poderíamos 
perguntar: Como interagem agenda política e Constituição? Em quais etapas podem 
ocorrer controle jurisdicional?;
•	 Coalizão	de	defesa	que	pensa	a	política	pública	como	um	conjunto	de	subsistemas	
relativamente estáveis que se articulam com acontecimentos externos. Para essa abor-
dagem, as crenças e valores formariam coalizões de defesa dentro de cada subsistema;
•	 Modelo	do	contentor	de	lixo	no	qual	as	políticas	públicas	seriam	produzidas	num	
processo de tentativa e erro, em que seriam retiradas ao acaso problemas e soluções. Os 
defensores dessa abordagem se utilizam da seguinte alegoria: os problemas e políticas 
públicas estariam dispostos numa lata de lixo e seriam retiradas de forma aleatória. 
Esse modelo vai de encontro às definições jurídicas de política pública, dado que estas 
a entendem como tendo por meta a efetivação dos direitos fundamentais.

Existem outros enfoques, influenciados pelas políticas de ajuste fiscal e gerencia-
lismo público, procurando despolitizar a política: o foco é na eficiência da policy e não 
na politic, uso de estruturas “independentes” - agências reguladoras, por exemplo - 
ênfase na segurança e credibilidade e continuidade da política pública, independência 
da correlação de forças, muito embora, perceba-se que a independência figura mais 

12 SOUZA, Celina. Op. Cit., p. 26-28.
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em termos teóricos do que práticos.
Por fim, identifica-se o (neo)institucionalismo, modelo que destaca o papel das 

instituições na análise da política pública; tal posição defende que as estruturas sociais 
seriam fator de influência nas ações de governo. Essas instituições seriam os valores co-
muns, modelos e processos reconhecidos por todos, bem como as estruturas estatais. 

Quanto ao direito, essas definições foram encontradas: “de um modo geral, a 
expressão [política pública] pretende significar um conjunto ou uma medida isolada 
praticada pelo Estado como o desiderato de dar efetividade aos direitos fundamentais 
ou ao Estado Democrático de Direito” e “Interessante frisar que, em regra, as políti-
cas públicas são os meios necessários para a efetivação dos direitos fundamentais”.13 

Dimitri Dimoulis14 define-a como: “Instrumento de ação do Estado, em especial 
do Executivo e Legislativo, de caráter vinculativo e obrigatório, que deve permitir 
divisar as etapas de concreção dos problemas políticos constitucionais voltados à 
realização dos fins do Estado Democrático de Direito, passíveis de exame de mérito 
pelo Poder Judiciário”. 

E Eduardo Appio15 defende que “as políticas públicas podem ser conceituadas, 
portanto, como instrumentos de execução de programas políticos baseados na inter-
venção estatal na sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades 
aos cidadãos, tendo por escopo assegurar as condições materiais de uma existência 
digna a todos os cidadãos”. 

Todas essas definições de política pública articulam a ação de governo à realização 
dos mandamentos constitucionais e à plena efetivação dos direitos fundamentais. Tal 
entendimento constrange o poder discricionário das variáveis de formulação da agenda 
política, obrigando os agentes públicos, grupos de interesse e demais atores envolvidos 
a terem como fator limitador de suas disputas a Constituição. Esta é, em si, fruto de 
disputa política e da correlação de forças e grupos de interesses presentes em 1988 e, a 
priori, seu papel está na limitação do poder do Estado e suas ações-políticas públicas. 

A crítica que pode ser feita é a de que, não necessariamente, uma política pública 
se propõe a dar efetividade aos direitos fundamentais. Ela pode ser meramente sim-
bólica, sem qualquer eficácia para solucionar o problema ao qual se propôs resolver, 
tendo em vista apenas dar satisfação à sociedade.

13 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. Controle judicial de políticas públicas. Editora RT.  2005. Pp. 47 - 48.

14 DIMOULIS, Dimitri. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. Ed. Saraviva. 2007. P. 285.

15 APPIO, Eduardo. Controle Judicial de Políticas Públicas no Brasil. Editora Juruá. 2007. Pp. 133 - 136.
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3. DIREITO E POLíTICAS PÚbLICAS: O COMPLEXO 
ENqUADRAMENTO JURíDICO-INSTITUCIONAL

Já a par de que as políticas públicas, em resumo, dentre outros propósitos, visam 
concretizar direitos fundamentais, através da elaboração de programas sociais e, por-
tanto, consolidam o próprio Estado Democrático de Direito, torna-se necessário 
analisar a eficácia de tais direitos fundamentais à luz da ordem constitucional, uma 
vez que esta eficácia vincula os Poderes Públicos a desenvolvê-los ao máximo.

Os direitos fundamentais estão previstos na constituição em dois sentidos, quais 
sejam, (i) sentido material, devido ao conteúdo e importância, e (ii) sentido formal, 
em razão de estarem presentes no corpo da Constituição escrita. A relevância desses 
direitos os torna verdadeiros condutores da Constituição.16

Como se trata de direitos fundamentais, todos possuem eficácia plena e, via de 
regra, são imediatamente aplicáveis. No entanto, sempre há de se verificar nessas 
normas de direitos fundamentais a necessidade da potencialização da eficácia (pos-
sibilidade da norma gerar efeitos jurídicos).

No caso dos direitos fundamentais que se encontram subdivididos no direito de 
defesa, onde o Estado ou particular devem se omitir, gerando prestações de não fazer, 
protegendo a dignidade da pessoa humana, há mais facilidade de aplicação imediata 
prevista no mencionado art. 5º, §1º, da Constituição. O grande problema se encontra 
na outra parte da subdivisão, nos direitos fundamentais prestacionais, pois, nesse 
caso, há uma prestação de fazer por parte do Estado, que se trata de uma prestação 
de cunho econômico, esbarrando na questão da reserva do possível, gerando, muitas 
vezes, problemas para a aplicabilidade imediata do direito fundamental. 

Segundo o princípio da separação dos Poderes previsto na Carta Constitucional, 
o Poder Judiciário não deve interferir na esfera do Executivo e Legislativo, pois é o 
primeiro quem é responsável pela definição de valores destinados a concretização 
dos direitos fundamentais, através da lei orçamentária anual, e cabe ao segundo 
aprová-la ou não. Nas circunstâncias em que o Judiciário tenha de promover a apli-
cabilidade do provimento de uma política pública, ele deve indicar as fontes dessas 
novas despesas o que acaba por esbarrar na problematização da reserva do possível. 
Prejudica-se, dessa forma, a aplicabilidade imediata do direito fundamental, quando 

16 Segundo Ingo Wolfgang Sarlet: “Em face de sua fundamentalidade material e formal, diz-se que os Direitos funda-
mentais, de certa forma, “governam” as constituições. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 366.
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há uma prestação positiva de um direito fundamental.
Segundo Eduardo Appio, a Constituição de 1988, em seu art. 84, II, dispõe que 

compete ao Presidente da República, junto aos Ministros de Estado, a direção superior 
da administração federal; sendo assim, o juiz, em regra, só poderá adentrar nesta seara 
nos casos em que o Executivo se omitir na concretização das políticas públicas, sob 
pena de ferir o princípio da separação de Poderes ou interferir impropriamente na 
discricionariedade administrativa. Em suas palavras: 

Somente naqueles casos em que não existe uma prerrogativa constitucional erigida em 
favor do Poder Executivo é que se pode conceber a intervenção judicial positiva. Bem 
por isto, a atividade de revisão judicial deve estar assentada nos seguintes pressupostos: 
1º) a política social já se encontra prevista na lei ou na Constituição e corresponde à 
outorga de direitos coletivos; 2º) o Poder Executivo ainda não implementou a política 
social prevista na constituição; 3º) o poder Executivo, ao implementar a política social, 
rompeu com o princípio da isonomia. O autor coletivo deverá, ainda, preencher os 
seguintes requisitos específicos: 1º) deverá indicar a fonte de financiamento da implan-
tação ou extensão de um programa social; e 2º) terá de respeitar a lei orçamentária 
anual (princípio da reserva legislativa).

Quando há programas sociais que não se encontram previstos em lei, o Judiciário 
não pode, por si só, promover ações coletivas para garantir a prestação dos direitos 
fundamentais e sociais. Somente através de uma democracia participativa, em que já 
tenha se deliberado a respeito de uma política pública, é que poderão ser promovidas 
pelos legitimados as ações coletivas, para fim de vincular o Executivo.

Quando se encontram previstos em lei, cabe ao Judiciário exercer um controle 
através das ações civis públicas. Por isso, o Executivo tem de ter muito cuidado com o 
que promete em suas políticas públicas, reservando, desse modo, na lei orçamentária 
anual crédito para cumprimento do que fora prometido. Apesar desse crédito não 
ser ilimitado, podendo haver uma necessidade de suplementação orçamentária para 
atender as novas necessidades (Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 5º, § 4º).

O conteúdo da ação civil pública representa sempre um direito coletivo, não po-
dendo ser objeto de uma ação individual, pois versa sobre uma universalização, como, 
por exemplo, o direito à educação fundamental no Brasil (art. 208, I). No entanto, há 
direitos individuais que possuem eficácia jurídica exigível enquanto direito subjetivo, 
como é o caso do §1º do citado artigo, podendo ser exigido enquanto direito individual. 

Segundo Eduardo Appio, “o exercício de um direito fundamental individual, atra-
vés de uma prestação social positiva ainda não implementada e que vise atender a 
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toda população, estará afrontando o principio da isonomia dos cidadãos”. Olhando 
sob uma ótica universalista está totalmente correto o pensamento do autor. No en-
tanto, em se tratando de políticas públicas de cunho social, muitas vezes é preciso 
focalizar em determinadas áreas e grupos sociais; conforme já foi dito por Aristóteles, 
“devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de 
suas desigualdades”.

