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Prefácio

Extremamente honrado com o convite a mim formulado pela Escola 
Paulista da Magistratura para prefaciar a obra A vida dos direitos nos 30 anos 
da Constituição Federal, coletânea de textos comemorativos, tive o privilé-
gio de leitura antecipada da obra e de imediato aceitei a incumbência.

Coordenado pelo Desembargador Francisco Eduardo Loureiro e pelos 
Juízes Renato Siqueira De Pretto e Richard Pae Kim, o presente livro traz ar-
tigos sobre assuntos diversos, em comemoração ao trigésimo aniversário da 
Constituição Federal de 1988. Além do apreço pelos colegas organizadores, 
a alegria em prefaciar obra coletiva editada pela Escola Paulista da Magis-
tratura é redobrada, por me permitir, uma vez mais, acompanhar de perto o 
desempenho da missão formativa e informativa da Escola com competência 
e excelência ímpares.   

Os temas versam sobre matérias de relevância para todas as áreas do 
Direito, à luz da Constituição, como a evolução da jurisdição constitucional 
tributária, a função social da propriedade intelectual, a revisão do garantis-
mo penal, a nova sistemática de precedentes, a proteção do consumidor e a 
utilização do serviço público pelo cidadão, entre tantos outros.

Os ilustres autores debruçaram-se sobre temas constitucionais desafia-
dores, muitos deles alinhados àquilo que se denomina hard case no Direito 
Constitucional anglo-saxão. Destaca-se a abordagem inovadora de temas 
tradicionais como a organização política e a separação de poderes, bem 
como de temas do constitucionalismo moderno como a judicialização e a 
interpretação por princípios. Ademais, foram trazidos temas ilustrativos da 
eficácia irradiante da ordem constitucional sobre o ordenamento infracons-
titucional, como é exemplo eloquente o depoimento especial em proteção 
à infância. 

Outras situações complexas, com potencial de provocar reflexão sobre 
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, foram igualmente enfrenta-
das, como se constata nas temáticas envolvendo a morte, a privacidade, o 
aborto, a propriedade intelectual, a autonomia da vontade e o próprio direi-
to à vida. Nesses casos, a tutela do direito pode ocorrer frente a particular 
violador, transcendendo a ideia clássica de Direito Público de que a proteção 
salvaguardaria o particular tão somente contra o Estado, na conhecida efi-
cácia vertical.

A contribuição da obra é inegável, considerando que os participantes 
da empreitada aliam vasto conhecimento teórico com intensa atividade pro-
fissional na prática do Direito. A oportunidade autoriza testemunhar, com 



imensa satisfação e de público, que esta obra será de extrema valia para os 
que se dedicam aos estudos jurídicos e ajudará, tanto aos iniciantes, como 
aos que já labutam na senda profissional ou acadêmica do Direito. 

Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  

no biênio 2018/2019



Apresentação

Temos a honra de apresentar a obra A vida dos direitos nos 30 anos da 
Constituição Federal como resultado das atividades realizadas pelo Núcleo 
de Estudos em Direito Constitucional da Escola Paulista da Magistratura du-
rante o ano de 2018.

O presente trabalho centra-se nos frutos oriundos da comemorativa 
data do trigésimo aniversário da Constituição de 5 de outubro de 1988. Des-
de o seu nascedouro, suas normas foram ganhando força normativa, gerando 
o fenômeno da constitucionalização do Direito, é dizer, a irradiação das re-
gras e dos princípios constitucionais a todos os outros ramos do Direito. Nes-
sa perspectiva, a produção em apreço compõe-se de artigos que refletem 
referida trajetória de nossa Lei Fundamental e o repensar do ordenamento 
jurídico. Por conseguinte, testemunhos e provocações dessa evolução expli-
citam-se nos textos que se seguem, espraiando-se para a tutela da cidadania 
e, de um modo geral, para a proteção dos direitos fundamentais, desde os 
novos contornos do direito à vida aos de propriedade.

Agradecemos aos(às) colegas juízes(as) que, com muita dedicação, ti-
veram participação ativa no Núcleo e, em particular, àqueles que nos brin-
daram com artigos para a presente publicação. Agradecemos, também, aos 
renomados palestrantes que nos deram a oportunidade de com eles debater 
em nossos encontros. Consignamos as nossas homenagens e profunda grati-
dão aos eminentes professores Ives Gandra da Silva Martins, Ingo Wolfgang 
Sarlet, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Nelson Nery Junior e Marco Antonio 
Marques da Silva.