De fato, a advertência feita pelo autor acima referido deve ser tomada em consi-
deração, o Poder Judiciário não possui suficientes elementos de preparação técnica 
para analisar aspectos relacionados tomada de decisões e construções complexas 
que originam as políticas públicas. Contudo, este argumento não pode ser traduzido 
numa apreciação meramente jurídico-dogmática, porque, conforme relatado acima, 
a ciência política discute aspectos de construção de políticas públicas geradas muito 
mais para satisfazer dimensões simbólicas, sem compromisso com realização dos 
preceitos constitucionais e sem pretensões de efetivamente cumprir os prognósticos 
orçamentários, deixando a sociedade refém de decisões impróprias, quando não ar-
bitrárias, desprezando a força normativa da Constituição.

4. DESAFIOS E PRObLEMATIZAÇÕES EM TORNO DO 
EXAME JURISDICIONAL DE POLíTICAS PÚbLICAS 
DE DIREITOS SOCIAIS

4.1 A CLÁSSICA DISCUSSÃO DAS NORMAS 
PROGRAMÁTICAS E OS DIREITOS SOCIAIS 

De acordo com a divisão tricotômica proposta por José Afonso da Silva, a eficá-
cia e a aplicabilidade das normas constitucionais estariam compreendidas sob três 
ângulos: (i) normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, (ii) 
normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata e (iii) normas 
constitucionais de eficácia limitada e aplicabilidade mediata.17

Em razão à proposta deste trabalho, iremos nos ater às reflexões jurídicas da ter-
ceira classificação. As normas de eficácia limitada e aplicabilidade mediata são aquelas 
que não produzem todos os seus efeitos jurídicos logo quando entram em vigor, ou 
seja, para que elas possam exalar todos os efeitos jurídicos pensados pelo legislador 

17 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 179-180.
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constitucional ao redigi-las, é necessário que haja uma integração legislativa poste-
rior. Estas normas já nasceriam impondo ao legislador infraconstitucional o dever de 
regulamentá-las, justamente para que produzam seus plenos efeitos. 

Todavia, é necessário atentar para o fato de que embora as normas de eficácia 
limitada não produzam seus efeitos principais de imediato, dependendo de regula-
mentação posterior, elas são dotadas de eficácia jurídica.

As normas de eficácia limitada se subdividem em dois grupos, quais sejam: nor-
mas constitucionais de princípio institutivo – segundo as quais o legislador consti-
tucional estabelece comandos gerais sobre a estruturação e atribuições de órgãos, 
entidades e institutos - e normas constitucionais de princípio programático.

As normas programáticas são aquelas que não regulam questões específicas, e sim 
trazem valores e princípios a serem implementados pelo legislador infraconstitucional 
e observados também pelos Poderes Executivo e Judiciário nas três esferas federativas 
e pela Administração Pública como um todo. Em resumo, as normas programáticas 
traçam os fins públicos e sociais a serem alcançados pelo Estado, os objetivos sociais 
do Poder Público.

Sob o prisma das normas constitucionais programáticas, a doutrina clássica insere 
nessa classificação o rol de direitos sociais. Isso significa, em um primeiro momento, 
que o catálogo de direitos sociais previsto na Constituição Federal careceria de nor-
matividade suficiente para refletir, logo a partir do primeiro dia de vigência, todos 
os seus principais efeitos. Os direitos sociais seriam, portanto, objetivos do Estado 
a serem implementados com o tempo e de acordo com a necessidade da população, 
cabendo ao legislador infraconstitucional determinar o momento adequado para 
regulamentar cada um deles. 

Esse posicionamento dificultaria ou até mesmo impossibilitaria a implementação 
de Políticas Públicas, visto que seria necessário esperar, primeiramente, que o legis-
lador infraconstitucional fizesse seu papel de dar os contornos práticos aos direitos 
sociais para que os mesmos pudessem externar todos os seus efeitos jurídicos e, assim, 
pudessem ser objeto de políticas públicas e passíveis de controle judicial. Antes disso, 
os direitos sociais seriam apenas programas, fins, objetivos do poder público.

Faz-se mister analisar que esse entendimento acerca das normas programáticas 
não condiz com a realidade e a importância dos direitos sociais, já que entendê-los 
como tal significa destituí-los de grande parte de sua efetividade. Isso gerou o seguinte 
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questionamento de Norberto Bobbio18:
Será que já não nos perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas que não 
ordenam, proíbem, ou permitem hic et nunc, mas ordenam, proíbem e permitem num 
futuro indefinido e sem um prazo de carência claramente delimitado? 

A autora Ivanilda Figueiredo dispõe que a Constituição de 1988 caminha em sen-
tido oposto à clássica discussão dos direitos sociais como normas programáticas, uma 
vez que ela consagra, através de seus princípios fundamentais, a Justiça Social como 
um fim do Estado e, em consequência, torna-se uma Carta voltada para a transfor-
mação da realidade brasileira inviabilizando uma visão limitada dos direitos sociais.19 

Seguindo a linha de pensamento acima descrita, o Ministro Celso de Mello expôs 
que o próprio STF já ratificou que as normas de caráter programático presentes na 
Constituição Federal não podem consubstanciar-se em promessas constitucionais 
inconsequentes, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de 
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental 
ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.20

Felipe de Melo Fonte sustenta que sendo as políticas públicas o conjunto de ações 
e programas para dar efetividade aos comandos gerais impostos pela ordem jurídica 
que necessitam da ação estatal. Dentre outras finalidades, as políticas públicas se 
prestam a dar concretude aos direitos fundamentais de cunho prestacional, como os 
são os direitos sociais.21 

Américo Bedê Freire Júnior afirma que a atuação do juiz deve ser na efetivação 
das normas constitucionais, especialmente dos direitos fundamentais.22 Aliás, Paulo 
Costa já ratificava o entendimento quando explicou que o controle jurisdicional-
-constitucional da administração pública no Estado Social de Direito não pode ser 
simplesmente uma investigação do cumprimento de formalidades extrínsecas da lei, 
senão, e principalmente, um controle substancial da não violação e da implantação, 

18 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 77-78.

19 FIGUEIREDO, Ivanilda. Políticas Públicas e a Realização dos Direitos Sociais, p. 167.

20 RTJ 175/1212-1213, Relator Ministro Celso de Mello.

21 FONTE, Felipe de Melo. A legitimidade do Poder Judiciário para o controle de políticas públicas. Revista Eletrônica 
de Direito Administrativo Econômico – REDAE -, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 18, maio/junho/
julho, 2009. Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-18-MAIO-2009-FELIPE-MELO.
pdf>. Acesso em 29 de Agosto de 2011.

22 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 61.
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pela administração, dos grandes vetores constitucionais.23

Portanto, cabe ao Poder Judiciário, diante da omissão total ou parcial do Estado 
em adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, 
formular e implementar políticas públicas, de modo a resguardar a eficácia e a inte-
gridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 
ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.24

4.2 RESERVA DO POSSÍVEL

O Ministro Celso de Melo, na emblemática decisão proferida na ADPF nº 45/2004 
afirmou, quanto ao tema relativo à reserva do possível, que “a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais depende, em grande medida, de um inescapável vín-
culo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo 
que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa 
estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material 
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.

Cumpre advertir, desse modo, que o princípio da “reserva do possível” – ressalva-
da a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocado pelo 
Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitu-
cionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar 
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de 
um sentido de essencial fundamentalidade.

Os condicionamentos impostos pela “reserva do possível” ao processo de concre-
tização dos direitos de segunda geração – de implantação sempre onerosa –, tradu-
zem-se em um binômio que compreende, de um lado, a razoabilidade da pretensão 
individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, a existência de 
disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele 
reclamadas. 

Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo governamental de tornar efe-
tiva a aplicação dos direitos sociais, que os elementos componentes do mencionado 
binômio devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocor-
rência, pois, ausente qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade 

23 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle jurisdicional da Administração Pública. p. 212.

24 ADPFnº 45 – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Relator Ministro Celso de Mello. Decisão 
proferida em 29.04.2004 e publicada do Diário de Justiça em 04.05/2004.
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estatal de realização prática de tais direitos.
Ana Paula de Barcellos25 entende que a limitação de recursos existe e é uma con-

tingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que 
algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar 
seu fornecimento pelo Estado.

Para a mencionada autora, o objetivo da Constituição de 1988 pode ser resumido 
na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as 
condições de sua dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, 
condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais 
dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os 
alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá 
discutir quais os outros projetos a se investir.

Segundo Eduardo Mendonça26, inúmeras decisões políticas majoritárias materia-
lizadas na lei orçamentária anual relacionadas à promoção de direitos sociais deixam 
de ser concretizadas, ano após ano. Isso decorre do sistema orçamentário autorizativo 
- adotado pelo Brasil - no qual é conferida ao Executivo a faculdade de não gastar 
as verbas referentes à determinada dotação orçamentária, ou seja, as execuções das 
previsões de gastos no orçamento não são obrigatórias.

Em razão disso, tornou-se normal, ao longo dos anos, a inexecução ampla e imo-
tivada do orçamento, embora sua elaboração envolva os três Poderes – com destaque 
para o Executivo e o Legislativo – em complexo processo decisório. 

As políticas públicas, por sua vez, são definidas concretamente na lei orçamen-
tária, em função das possibilidades financeiras do Estado. A prática brasileira tem 
ignorado um conjunto expressivo de decisões, sintetizadas na opção de não gastar. 
Os cortes são corriqueiros e têm atingido programas relacionados a áreas em que a 
atuação do Estado tem sido insatisfatória ou insuficiente, como segurança pública, 
saúde, saneamento, dentre outros.27 Para o autor, essa competência reconhecida ao 
Presidente da República chega a ser irracional, porque não se funda em uma reava-
liação das previsões de gasto, mas sim na desconsideração de opções de investimento 

25 MARTINS, Flávia Bahia. Direito Constitucional. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 207

26 MENDONÇA, Eduardo. Da Faculdade de Gastar ao Dever de Agir: O Esvaziamento Contramajoritário de Políticas 
Públicas. p. 232-233

27 Além do que, as práticas de desvinculação de receitas autorizadas pelo Legislativo, tem seguidamente permitido que 
o orçamento seja remanejado para direções diversas daquela inicialmente desenhadas pelo constituinte.
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contidas no orçamento, substituídas por uma pauta própria de prioridades.
A crítica de Eduardo Mendonça28 se funda na total ausência de motivação na rea-

lização de cortes/retenção de verbas pela Administração, defendendo que o dever de 
motivar é fundamental em qualquer sistema orçamentário, mesmo naqueles em que 
a execução seja vinculada. A motivação serve para que o administrador demonstre 
que sua conduta guarda relação com a realidade fática e está inserida no espaço de 
liberdade deixado pela ordem jurídica.

A exigência de motivação é ainda mais importante diante de decisões administra-
tivas que deixem de dar execução a dotações orçamentárias, total ou parcialmente, ou 
remanejem recursos. Isso porque a lei orçamentária registra decisões democráticas, 
destinadas a serem concretizadas na realidade.

Desta forma, defende que a combinação de dois elementos, quais sejam - a exis-
tência de dotação, que significa que já houve uma decisão majoritária valorando um 
interesse, separando recursos em determinado montante e a ausência de redistribui-
ção de tais recursos, não podendo ser utilizados para outra finalidade – evidencia 
uma inércia ilegal. Visto que uma decisão orçamentária está sendo ignorada e, ainda, 
é inconstitucional, caso se verifique que direitos ou interesses protegidos pela Cons-
tituição estejam sendo esvaziados ou subconcretizados. Em muitos casos, a dotação 
está relacionada com a realização de objetivos protegidos pelo constituinte, assim, a 
inércia dos agentes políticos caracterizar-se-ia como ato inconstitucional, deixando 
de ser um simples não atuar, qualificando-se como uma inação incompatível com 
a ordem constitucional. O administrador, ao não se valer da alocação de recursos 
constantes do orçamento, deixa de agir quando teria condições para fazê-lo.

Assim, para o autor, a omissão das instâncias políticas parece funcionar como 
um fator a legitimar atuação judicial mais intensa. A inexecução de uma dotação 
orçamentária pode ser utilizada pelo juiz como argumento para maior interferência 
no domínio das políticas públicas. Nesse caso, o juiz ocupa um espaço deixado pela 
inércia do administrador na execução de uma decisão legislativa. O juiz não estaria 
interferindo na distribuição de recursos entre as diferentes opções de política pública, 
mas concretizando escolhas dentro de uma política já aprovada em caráter geral.29

28 MENDONÇA, Eduardo. Da Faculdade de Gastar ao Dever de Agir: O Esvaziamento Contramajoritário de Políticas 
Públicas. p. 268

29 MENDONÇA, Eduardo. Op. Cit. p. 276-277.
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4.3 MÍNIMO EXISTENCIAL

As formulações em torno do mínimo existencial expressam que este apresenta 
uma vertente garantística e uma vertente prestacional. A feição garantística impede 
agressão do direito, isto é, requer cedência de outros direitos ou de deveres (pagar 
imposto, p. ex.) perante a garantia de meios que satisfaçam as mínimas condições 
de vivência digna da pessoa ou da sua família. Neste aspecto, o mínimo existencial 
vincula o Estado e o particular. 

A feição prestacional tem caráter de direito social, exigível frente ao Estado. Neste 
caso, não se pode deixar de equacionar se esse mínimo é suficiente para cumprir os 
desideratos do Estado Democrático de Direito. 

Um dos problemas em relação ao aspecto prestacional do mínimo existencial 
consiste em determinar quais prestações de direitos sociais conformam o seu nú-
cleo. Caso seja vencida esta etapa, ainda assim perdurará a dificuldade de saber em 
relação a cada direito particular qual a extensão da obrigação do Estado de prover 
ou satisfazer a necessidade ou interesse social ou econômico tutelados pelo direito. 
Quando um determinado direito social é reconhecido a certas pessoas ou grupos em 
uma determinada medida, fica a dúvida sobre a possibilidade de estabelecer juízos de 
comparação entre a situação dos beneficiários, controlando a legalidade e razoabili-
dade do fator de diferenciação utilizado pelo Estado ao prover, garantir ou promover 
seletivamente os interesses tutelados pelo direito. 

A questão do mínimo existencial dentro de uma modalidade prestacional convive 
com a complexidade de definição de quais direitos e em que amplitude podem ser 
caracterizados como fundamentais dentre os direitos sociais estipulados na Constitui-
ção. Tanto a doutrina interna como externa esbarra no problema da subjetividade do 
estabelecimento do padrão de referência ideal para consecução de condições mínimas 
indispensáveis para a manutenção digna da vida.

Ingo Wolfgang Sarlet, em estudo sobre a eficácia dos direitos fundamentais, apon-
ta para a necessidade de reconhecimento de certos direitos subjetivos a prestações 
ligados aos recursos materiais mínimos para a existência de qualquer indivíduo. A 
existência digna, segundo ele, estaria intimamente ligada à prestação de recursos 
materiais essenciais, devendo ser analisada a problemática do salário mínimo, da 
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assistência social, da educação, do direito à previdência social e do direito à saúde.30

Na concepção de Ricardo Lobo Torres os direitos referentes ao mínimo existencial 
incidiriam sobre um conjunto de condições que seriam pressupostos para o exercício 
da liberdade.31 Inclusive o autor sustenta a idéia de metamorfose dos direitostsociais 
em mínimo existencial.32 

Tal posicionamento reduz o caráter fundamental dos direitos sociais fora do âm-
bito do mínimo existencial, extraindo sua plenitude colocando-os em patamares 
inferiores, mínimos de eficácia. O conjunto dos direitos sociais praticamente na sua 
integralidade forma o bloco constitucional dos direitos fundamentais e a identificação 
com níveis mínimos, em que pese à contribuição para buscar um nível de garantia 
mais adequado aos referidos direitos, acaba por menosprezar seu impacto deixando 
a cargo do Estado a cômoda condição de oferecer apenas o mínimo, ainda que este 
grau seja insatisfatório. Uma verdadeira ótica de implementação dos direitos sociais 
prestacionais não se coaduna com nivelamentos que excluem determinados direitos 
ou diminuem as dimensões dos mesmos, até porque esta postura acentua as desi-
gualdades sócio-econômicas.

O mínimo existencial também é objeto de análise por Ana Paula de Barcellos, que 
o identifica como o núcleo sindicável da dignidade da pessoa humana, inclui como 
proposta para sua concretização os direitos à educação fundamental, à saúde básica, à 
assistência no caso de necessidade e ao acesso à Justiça, todos exigíveis judicialmente 
de forma direta.33

Embora a proposta referida tenha por objetivo evitar a total ineficácia jurídica de 
vários dispositivos sobre direitos sociais, cabe aclarar que não se deve confundir a 
materialidade do princípio da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, 
nem se pode reduzir o mínimo existencial ao direito de subsistir. Apesar da vasta exten-
são dos direitos sociais gerarem problemas relacionados à amplitude de sua eficácia e 
comprometer a credibilidade da construção do Estado Democrático de Direito, não se 
justifica partir para versões minimalistas abandonando de vez uma visão mais global. 

30 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 
322-323. 

31 TORRES, Ricardo Lobo. Os Direitos Humanos e a Tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 
p.128-129. TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed Renovar, 2ªed, 2002, p.267. 

32 TORRES, Ricardo Lobo. “Metamorfose dos direitos sociais em mínimo existencial”. SALET, Ingo Wolfgang. Direitos 
fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 1-46.

33 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 305.
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As restrições de direitos fundamentais se justificam quando não violam o núcleo 
essencial de um determinado direito e são previstas ou autorizadas na Lei Maior, por-
tanto, ainda que sejam direitos sociais, apenas podem ocorrer limitações se fundadas na 
própria Constituição e não as baseadas no alvedrio do intérprete, bem como devem res-
peitar o núcleo essencial do direito caso sejam objeto de desdobramentos legislativos.

É preciso uma ação e padrão mais uniformizada de atuação dos poderes estatais 
na realização dos direitos sociais com o intuito de assegurar o mínimo existencial, 
para evitar que a falta de vontade política e medidas e decisões parciais sejam adotadas 
produzindo categorias variadas de oferecimento de prestações de conteúdo univer-
sal. Contudo, com isso não se pretende partir para a defesa de um mínimo próprio 
a cada direito, porque seria o mesmo que nivelar por baixo direitos que não foram 
hierarquizados na Constituição.

Uma seara um pouco menos controvertida diz respeito ao mínimo existencial 
enquanto objeto de dimensão negativa por parte do Estado, neste campo mais especi-
ficamente é possível sustentar a adoção de medidas protetoras das mínimas condições 
de vida digna para as pessoas, principalmente se tais medidas pretendem evitar ações 
predatórias relacionadas ao poder de tributar exercido pelo Estado garantindo as 
condições iniciais de liberdade e a intributabilidade do mínimo vital.