Igual gratidão expressamos aos eminentes Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, José Antonio Dias Toffoli (Presidente) e Alexandre de Moraes, 
e do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques, Paulo Dias 
de Moura Ribeiro e Ricardo Villas Bôas Cueva, bem como aos ilustres Desem-
bargadores do Conselho Superior do Tribunal de Justiça de São Paulo, Artur 
Marques da Silva Filho (Vice-Presidente) e Geraldo Francisco Pinheiro Franco 
(Corregedor Geral da Justiça), os quais gentilmente nos honraram com os 
seus trabalhos acadêmicos e que muito contribuíram com a qualidade desta 
obra coletiva. Lembramos, enfim, que a publicação não seria possível sem o 
apoio de toda a equipe da Imprensa da Escola Paulista da Magistratura e da 
Secretaria Administrativa.

Aproveitamos o ensejo para saudar o Excelentíssimo Senhor Desembar-
gador Manoel de Queiroz Pereira Calças, ilustre Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, que nos honra com o seu prefácio.



Por fim, esperamos que esta coletânea de artigos, sob o tema que en-
cerra o seu quarto Ciclo do Núcleo de Estudos, propicie aos leitores novas 
reflexões ao contínuo ajustamento da Constituição de 1988 aos anseios de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

São Paulo, março de 2019.

Des. Francisco Eduardo Loureiro
Diretor da Escola Paulista da Magistratura (EPM)

Juiz Renato Siqueira De Pretto
Coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Constitucional da EPM

Juiz Richard Pae Kim
Coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Constitucional da EPM
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Acesso à Justiça na Constituição de 1988 e  
métodos adequados de resolução de conflitos 
no Brasil

 
José Antonio Dias Toffoli1

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Sumário: 1. Introdução. 2. O Acesso à Justiça na Constituição de 
1988. 3. Desafios à efetividade da Justiça no Brasil. 4. Acesso à ordem 
jurídica justa e mecanismos adequados de resolução de conflitos. 5. 
Meios adequados de resolução de conflitos no Brasil: recentes avanços; 
5.1. Antecedentes. 5.2. Política Judiciária Nacional de tratamento ade-
quado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. 5.3. 
O Novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. 6. Considerações 
finais. 7. Referências bibliográficas. 

1. Introdução

O aniversário de 30 anos da Constituição de 1988 é momento pro-
pício para se avaliar o grau de concretização deste diploma fundador, 
o qual simboliza, mais do que um rompimento com a ordem normativa 
anterior, um compromisso com a instauração de um novo país, mais 
democrático, livre, justo, solidário e igualitário.

Nesse contexto, trago à reflexão o tema do acesso à justiça como 
via de efetivação de direitos constitucionalmente assegurados e, por 
conseguinte, do projeto de sociedade instituído na Carta de 1988.

A Constituição de 1988 elevou a inafastabilidade da jurisdição à 
categoria de direito fundamental, conforme previsão do art. 5º, inci-
so XXXV. O preceito contém um comando aos Poderes Públicos para 
que proporcionem ao cidadão lesado ou ameaçado em seus direitos as 
condições para que seu pleito seja efetivamente analisado pelo Poder 
Judiciário.

1 Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça; Presidente da Comissão 
do Senado para Elaboração de Novo Código Eleitoral; Relator da Comissão de Desburocratização da 
Administração Pública; Professor Colaborador do Curso de Pós-Graduação Faculdade de Direito/USP.
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Tendo em vista os desafios atuais à instauração de um processo ju-
dicial efetivo e célere no Brasil, o presente texto propugna uma inter-
pretação alargada da aludida garantia constitucional, de modo que se 
entenda como direito de todos não somente o acesso ao Poder Judiciá-
rio, mas também a obtenção de soluções adequadas para os conflitos, 
tendo em vista o alcance da efetiva pacificação social.

Deve-se assegurar o acesso à justiça sem descurar de que a Justiça 
incorpore e valorize formas de solução das demandas que permitam 
maior aproximação das partes e melhor equacionamento dos conflitos. 
O processo será tão mais efetivo quanto mais pacificadora for a solução 
por ele encontrada.

Conforme bem elucidou Kazuo Watanabe, numa sociedade tão 
complexa como a brasileira, na qual os conflitos se multiplicam, as-
sumindo as mais diversas formas e tônicas, é preciso que haja meios 
adequados para a resolução das diferentes espécies de contendas, o 
que compreende não só o processo judicial contencioso – muitas vezes 
inapto a alcançar a efetiva pacificação –, mas soluções extrajudiciais 
que privilegiem a autocomposição.