5. O PAPEL DOS ÓRGÃOS JULGADORES NO EXAME 
JURISDICIONAL DE POLíTICAS PÚbLICAS  
COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA  
EFICáCIA DOS DIREITOS SOCIAIS 

O julgamento da ArgUição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 
45/2004 tornou-se um caso icônico de posicionamento do Supremo Tribunal Federal 
quanto à possibilidade de controle judicial de políticas públicas, especificamente 
em relação à efetivação de direitos sociais, havendo tal julgado repercutido tanto na 
jurisprudência da própria Corte Suprema quanto na de outros tribunais, como vere-
mos. Relatada pelo Ministro Celso de Mello, a ADPF 45/2004 tem a seguinte ementa: 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUES-
TÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVEN-
ÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTI-
CAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GO-
VERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  
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ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO AR-
BÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 
CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO 
LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO 
POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA 
INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR 
DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDA-
DES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).

Em seu voto, o Ministro do STF quebrou paradigmas ao reconhecer o Judiciário, 
como guardião da Constituição (papel, no direito brasileiro, exercido não apenas pelo 
STF, e sim por qualquer juízo, apto a realizar, em caso concreto, o controle difuso de 
constitucionalidade, podendo deixar de aplicar norma que considerar inconstitucio-
nal) pode, quando os poderes competentes, por ação ou omissão, comprometerem a 
eficácia de direitos fundamentais, formular e aplicar políticas públicas. Estes direitos, 
asseverou o ministro, ainda que tenham conteúdo programático, são plenamente exi-
gíveis pelos seus titulares, devendo ser conferido a estes a tutela jurisdicional efetiva 
quando da violação deles pelo Estado. 

O Ministro Relator ressaltou, ainda, que a cláusula da Reserva do Possível não 
pode ser invocada pelo Poder Público, quando houver indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político-administrativa – para obstar a prestação de condi-
ções mínimas de existência do cidadão, o chamado Mínimo Existencial.

Com esta decisão, o Ministro Celso de Mello inaugurou entendimento no STF de 
que os direitos sociais são imediatamente exigíveis do Estado, sejam positivos (como 
o são, em regra) sejam negativos, não podendo o Poder Público simplesmente alegar 
ausência de recursos materiais para a sua concretização, quando tratam de direitos 
cujo conteúdo compõe o substrato mínimo de que um cidadão necessita para viver 
e se desenvolver como pessoa. Da mesma forma, foi firmado o entendimento que, 
ainda que não seja função típica do Poder Judiciário, pode este vir eventualmente a 
formular políticas públicas na omissão dos órgãos competentes, sem que haja, entre-
tanto, violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 

Outros julgados da Corte Suprema seguiram a orientação do leading case: 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSI-
NO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL 
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INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. 1. A educação é um direito fundamental e 
indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu 
exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição 
do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo 
fixou entendimento no sentido de que “[a] educação infantil, por qualificar-se como 
direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, 
a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina 
a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, 
nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas 
públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em 
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, 
cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que 
sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia 
e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional”. Preceden-
tes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 603575 AgR / SC - SANTA 
CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a):  Min. EROS 
GRAU. Julgamento:  20/04/2010. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Publicação: DJe-
086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-05 PP-01127 RT 
v. 99, n. 898, 2010, p. 146-152)
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 
INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTI-
GOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a saúde é prerrogativa 
constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, 
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo 
acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo 
Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem 
que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Execu-
tivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AI 734487 AgR / PR - PARANÁ 
. AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE. 
Julgamento:  03/08/2010 . Órgão Julgador:  Segunda Turma. Publicação DJe-154 DI-
VULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-06 PP-01220 RT v. 99, 
n. 902, 2010, p. 158-162).
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DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL 
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊN-
CIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. 
ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança 
é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de 
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar 
a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucio-
nalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricio-
nário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (RE 559646 
AgR / PR – PARANÁ. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a):  
Min. ELLEN GRACIE.Julgamento:  07/06/2011. Órgão Julgador:  Segunda Turma. 
Publicação: DJe-120 DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 24-06-2011 EMENT VOL-02550-
01 PP-00144).

O exame jurisdicional de políticas públicas é uma realidade presente. Já não cabe 
afirmar a ilegitimidade do Poder Judiciário para exercê-lo. Contudo, perdura a ad-
vertência sobre os limites e possibilidades de exercício deste controle para que, em 
nome de um ativismo judicial, não se cometam desvios, excessos que promovam 
desigualdades e onerem demasiado o Estado. A proporcionalidade e a razoabilidade 
são exigências inafastáveis no exame das políticas públicas de direitos sociais para 
promover a eficácia dos ditos direitos.
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base na doutrina e nos tribunais. A pesquisa se concentrou em livros de teoria do direito e de 
direito constitucional, e com relação aos tribunais, a ênfase recai no Supremo Tribunal Federal, 
dada a força das suas decisões. O princípio da segurança jurídica é fundamento do Estado de 
Direito, e se relaciona estritamente à questão da legalidade. Contudo, os cidadãos devem sentir 
os efeitos diretos da segurança oferecida pelos tribunais ao interpretarem e aplicarem as leis. 
Nesse sentido, a compreensão clara da jurisprudência é importante na medida em que serve de 
parâmetro para a conduta social. A pesquisa se propõe, dessa forma, a analisar a coerência e a 
consistência da fundamentação que acompanha uma decisão judicial. Este trabalho é uma etapa 
inicial dessa pesquisa no que se refere ao uso desse conceito na corte constitucional brasileira.

PALAvRAS-ChAvE
Segurança Jurídica; Supremo Tribunal Federal; Legalidade.

AbSTRACT
This article seeks to systematize and understand the concept of legal certainty, based in doctrine 
and in the courts. The research focused on books of legal theory and constitutional law, and in 
relation to the courts, the emphasis is on the Supreme Court, given the strength of their deci-
sions. The principle of legal certainty is the foundation of the rule of law, and relates closely to 
the question of legality. However, citizens should feel the direct effects of the security offered 
by the courts when interpreting and applying the law. In this sense, a clear understanding of 
the case law is important in that it serves as a parameter for social conduct. The research pro-
poses, therefore, to examine the coherence and consistency of the explanatory memorandum 
accompanying a judicial decision. This work is an initial step in this research refers to the use 
of this concept in the Brazilian constitutional court.

KEYWORDS
Legal Security; Supreme Court; Legality.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo é parte de projeto financiado pelo CNJ e pela Capes.11 Envolve 
três instituições de ensino superior: PUC-PR, UFSC e UFRJ. No âmbito desta última, 
a pesquisa se concentra sobre o tema da Previsibilidade das decisões judicias: o pro-
blema da segurança jurídica, e faz parte das atividades desenvolvidas pelo OJB-UFRJ 
(Observatório da Justiça Brasileira).12 A equipe envolve alunos de graduação e de 
pós-graduação, além de pesquisadores da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

A segurança jurídica, princípio basilar do Estado de Direito, desdobra-se no pro-
blema na previsibilidade das ações legitimadas não apenas pela lei, como também 
pela jurisprudência. Para tanto se faz necessária uma busca e sistematização sobre a 
compreensão do conceito de segurança jurídica na doutrina e nos tribunais. Assim, 
serão considerados autores prestigiados na literatura especializada, notadamente os 
que se dedicam à confecção de manuais. A escolha pelos manuais deve-se ao amplo 
alcance desse tipo de literatura, especialmente na formação de novos profissionais, 
e sua repercussão na prática jurídica. Na seqüência, a pesquisa se concentra na ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro, mediante o que é trazido em 
seus informativos semanais. 

Parte-se do pressuposto de que o princípio da segurança jurídica é mais do que 
mero recurso retórico dos tribunais, mas um princípio constitucional que serve como 
fundamento para o Direito. Pergunta-se se existe uma definição compartilhada pela 
doutrina e uma explicação satisfatória que caminhe para uma aplicação consciente e 
integradora. A pesquisa procura, através de uma metodologia complexa de estudos e 
análises dos diferentes entendimentos, apresentar um conceito de segurança jurídica 
que ultrapasse a definição rígida, circunscrita à idéia de legalidade: “Ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5º, 
parágrafo II, da Constituição Federal). Mas além do seu aspecto objetivo, a segurança 
jurídica também deve ser encarada pelo prisma do sujeito, que precisa ter confiança 
nas ações do Estado, especialmente no que diz respeito à aplicação das leis. 

Foram selecionados dois períodos de atuação do Supremo Tribunal Federal, cor-
respondentes às gestões respectivamente dos Ministros Gilmar Mendes (2008 a 2012) 

11 Edital 020/2012. Limites e possibilidades da eficácia da prestação jurisdicional no Brasil.

12 Este trabalho é fruto de um esforço coletivo dos integrantes do OJB, cujos nomes constam da equipe configurada no 
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Foi assinado por um de seus integrantes, a aluna Flavia Gonçalves Balarini, 
bolsista de Iniciação Científica da FAPERJ, e pela Coordenadora do Projeto do CNJ, Margarida Lacombe Camargo.
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e Cezar Peluso (2010 a 2012). Acredita-se, e isso será verificado melhor em outros 
momentos, que a Corte assume perfis distintos sob as suas diversas presidências. 

O objetivo geral da pesquisa é, então, verificar a compreensão do princípio da 
segurança jurídica na sociedade atual. Isso pode ser verificado pela atuação dos tribu-
nais, ao responderem questões que lhe são apresentadas. O movimento de provocação 
dos tribunais por parte da sociedade pode levar a uma nova conformação de idéias 
e forjar, por conseqüência, novos conceitos. É assim que se verifica a ampliação do 
conceito de segurança jurídica, tradicionalmente encampado pela doutrina, para 
além de seu viés objetivo. Nas sociedades de risco são antes as angústias do sujeito 
que merecem proteção. Para a estabilidade necessária a qualquer atitude de plane-
jamento, e diante da complexidade das sociedades contemporâneas e das mudanças 
que ocorrem mais rapidamente do que outrora, espera-se que as instâncias do poder 
encarregadas de garantir o Direito promovam as atualizações necessárias, renovando-o 
e adaptando-o às situações que surgem a cada dia. 

Cabe verificar, nesse sentido, se a maior referência ao princípio da segurança 
jurídica na jurisprudência recente dos tribunais deve-se ao seu maior ou menor for-
talecimento. Por um lado, a utilização desse recurso reflete sua maior incidência na 
sociedade, mas por outro pode traduzir maior necessidade da intervenção do Esta-
do para a sua garantia. Cabe perceber então, se o maior número de referências ao 
princípio da segurança jurídica reflete seu fortalecimento ou o seu enfraquecimento. 

Procura-se, assim, num primeiro momento, traçar um esboço a respeito do prin-
cípio da segurança jurídica, captando o entendimento doutrinário e jurisprudencial 
(com base nos informativos semanais divulgados pelo Supremo Tribunal Federal); 
suas semelhanças e diferenças, a fim de se construir uma definição que atenda às 
particularidades do ordenamento jurídico brasileiro.

Para fins de confecção do presente artigo, buscou-se o ensinamento de autores 
consagrados do Direito Constitucional e da Teoria do Direito, bem como o novo 
entendimento que vem se formando a respeito da existência de um aspecto subjetivo 
para a segurança jurídica – abordagem muito promissora no que concerne à adap-
tação do princípio às constantes e necessárias mudanças. Além disso, a história do 
princípio em si e sua relação com momentos econômico-sociais também foi consi-
derada. Por fim, pesquisou-se nos informativos do STF disponibilizados no período 
correspondente às cortes constitucionais presididas pelos Ministros Gilmar Mendes 
e Cezar Peluso (2008 a 2012), a freqüência de uso da expressão “segurança jurídica” 
nas decisões e diversos aspectos que as envolveram nos acórdãos/votos. A partir das 
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informações coletadas, sistematizadas e trabalhadas, foi alcançado o primeiro grande 
passo do projeto: a análise do princípio constitucional da segurança jurídica.

2. PRECEDENTES hISTÓRICOS DA  
SEGURANÇA JURíDICA 

O princípio da segurança jurídica se encontra difundido nas sociedades muito 
antes de receber tal denominação e, desta maneira, encontrar um marco preciso e 
claro de seu surgimento não é uma tarefa fácil. Seguindo o pensamento de J. J. Cano-
tilho, a idéia de segurança jurídica surgiu da necessidade humana de alguma certeza, 
sem variações ou mudanças no decorrer do tempo, de forma a coordenar e organizar 
a vida social (CANOTILHO, 2002, p. 257). Tal desejo remonta ao período em que o 
ser humano começou a dar origem ao que hoje chamamos de sociedade, em busca 
de um ambiente diverso da natureza, e em que pudesse desenvolver-se juntamente 
com seus iguais. Nesse novo espaço humano, social, estabelecer certezas e garantias 
tornou-se um desejo comum e objeto de procura dos diversos grupos sociais fruto 
dessas interações. Obter segurança – de alguma forma, conseguir transformar o ideal 
de “estar seguro” em uma realidade – era o mesmo que tornar a dependência, que 
decorre naturalmente das mais simples e das mais complexas relações sociais, mais 
tolerável.

Nas sociedades modernas, a idéia de segurança relaciona-se intimamente com a 
ordem; com a organização estatal, referente às funções e abstenções do Estado, bem 
como os padrões legais que devem ser levados em consideração nas relações sociais. 
Por isso torna-se tão intrínseca e essencial ao ordenamento jurídico, e estudá-la em 
suas particularidades e em seus pormenores passa a ser uma necessidade. É impor-
tante ressaltar, contudo, que a segurança jurídica não esteve sempre e somente rela-
cionada ao taxativo conhecimento daquilo que é legal/ilegal, ainda que os códigos e 
as leis dificilmente expressem toda sua abrangência em seus dispositivos. Abrange 
também a questão da legitimidade e, com ela, valores consagrados pela sociedade. 
Dessa forma, pode-se encontrar referência à segurança jurídica, ao longo da história 
e nos diferentes ordenamentos jurídicos, em diversas normas e princípios não rela-
cionados apenas ao princípio da legalidade. 

A Constituição Inglesa de 1215 (ARAÚJO; MOREIRA, 2010) a prevê a partir da 
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garantia da propriedade privada, em decorrência do devido processo legal13, mas 
somente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, fruto da Revo-
lução Francesa, ela ganha status de direito fundamental. Neste documento, importante 
para o futuro das nações em tantos aspectos diferentes que seriam necessários livros 
para enumerar, o artigo 2º pugna pela conservação dos direitos naturais e imprescri-
tíveis ao homem e, dentre eles, a segurança da vida, da liberdade e da propriedade. 
Posteriormente, no preâmbulo da Constituição Francesa de 1793, forma-se um con-
ceito mais preciso de segurança jurídica: “A segurança consiste na proteção conferida 
pela sociedade a cada um de seus membros para a conservação de sua pessoa, de 
seus direitos e de sua propriedade”. Analisando a definição rapidamente, percebe-se 
que a ideia da segurança física – relacionada à integridade pessoal e à manutenção 
da propriedade – ainda não está totalmente separada da ideia da segurança jurídica, 
embora já se possa notar que sua existência, bem como sua proteção, adquiriu des-
taque neste período.

Exatamente este destaque trouxe à segurança jurídica uma nova interpretação, 
por muito tempo intimamente relacionada à ideologia burguesa. No início do sécu-
lo XIX, o surgimento do código napoleônico, segundo Paulo Nader (2004, p. 141), 
“condicionou inteiramente os juristas franceses ao valor segurança”. Desde então, 
com o advento da codificação, restou consagrado e defendido o princípio da legali-
dade – nada além da lei poderia servir como base para a aplicação do direito – e, em 
decorrência dele, a segurança jurídica tornou-se fundamental para a conservação de 
um ordenamento jurídico.

Uma nova perspectiva a respeito do entendimento sobre segurança jurídica – en-
globando a ideia de proteção à confiança – surgiu e solidificou quando o Estado liberal 
burguês deu lugar ao Estado social ou Estado-providência. A maior dependência da 
população em relação aos atos estatais e, por consequência, a maior ingerência do 
estado sobre a vida dos cidadãos fez com que a expectativa depositada pelas pessoas 
também precisasse ser protegida. Então, diante das mudanças estruturais e conjun-
turais que atravessaram a sociedade capitalista, as garantias instituídas não poderiam 
limitar-se a defesa do indivíduo contra o poder estatal, mas necessitavam abarcar a 

13 “(39) No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or 
deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by 
the lawful judgement of his equals or by the law of the land. [...] (60) All these customs and liberties that we have granted 
shall be observed in our kingdom in so far as concerns our own relations with our subjects. Let all men of our kingdom, 
whether clergy or laymen, observe them similarly in their relations with their own men.” (ARAÚJO; MOREIRA, 2010)
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defesa do indivíduo – seus anseios, necessidades e expectativas – a partir da ação do 
poder estatal, sob pena de os ordenamentos jurídicos não servirem às sociedades que 
buscavam conformar (COUTO E SILVA, 2005, p. 6).

No Brasil, o princípio da segurança jurídica aparece já na Constituição do Im-
pério, 1824, ainda que não com tal nomenclatura. Apesar de outorgada, protegeu a 
irretroatividade das leis e o direito adquirido; expressões claras da defesa à segurança. 
Em 1891, a Constituição da República também trouxe a ideia da irretroatividade das 
leis. A Constituição de 1934 trouxe o texto que, salvo pequenas modificações, prin-
cipalmente a respeito da ordenação, repetiu-se pelas constituições de 1946 e 1967 e 
permanece até a carta de 1988. Procura-se assegurar aos cidadãos tanto a proteção da 
legalidade como das decisões judiciais (a única constituição que deixou de abordar a 
ideia da segurança jurídica foi a outorgada em 1937, fruto do Estado Novo de Getúlio 
Vargas; certamente por conta da influência do contexto externo a que o governo da 
época era ligado).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada. (CF, 1988)

A abordagem constitucional – reiterada na Lei de Introdução às Normas do Direi-
to Brasileiro e no Código de Processo Civil, por exemplo – é claramente semelhante 
aquela da Constituição Francesa, com quase duzentos anos de diferença. A ideia 
da segurança jurídica ainda se mistura, em linhas gerais, com o entendimento e a 
defesa da integridade psíquica, física e patrimonial, bem como com a estrita ideia 
de legalidade. Para José Afonso da Silva, a Constituição Cidadã aborda a segurança 
como garantia, baseando-se no respeito aos direitos fundamentais; como proteção 
dos direitos subjetivos, considerando-se as mutações formais e a busca de estabilidade 
diante das alterações legislativas com o passar do tempo; como direito social, para a 
garantia de condições sociais dignas ao indivíduo; e a segurança por meio do Direito, 
que se referem aos meios de defesa do Estado, bem como a manutenção da ordem 
pública (SILVA, 1993, p.378-379).