Por tais razões, por ocasião desse novo decênio da Constituição 
de 1988, me proponho a realizar uma crítica construtiva a respeito 
do grau de efetividade do processo judicial contencioso como via de 
resolução de conflitos no Brasil, para, em seguida, traçar um panorama 
do desenvolvimento dos sistemas alternativos de resolução de conflitos 
e de sua importância, em especial a partir dos recentes regramentos 
normativos acerca do tema.

2. O Acesso à Justiça na Constituição de 1988

Tendo sido aprovada sob os influxos dos mais diversos pleitos so-
ciais, a Constituição de 1988 contém um rol significativamente alarga-
do de direitos, que abrange, além dos tradicionais direitos individuais 
e sociais, os direitos supraindividuais (coletivos). Seu texto consegue 
alcançar, em maior ou menor medida, todos os setores da vida social. 
Ao assim dispor, a Carta de 1988 também disponibiliza ao cidadão os 
meios para fazer valer esses direitos.

Dentre as ferramentas previstas para garantir a efetividade dos 
direitos individuais, sociais e coletivos, destaca-se a previsão do art. 
5º, inciso XXXV, segundo a qual a “lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se do princípio da 
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inafastabilidade da jurisdição, que corresponde, em nossa ordem ju-
rídico-constitucional, à “principal garantia dos direitos subjetivos”, 
como pontua José Afonso da Silva2. O aludido princípio foi primeira-
mente previsto no ordenamento constitucional pátrio na Constituição 
de 1946 – que determinava que “a lei não poderá excluir da apreciação 
do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual” (art. 141, § 4º) 
–, tendo sido mantido na Constituição de 1967 e na Emenda Constitu-
cional de 19693. 

A Constituição de 1988 manteve a referida garantia, elevando-a, 
no entanto, topograficamente, ao patamar de direito fundamental. Seu 
escopo também foi textualmente ampliado, passando a abranger não 
apenas a lesão, mas também a ameaça de lesão a direito. Ou seja, o 
acesso ao Poder Judiciário pode ocorrer antes mesmo da concretização 
do agravo.

Ademais, o texto constitucional atual não se refere mais a “direito 
individual”, passando a falar tão somente em lesão ou ameaça a “di-
reito”, restando incluído no âmbito de proteção da norma também os 
direitos sociais e coletivos4.

Ao mesmo tempo que ampliou a moldura normativa do princí-
pio da inafastabilidade da jurisdição, a Constituição de 1988 instituiu 
meios para efetivá-lo. A ampla proclamação de direitos foi acompanha-
da da criação de instrumentos que fizessem valer judicialmente essas 
intenções positivas, conferindo-se ao Judiciário papel fundamental na 
consolidação desse novel Estado Democrático e na salvaguarda dos di-
reitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da coletividade.

A Constituição, no entanto, não apostou apenas no Poder Judiciá- 
rio. Sabiamente, foram fortalecidas as Funções Essenciais à Justiça, 
com a previsão de um Ministério Público com poderes extraordinários, 
como não há em lugar nenhum do mundo, a criação da Advocacia-Geral 
da União e das Defensorias Públicas e a atribuição de dignidade consti-
tucional à advocacia privada.

Com efeito, o constituinte fixou, como direito fundamental, o de-
ver de o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV). A par 
disso, tornou a defensoria pública essencial à função jurisdicional do 

2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 433.
3 ZANFERDINI, Flávia de Almeida Montingelli. Desjudicializar conflitos: uma necessária releitura do 

acesso à justiça, Revista NEJ – Eletrônica, v. 17, n. 2, p. 237-253, maio-ago. 2012.
4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 434.
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Estado, atribuindo-lhe a função de orientação jurídica e a defesa, em 
todos os graus, dos necessitados (art. 134).

Essa instituição se fortaleceu nesses 30 (trinta) anos da Constitui-
ção, tendo sido determinante, nesse processo, o reconhecimento de 
sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária pela Emenda 
Constitucional 45/2004. Ressalte-se, ainda, a Emenda Constitucional 
80/2014, que ampliou, no nível normativo-constitucional, o âmbito de 
atuação do órgão, para abranger a defesa de direitos supraindividuais.

Vale destacar, ainda, o desenho institucional conferido ao Ministé-
rio Público, que também passou a figurar como instituição essencial à 
atividade jurisdicional do Estado, na qualidade de defensor da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. O parquet, sobretudo por meio da ação civil pública, 
atua como principal tutor dos direitos difusos e coletivos – ao lado, 
agora, da defensoria pública, que atua especificamente na defesa des-
tes direitos quando afetos a interesses dos necessitados.