A ampliação desse princípio vem com as leis infraconstitucionais e com a sua 
concretização. No que concerne às leis infraconstitucionais federais, apenas três delas 
fazem menção direta ao princípio da segurança jurídica: a lei 9.784, que regula o 
processo administrativo, a lei 9.868 e a lei 9.882, que estabelecem diretrizes para o 
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processo e julgamento de ações perante o Supremo Tribunal Federal, todas de 1999. 
O conteúdo novo que essas leis trazem, principalmente as duas últimas, é a centelha 
da nova perspectiva da segurança jurídica no ordenamento brasileiro. A segurança 
jurídica, ainda que de modo incipiente, ganha outro significado para o legislador, 
restando ao julgador, hoje em dia, a tarefa de aproximar definitivamente a ideia da 
proteção à confiança do cidadão e à sua expectativa de realização do direito.

O que é importante considerar atualmente, quando as mudanças sociais acon-
tecem em uma velocidade cada vez maior e cabe ao direito apressar-se para seguir 
acompanhando a evolução das relações humanas, é como o constante aperfeiçoamen-
to do Direito pode gerar insegurança jurídica. O princípio constitucional é baseado 
na estabilidade, seja relacionada à legalidade, seja às expectativas criadas. As recentes 
e progressivas mudanças jurídicas – que simplesmente seguem a sociedade fugaz 
do século XXI – podem afetar a ideia de segurança e ordem que todo ordenamento 
jurídico pressupõe e necessita manter. A importância da segurança jurídica é notada 
desde os tempos de Sócrates quando, segundo Paulo Nader, em um capítulo de seu 
livro “Introdução ao Estudo do Direito” destinado a tal análise, o mesmo disse a seus 
discípulos, sobre sua injusta condenação, que “era necessário que os homens bons 
cumprissem as leis más, para que os homens maus cumprissem as leis boas”.

3. SIGNIFICADO DE SEGURANÇA JURíDICA

A segurança jurídica, apesar de constar raras vezes explicitada no ordenamento 
jurídico brasileiro e não possuir uma precisa e completa definição legal, é princípio 
constitucional. Isso pode ser evidenciado tanto pelo caput do artigo 5º da Consti-
tuição Federal, como pelo inciso XXXVI do mesmo artigo, assegurando que “a lei 
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Vale 
acrescentar também que de acordo com o inciso XXXIX – “não há crime sem lei 
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Trata-se de importante 
exemplo sobre como a segurança jurídica é tratada, em um primeiro momento, em 
âmbito constitucional. 

Dada sua importância para a formação e consolidação de um Estado Democrá-
tico de Direito, a segurança jurídica ganhou lugar entre os estudos de doutrinadores 
importantes, principalmente ligados à Teoria do Direito e ao Direito Constitucional, 
ainda que teóricos de diferentes áreas do Direito – como Direito Penal e Direito 
Processual – façam estudos a respeito da aplicação e aplicabilidade do princípio em 
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suas respectivas particularidades. Tais áreas de estudo do direito foram escolhidas 
em razão de abordarem o princípio de maneira mais generalizada e abrangente, sem 
acolher as particularidades que, por exemplo, as determinações penais ou trabalhistas 
carregam consigo. Ainda que haja uma integração entre as áreas do direito – princi-
palmente no que se refere à irradiação principiológica tão prestigiada atualmente – é 
no âmbito constitucional e no âmbito da teoria do direito que os princípios encontram 
sua essência, bem como sua fundamentação básica.

Partindo dessas ideias, André Ramos Tavares, em seu livro “Curso de Direito 
Constitucional”, faz menção a três elementos essenciais da segurança jurídica: a) a 
necessidade de certeza, de conhecimento do Direito vigente e de acesso ao conteúdo 
desse Direito; b) a possibilidade de conhecer, de antemão, as consequências pelas 
atividades e pelos atos adotados; e c) a estabilidade da ordem jurídica. A estabilidade 
mínima da ordem jurídica consiste em cláusulas pétreas, decorrente da  dificuldade 
de alteração das normas constitucionais; e em limitações materiais impostas ao le-
gislador e às demais fontes do Direito (TAVARES, 2009). Pode-se dizer assim, que 
a segurança jurídica se projeta tanto para o passado (irretroatividade das leis e das 
emendas à constituição) quanto para o futuro (com a pretensão de estabilidade mí-
nima do Direito e com seus institutos destinados a alcançar esta finalidade, como as 
cláusulas pétreas, por exemplo). 

Tavares afirma que, em sentido amplo, um direito à segurança jurídica poderá 
abranger: a garantia do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada; a ga-
rantia contra restrições legislativas dos direitos fundamentais e, em particular, contra 
a retroatividade de leis punitivas; o devido processo legal e o juiz natural; a garantia 
contra a incidência do poder reformador da Constituição em cláusulas essenciais; o 
direito contra a violação de direitos; o direito à efetividade dos direitos previstos e 
declarados solenemente; o direito contra medidas de cunho retrocessivo (redução 
ou supressão de posições jurídicas já implementadas); a proibição do retrocesso em 
matéria de implementação de direitos fundamentais; o direito à proteção da segurança 
pessoal, social e coletiva; e, finalmente, o direito à estabilidade máxima da ordem 
jurídica e da ordem constitucional (TAVARES, 2009).

José Afonso da Silva (1993) ressalta a necessidade de se “assegurar o valor da 
segurança jurídica, especialmente no que tange à estabilidade dos valores subjetivos” 
e exalta que a sua condição está na certeza que os indivíduos têm de que as relações 
realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja 
substituída. Por fim, resume a segurança jurídica como a “garantia de estabilidade e 
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de certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas saibam de antemão que, 
uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta mantém-se estável, mesmo 
se modificar a base legal sob a qual se estabeleceu”.

Nesse sentido, Luis Roberto Barroso inclui a segurança jurídica nos fundamen-
tos do Estado e do Direito, junto com a Justiça. Segundo o autor, é possível definir 
o princípio a partir de um conjunto de ideias e conteúdos. Entre eles, a existência 
de instituições estatais dotadas de poder e garantias, a confiança nos atos do Poder 
Público, a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade na aplicação das leis. 
O autor ainda atenta para o fato de que a segurança jurídica não pode prescindir de 
valores essenciais, como o respeito ao direito adquirido e à coisa julgada. 

J.J. Canotilho também enxerga a segurança jurídica como elemento constitutivo 
do Estado de Direito, associando-a intimamente ao princípio da proteção à confiança. 
Com esta análise, traz componentes subjetivos à ideia de segurança, relacionado-a à 
“calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos 
atos dos poderes públicos”. Mostra a exigibilidade da mesma perante atos de quaisquer 
dos três poderes (CANOTILHO, 2002, p. 257). Para Canotilho, o princípio geral da 
Segurança Jurídica em sentido amplo pode ser formulado do seguinte modo:

O indivíduo tem como direito poder confiar em que aos seus atos ou às decisões pú-
blicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçados em 
normas jurídicas vigentes e válidas por esses atos jurídicos deixados pelas autoridades 
com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos no ordena-
mento jurídico poderes (CANOTILHO, 2002, p. 257).

Essas ideias se desenvolvem em torno de dois conceitos: o primeiro, da estabilida-
de ou eficácia da segurança jurídica, dado que as decisões dos poderes públicos, uma 
vez adotadas, na forma e procedimento legalmente exigidos, não devem ser arbitraria-
mente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram 
pressupostos materiais particularmente relevantes; e o segundo, da previsibilidade 
ou eficácia do princípio da segurança jurídica que, fundamentalmente, se reconduz à 
exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos 
jurídicos dos atos normativos. Segundo ele, do ponto de vista do cidadão, não existe 
um direito à manutenção da jurisprudência, mas sempre se coloca a questão de saber 
se e como a proteção da confiança pode estar condicionada pela uniformidade na 
orientação dos tribunais. 

Quanto aos teóricos do direito, Hans Kelsen (2009) expressa sua postura fielmente 
positivista ao relacionar o princípio da segurança jurídica com o ato de conhecer e 



705

interpretar a norma, afirmando que o grau de segurança é inversamente proporcio-
nal à quantidade de significados possíveis. Em sua concepção, uma norma que se 
constituísse de apenas um significado é a materialização da segurança jurídica de 
maneira plena e um dos papéis da Teoria do Direito consistia justamente em limitar 
os sentidos da norma. 

Dimitri Dimoulis, por outro lado, tem uma visão mais abrangente da ideia de 
segurança jurídica, relacionando-a a questão da previsibilidade. Para ele, “o indivíduo 
não só conhece aquilo que pode e não pode fazer e as consequências da eventual vio-
lação da norma, mas sabe também que o Estado nunca o surpreenderá”. Desta forma, 
o Estado resta limitado em seu próprio poder, e existindo o Direito como orientador 
das relações sociais, a previsibilidade das consequências jurídicas está assim garantida 
e a sensação de segurança também (DIMOULIS, 2011, p.86-87).

O que se pode concluir de todas estas opiniões doutrinárias, em resumo, é que a 
segurança jurídica está intimamente relacionada ao princípio da legalidade. O Estado 
tem suas ações limitadas pelo que é garantido aos cidadãos pelo Direito, considerada 
a expectativa gerada nos indivíduos dependentes desse mesmo Estado. A segurança, 
assim, não consiste apenas em garantir um ambiente sólido para a realização de negó-
cios jurídicos ou, de maneira mais abrangente, para as relações sociais, mas também 
envolve a participação estatal na manutenção e renovação dessa segurança. Almiro 
Couto e Silva, que trabalha mais profundamente a existência de um aspecto subjetivo 
da segurança jurídica, aponta para a importância das ações do Estado no sentido de 
garantir que a confiança depositada pelos cidadãos não seja quebrada. 

Isso ultrapassa a ideia uniforme de seguir o texto legal e transborda em uma clara 
adaptação do princípio da segurança jurídica aos tempos atuais, em que a fugacidade 
dos momentos torna o direito constantemente obsoleto. Não se pode deixar de lado o 
que Paulo Dourado de Gusmão (2008) menciona em seu livro Introdução ao Estudo 
do Direito: a segurança jurídica é um aspecto material responsável por estruturar o 
direito. Sem ela, o predomínio da lei da força é iminente. A segurança jurídica é, dou-
trinariamente, um princípio essencial à estabilidade e legitimidade do ordenamento 
jurídico. Teóricos do direito e constitucionalistas dedicaram páginas de suas obras à 
abordagem desde princípio, ressaltando aspectos legais e materiais, bem como uma 
nova maneira – subjetiva – de aplicá-lo nas relações entre Estado e sociedade.
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4. A AMPLIAÇÃO DA IDEIA DE SEGURANÇA 
JURíDICA: ASPECTOS ObJETIvO E SUbJETIvO

As crescentes transformações pelas quais o Direito passou ao longo do tempo, ou 
melhor, as transformações na forma de se enxergar, estudar e aplicar o direito, foram 
capazes de fazer evoluir uma série de princípios e, de uma maneira ou de outra, inte-
grá-los melhor às relações cotidianas com as quais deveriam, desde sempre, relacionar-
-se. A segurança jurídica, neste contexto, foi construída, reconstruída e revista, através 
de análises distintas influenciadas por conjunturas sociais e econômicas igualmente 
distintas. Houve ampliação e flexibilização do conceito, além de lhe ser atribuído um 
maior destaque, como princípio básico do Estado Democrático de Direito.

Atualmente, o próprio entendimento de segurança jurídica vem se ampliando de 
uma maneira nova, sutil, mas notável se analisada com cuidado. Entende-se que a 
segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança – que, de forma não explícita 
é antiga no Direito, mas que ganhou importância na sociedade moderna, pluralista e 
fugaz que se constituiu – são mais do que meramente relacionados, alcançando a ideia 
de que a segurança jurídica compreende um aspecto objetivo e subjetivo.

O primeiro, aspecto objetivo da segurança jurídica, está intimamente relaciona-
do com a estabilidade natural do Direito e essencial a este. É definido na segurança 
garantida por lei, expressamente, que direciona as ações e realiza o direito. É aquilo 
sobre o que se pode ter certeza, porque está estritamente definido em lei e pode ser fa-
cilmente demonstrado. Em outras palavras, seguindo o raciocínio de Almiro Couto e 
Silva, pode-se entender a dimensão objetiva como a limitação estatal de agir de forma 
prejudicial aos cidadãos. São, por exemplo, as garantias constitucionais expressas 
no corpo da Carta Magna. As leis não podem ser modificadas intempestivamente e 
desacompanhadas do devido processo legal (COUTO E SILVA, 2005, p.3-4).

Não é à toa que, ao se falar em segurança jurídica, menciona-se sempre o inciso 
que protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como ex-
pressões claras de limitação do agir do Estado. É a garantia expressa de que o ente 
instituído de poder não tem o direito de ser arbitrário. É o controle do governado 
sobre o governo. O aspecto objetivo está intimamente relacionado ao princípio da 
legalidade e a outros tantos que cerceiam a atuação do Estado em prol do cidadão, 
na expressão clara da ótica capitalista e individualista que dominou a ordem mundial 
por um tempo e se mantém como ideal norteador. 

O segundo, o aspecto subjetivo da segurança jurídica, mistura-se com o princípio 
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da proteção à confiança. Há divergências doutrinárias quanto ao grau dessa relação 
– corolários, sinônimos ou distintos –, mas não há dúvidas de que existe. Diferen-
temente do aspecto objetivo, este envolve as possibilidades de previsão das ações 
estatais, bem como a expectativa do indivíduo sobre essas ações. É o que se espera 
que aconteça, conforme a crença que se tem depositada na ordem jurídica. Importa 
também uma questão de legitimidade, configurada na confiança de que nada será 
feito em prejuízo do povo, pelos seus representantes. É dela que vem a legitimidade, 
mesmo que indiretamente, dos atos públicos. Nas palavras de Almiro Couto e Silva:

A proteção à confiança impõe limitações ao Estado na liberdade de alterar sua conduta 
e de modificar atos que produziam vantagens para os destinatários, mesmo quando 
ilegais, ou atribui-lhe conseqüências patrimoniais por essas alterações, sempre em 
virtude da crença gerada nos beneficiários, nos administrados ou na sociedade em 
geral de que aqueles atos eram legítimos (COUTO E SILVA, 2005, p.3-4).

O aspecto subjetivo condiciona uma maior atuação do Estado, muito característica 
do Estado de Bem Estar Social. Busca-se a satisfação do indivíduo, pela não frustra-
ção de suas expectativas. J. J. Canotilho afirma que o princípio da segurança jurídica 
exige “fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder, de forma 
que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança jurídica dos seus próprios 
atos” (CANOTILHO, 2002, p.257).

Apesar dessa divisão, elas possuem vários pontos em comum. Para a doutrina, o 
princípio da segurança jurídica é em geral apresentado como uno. Os dois aspectos 
encontram-se unidos, mas a diferenciação apontada demonstra a complexidade do 
princípio, a justificar estudo mais aprofundado. O aspecto objetivo, de limite à atuação 
do Poder Público é ressaltado pela doutrina, restringindo seu alcance e compreensão. 
A percepção do seu aspecto subjetivo vem ampliar o entendimento do princípio, 
trazendo uma nova perspectiva a ser explorada no estudo do direito.

5. A SEGURANÇA JURíDICA SEGUNDO O 
SUPREMO TRIbUNAL FEDERAL 

Como princípio basilar do Estado Democrático de Direito, em sede constitucio-
nal, a segurança jurídica ganha especial enfoque nas questões que chegam ao Supremo 
Tribunal Federal. Em um período histórico em que as mudanças acontecem mais 
rapidamente do que jamais fora, é surpreendente que um princípio intrinsecamente 
ligado à ideia de estabilidade ganhe destaque, principalmente no que se refere a mé-
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todos sobre como sustenta-lo diante da sociedade em constante reconstrução. Por 
outro lado, é plausível e, ao mesmo tempo, compreensível, se o ponto analisado for a 
crescente demanda pela segurança, pela estabilidade e previsibilidade que o princípio 
da segurança jurídica procura manter. As alterações acontecem a todo momento e o 
desenvolvimento – no campo das ideias, nas sociedades e na interação humana, de 
maneira geral – provoca no homem o desejo por diminuir a insegurança. 

A segurança jurídica, presente em boa parte dos votos e decisões, ao lado de 
outros importantes princípios constitucionais, aparece não só como uma ferramenta 
de argumentação, mas também como um guia para a ação do Estado, seja no sentido 
de limitá-la seja no sentido de ampliá-la. A segurança jurídica passa a exercer, direta 
e explicitamente, papel importante na aplicação de outros direitos, bem como nos 
padrões jurisprudenciais a serem seguidos. A busca pela estabilidade e pela proteção 
da confiança depositada pela sociedade alcança o direito como um todo e, no Su-
premo Tribunal Federal, atinge diversas áreas do Direito. Assim, tal busca interfere 
na jurisprudência dos tribunais inferiores, moldando suas decisões, como mais um 
importante reflexo da irradiação principiológica promovida em prol da Constituição 
Federal – tornando-a essencial ao ordenamento brasileiro, não somente de maneira 
vertical e normativa, mas também de maneira horizontal, atingindo diretamente o 
caso concreto. 

Em termos de análise concreta da relação entre a segurança jurídica e o traba-
lho do STF, os informativos apareceram como uma fonte importante de pesquisa. 
Considerando a sua característica condensadora e esclarecedora, tais documentos 
trazem consigo o conteúdo básico do que foi tratado no período a que se referem. 
Trata-se de resumos das ações votadas e julgadas, bem como transcrições de votos 
e decisões, em que se destacam os assuntos levantados e a base de argumentação 
utilizada pelos ministros. Desta forma, para uma pesquisa inicial, e com o objetivo 
de verificar a frequência em que o princípio da segurança jurídica é mencionado pela 
corte constitucional brasileira, os informativos foram de grande valia. A partir deles, 
tentou-se encontrar a visão que o Supremo Tribunal Federal, de maneira geral, teve 
do princípio nos últimos anos.