A Advocacia-Geral da União também foi alçada à categoria de fun-
ção essencial à Justiça. Como tal, a par de ter a missão de representar 
a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, as ativida-
des de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Fede-
ral, a AGU possui papel decisivo na prevenção ou na resolução de lides, 
inclusive as que se estabelecem entre a União e as demais entidades da 
Federação brasileira.

Ademais, a Constituição de 1988 coloca à disposição da sociedade 
brasileira uma variedade de instrumentos processuais destinados à tu-
tela de direitos fundamentais individuais, individuais homogêneos, di-
fusos e coletivos, como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de 
segurança, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, 
a ação popular, a ação civil pública e as ações de controle concentrado 
de constitucionalidade.

A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004 (Reforma do Poder Ju-
diciário), também resta preconizada, como direito fundamental (art. 5º, 
inciso LXXVIII), a duração razoável dos processos judiciais e administrati-
vos, mediante o uso de instrumentos que garantam a celeridade de tra-
mitação. Não basta que o cidadão consiga obter uma sentença judicial. A 
resposta estatal deve vir tempestivamente, sob pena de resultar inócua.

Como fica claro por esse espectro normativo, a Constituição 1988 
procura viabilizar o acesso de todos ao Poder Judiciário, para a defesa 
de direitos de qualquer natureza – individuais, coletivos, difusos ou in-
dividuais homogêneos –, fornecendo, para tanto, os meios necessários 
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(ações judiciais e órgãos de representação ou substituição processual em 
juízo). Ademais, é pungente a preocupação com a efetividade do proces-
so, sendo necessário que a decisão final seja proferida tempestivamente.

Ao fim e ao cabo, o principal escopo desse arcabouço normativo 
é auxiliar na materialização do projeto instituído em 1988 de cons-
truir um país mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário, o 
que torna imperioso refletir acerca dos limites dessa sistemática, para, 
a partir disso, pensar em soluções para a efetivação da garantida do 
acesso à justiça.

3. Desafios à efetividade da Justiça no Brasil

Não obstante a Constituição de 1988 tenha colocado à disposição 
da sociedade vários artefatos que viabilizam que seja levado à análise 
do Poder Judiciário todo tipo de lesão ou ameaça a direito, a aplicação 
prática desse arcabouço normativo-constitucional, de forma tal que 
se atinja seu principal escopo – efetivamente corrigir ou prevenir le-
sões a direitos –, tem revelado uma série de desafios, que vão desde 
a dificuldade de se promover verdadeira universalização do acesso ao 
Poder Judiciário5 até a de se julgarem os processos judiciais que de fato 
realizem o direito na vida do cidadão.

No que tange à busca por um processo judicial efetivo, revela-se 
pertinente a observação de Ada Pellegrini Grinover de que “ao extra-
ordinário progresso científico do direito processual não correspondeu 
o aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da administração da Jus-
tiça”6. De fato, não obstante todos os esforços no sentido de se im-
primir maior efetividade e celeridade ao processo judicial – por meio 
do aperfeiçoamento dos institutos do direito processual, seguido da 
incorporação dessas soluções na legislação e nas políticas públicas para 
o Poder Judiciário –, ainda há muito a se avançar.

Ainda temos um Judiciário com sobrecarga de processos judiciais 
e execuções extremamente morosas, conforme evidenciam os números 

5 Apesar do papel determinante da defensoria pública na universalização do acesso à justiça, o IV 
Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, referente ao ano de 2014, revelou que, naquele ano, 
apenas quatro Estados da Federação tinham defensoria pública instalada em todas as comarcas. 
No piso da lista, estavam Bahia e Maranhão. Na Bahia, apenas 10% das comarcas figuravam como 
atendidas pela assistência judiciária gratuita; no Maranhão, esse percentual caia para 5%. Segundo 
o estudo, em 2014 faltavam defensores públicos em 61% das comarcas brasileiras. Fonte: <https://
www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=25830>. Acesso em: 26 jun. 2018. 

6 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. Revista de Arbitragem e Media-
ção, ano 4, n. 14, jul.-set. 2007. 



José Antonio Dias Toffoli18

levantados pelo Conselho Nacional de Justiça na pesquisa “Justiça em 
Números 2017: ano-base 2016”.