A pesquisa demonstrou que entre os anos de 2008 a 2012 houve um claro cresci-
mento gradativo da menção ao princípio objeto desde estudo. Isso indica que a ideia 
da segurança jurídica veio a ser considerada nas questões com maior frequência no 
ano de 2011 e com maior destaque no começo do ano de 2012 (conforme gráfico 
abaixo). Para se ter uma ideia, no período de janeiro a abril de 2012, o princípio da 
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segurança jurídica foi mencionado e defendido três vezes a mais do que o período 
de abril a dezembro de 2008. 
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Além disso, ressalta-se que quase cinquenta por cento dos informativos da Corte 
Gilmar Mendes fizeram menção à segurança jurídica. Na Corte Peluso foram aproxi-
madamente sessenta e cinco por cento dos informativos, o que demonstra um claro 
crescimento da utilização do princípio, mesmo que para fins retóricos. É uma de-
monstração clara – a um primeiro momento da análise – de que a segurança jurídica 
ganhou foco. Desta forma, o segundo período estudado, a Corte Peluso (2010-2012) 
tratou mais da segurança jurídica – seja considerando-a sob os seus aspectos objetivo 
e subjetivo separados ou conjuntamente – do que a corte que a antecedeu, o que é 
outra perspectiva de análise que demonstra a importância que o princípio vem ga-
nhando nas questões atuais e permanece parte dos debates constitucionais em voga 
como parte importante, reiterada e reiterável. Os gráficos abaixo ilustram essa ideia:

Outro enfoque foi dado à abordagem diferenciada deste princípio, a saber: aos 
seus aspectos objetivo e subjetivo, para encontrar qual predomina entre o pensamento 
do Supremo Tribunal Federal nos últimos cinco anos. Considerando a inovação no 
que se refere à significação do princípio da segurança jurídica, era de se esperar que 
houvesse um reflexo no tratamento constitucional, embora a questão sobre qual dos 
fatos se apresentou primeiro (se a nova visão em sua aplicação ou a nova abordagem 
doutrinária) permaneça como um tema interessante a ser aprofundado. Os resultados 
apurados e armazenados graficamente apontam que o aspecto objetivo foi mais citado, 
com destaque para a ligação da segurança jurídica com a coisa julgada e o direito 
adquirido, relacionado ao inciso constitucional consagrador da ideia tradicional de 
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segurança jurídica, ainda que o aspecto subjetivo tenha ganhado considerável expres-
são com o passar do tempo (cf. gráfico abaixo). O que não quer dizer, em hipótese 
alguma, que as cortes mantém um pensamento conservador a respeito do princípio. 
Ainda que exista um aspecto subjetivo a ser analisado, o aspecto objetivo e usual 
da segurança jurídica deve continuar a ser tutelado, como princípio constitucional 
institucionalizado – a ressignificação da segurança jurídica, para utilizar o termo de 
Judith Martins Costa, traz um acréscimo ao Direito Constitucional e ao ordenamento 
jurídico brasileiro como um todo e não uma simples alteração.

Portanto, há de se notar que, em termos numéricos, certo equilíbrio entre as 
duas formas de se configurar a segurança jurídica, mas é importante ressaltar que a 

pesquisa demonstrou que, em 2011, o aspecto subjetivo suplantou consideravelmente 
o aspecto objetivo no que se refere às menções, demonstrando que a jurisprudência 
brasileira vem encontrando no princípio uma nova maneira de aplicá-lo. A relevân-
cia observada da natureza subjetiva está ligada à crescente abordagem da proteção 
à confiança pelo Supremo, que é fundamento do direito, e está sendo cada vez mais 
valorizada principalmente como instrumento de defesa dos interesses da esfera jurí-
dica de particulares e de realização dos direitos fundamentais. 

Percebe-se, então, a ingerência que a segurança jurídica adquire sobre a concre-
tização de outros princípios, principalmente em um momento histórico em que os 
direitos fundamentais – na promissora e, deseja-se, longa democracia brasileira – são 
demandados, exaltados e defendidos como se deve. A nova maneira de se enxergar 
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o princípio da segurança jurídica é um meio de aumentar o alcance prático – visto 
que o teórico, em si, não necessita de acréscimos – da Constituição, bem como de 
tornar o Estado proativo em relação à sociedade que se propõe a coordenar. Pelo 
bem desta coletividade, deve o governo assegurar o interesse geral tanto por sua não 
interferência em assuntos privados quanto por sua ingerência nas relações humanas. 

A análise dos informativos seguiu com a busca das áreas do direito relacionadas 
às menções de segurança jurídica feita em cada ano. O uso do termo estava ligado 
ao Direito Civil, Direito Previdenciário, Direito Administrativo, Direito Tributário, 
Direito do Trabalho e Direito Eleitoral, em sua maioria, com destaque para a conexão 
com o Direito Administrativo, que obteve a maior parte das citações14. Interessante 
notar que, embora o princípio da proteção à confiança tenha partido do Direito 
Administrativo – em consonância, claro, com o Direito Constitucional, ao integrar-
-se com o princípio da segurança jurídica (de maneira tão intensa que, como expli-
citado anteriormente, o primeiro pode ser considerado subprincípio do segundo e, 
consequentemente, o aspecto subjetivo deste), a ideia da preservação da expectativa 
depositada pelo indivíduo em certa decisão, procedimento ou posicionamento, bem 
como na realização do Direito e concretização de direitos, acaba por chegar a todas 
as áreas jurídicas e receber destaque em boa parte delas, influindo na evolução do 
ordenamento completamente. Afinal, em todas essas áreas observou-se a eminência 
do aspecto objetivo da segurança jurídica, com exceção das áreas previdenciária, 
tributária e penal, sendo pequena a diferença entre os dois aspectos nesses casos. 

Com esses dados, acrescidos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que 

14 Conforme demonstrado pelo gráfico a seguir.
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pode ser encontrada no Informativo nº 591 e em alguns outros subsequentes, nota-se 
que a corte constitucional brasileira enxerga a segurança jurídica como fundamental 
para a organização do Estado e para a efetivação de garantias constitucionais, bem 
como para o limite da atuação estatal. Vale destacar o trecho da obra de J.J. Canotilho 
que se repete por várias transcrições:

Estes dois princípios - segurança jurídica e protecção da confiança - andam estreita-
mente associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da protecção 
de confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança 
jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com ele-
mentos objectivos da ordem jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de 
orientação e realização do direito - enquanto a protecção da confiança se prende mais 
com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e 
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes 
públicos. A segurança e a protecção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, 
clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação 
a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos 
jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica 
e da protecção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ - 
legislativo, executivo e judicial (CANOTILHO, 2002, p.257). 

Tal trecho serviu de fundamentação para diversas manifestações dos ministros 
durante o período estudado e, ainda que seja a transcrição literal de um trecho de 
um constitucionalista português, é essencial para a compreensão de qual linha de 
pensamento predominou nas duas últimas cortes constitucionais. É através dos 
argumentos utilizados para a defesa das ideias e de sua repetição e adequação a 
diferentes matérias que se pode perceber a posição adotada pelo Supremo Tribu-
nal Federal, nos últimos dois anos, no que se refere ao entendimento a respeito da 
segurança jurídica. 

6. bREvES CONCLUSÕES

Sob um viés pragmático, o princípio da segurança jurídica tem sido usado 
para a preservação de atos inválidos, que por vezes são impossibilitados de serem 
anulados para respeitar os princípios da boa-fé e da proteção à confiança. Nota-
-se, então, como afirma Couto e Silva, que os princípios da segurança jurídica e 
da proteção à confiança são elementos conservadores inseridos na ordem jurídica, 
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e visam a manter o status quo e evitar surpresas quanto à conduta do Estado que 
atinjam interesses dos administrados ou frustram suas expectativas, ainda que 
manifestada em atos ilegais. Vale destacar, também, o que diz Judith Martins-Costa 
sobre o princípio da segurança jurídica, trazendo-o como subprincípio do Esta-
do de Direito e importante instrumento da Administração Pública para garantir 
mecanismos de realização de direitos fundamentais e das expectativas que gera na 
esfera política de particulares. 

Como se depreende dos resultados encontrados, a suprema corte brasileira vê na 
segurança jurídica um princípio importante, que pode ser compreendido por diversas 
facetas, mas que deve ser, acima de tudo, protegido e defendido. Em seus informa-
tivos, é possível notar a influência do avanço doutrinário nas decisões de maneira 
mais intrínseca às opiniões defendidas do que a simples citação de obras importantes 
relacionadas. A defesa da coisa julgada e do direito adquirido possuem importância 
marcial na corte constitucional e isso não é um fato negativo ou questionável. Como 
guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal deve prezar pela aplicação de 
seus dispositivos em, no mínimo, sua literalidade. 

Por outro lado, encontra-se também a nova abordagem dada à segurança jurídica, 
a visão intimamente ligada ao aspecto subjetivo, à proteção à confiança depositada 
pelo cidadão, que traz consigo um método inovador de analisar as situações apre-
sentadas. Talvez fruto do ativismo judicial do qual o Supremo Tribunal Federal é 
constantemente acusado de praticar, talvez fruto da irradiação dos princípios entre as 
diferentes áreas do direito – partindo, principalmente, do Direito Constitucional –, o 
aspecto subjetivo da segurança jurídica, ainda que não expressamente nomeado desta 
maneira, a não ser em excetos da doutrina, está certamente presente no pensamento 
da corte constitucional brasileira atualmente. 

Ainda que isso possa significar, ou melhor, avançar para uma valorização mera-
mente retórica – como aquela que, de certa forma, atingiu outros princípios, como o 
“princípio da dignidade da pessoa humana” –, não deixa de demonstrar que houve 
uma releitura do princípio em termos práticos e que, como resultado disso, o Direito, 
em sua generalidade, tem sido aplicado de maneira diferente, mais adequada às ne-
cessidades da sociedade atual. A visão a respeito da segurança jurídica se transformou 
para que esta pudesse evoluir com o ordenamento jurídico do qual faz parte, bem 
como para que pudesse fazer com que este ordenamento evoluísse. Ao invés de ser um 
princípio estagnador, criado para frear e cercear, impedir o avanço – especificamente, 
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a mudança prejudicial, mas que, invariavelmente, também acaba por atingir avanços 
importantes –, a segurança jurídica passa a ter uma função recriadora e transfor-
madora. A expectativa da sociedade passa a ser, portanto, motivo de preocupação 
constitucional e protegida pelo princípio da segurança jurídica.
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