No final de 2016, havia 79,7 milhões de processos em tramita-
ção aguardando solução definitiva no Poder Judiciário brasileiro. Não 
obstante tenha sido observado um índice de atendimento à demanda 
da ordem de 100,3% – foram iniciados 29,4 milhões de processos, ao 
passo que cerca de 29,4 milhões foram baixados –, houve crescimento 
no estoque de processos de 3,6% (incremento de 2,7 milhões). Na série 
histórica de 2009 a 2016, observou-se um crescimento acumulado de 
31,2% (18,9 milhões)7.

A pesquisa também revela grande desproporção entre o volume 
anual de processos pendentes de julgamento e o volume de processos 
que ingressam na Justiça. Na Justiça estadual, o estoque corresponde a 
3,2 vezes a demanda, ao passo que, na Justiça Federal, a razão é de 2,6 
vezes. No relatório, observa-se que, analisando o Judiciário como um 
todo, “mesmo que o Poder Judiciário fosse paralisado sem o ingresso 
de novas demandas e mantida a produtividade dos magistrados e dos 
servidores, seriam necessários aproximadamente 2 anos e 8 meses de 
trabalho para zerar o estoque”8.

De 2009 a 2016, o Poder Judiciário nacional apresentou altas taxas 
de congestionamento – “percentual de processos que ficaram represa-
dos sem solução, comparativamente ao total tramitado no período de 
um ano”9 – sempre acima de 70%.

Para receber uma sentença do Poder Judiciário, leva-se, em mé-
dia, 1 ano e 4 meses, na fase de conhecimento, e 4 anos e 6 meses, 
na fase de execução10. Paradoxalmente, a fase de conhecimento, que 
envolve atividades de cognição e dilação probatória, é mais célere do 
que a fase de execução, que visa concretizar o direito já reconhecido 
na decisão judicial ou no título extrajudicial.

7 O aumento no volume de processos, não obstante o índice de atendimento à demanda da ordem de 
100,3%, justifica-se, segundo o relatório do CNJ, nos seguintes aspectos: “Observe-se que podem 
existir situações em que autos já baixados retornam à tramitação sem figurar como caso novo. 
São os casos de sentenças anuladas na instância superior, de remessas e retornos de autos entre 
tribunais em razão de questões relativas à competência ou de devolução dos processos à instância 
inferior para aguardar julgamento em matéria de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Tais 
fatores ajudam a entender o porquê de, apesar de se verificar um número de processos baixados 
quase sempre equivalente ao número de casos novos, o estoque de processos no Poder Judiciário 
(79,7 milhões) continua aumentando desde o ano de 2009, conforme demonstra a Figura 40”.

8 Justiça em Números 2017 – ano-base 2016, p. 63.
9 Justiça em Números 2017 – ano-base 2016, p. 78.
10 Justiça em Números 2017 – ano-base 2016, p. 133.
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Para evidenciar ainda mais esse cenário, note-se que, em 1988 
– ano da promulgação de nossa Constituição –, o Supremo Tribunal 
Federal recebeu em torno de 20 mil processos. Em 2017, recebemos 
103.650 mil novos processos. No final do ano passado, o estoque era de 
mais de 41 mil processos.

Esse cenário induz diversas reflexões, dentre as quais destaco a 
relativa aos meios pelos quais se torna possível realizar a pacificação 
social, para além da obtenção de uma tutela judicial, o que coloca em 
pauta a discussão acerca da necessidade de fomento à utilização de 
mecanismos adequados de resolução de conflitos.

Não se renega a importância da Jurisdição para a garantia da 
pacificação social. O monopólio jurisdicional é, inegavelmente, uma 
conquista histórica, mas não se deve atribuir ao método adversarial a 
condição de rota principal ou única de resolução das lides.

4. Acesso à ordem jurídica justa e mecanismos adequados de  
 resolução de conflitos

O quadro descrito no tópico anterior revela um cenário de intensa 
judicialização. Diversos fatores parecem contribuir para isso. 

Destaco, primeiramente, a grande conflitualidade existente no 
país, em um contexto de uma sociedade cada vez mais complexa e 
massificada11, que cria uma demanda por justiça muito superior à ca-
pacidade de pronta resposta pelo Poder Judiciário atual.

Ademais, o próprio desenho normativo-constitucional instituído 
em 1988 propicia a referida realidade. Roberto Barroso nota que, “sob 
a Constituição de 1988, aumentou de maneira significativa a demanda 
por justiça na sociedade brasileira”. Em primeiro lugar, porque se tem, 
após 1988, uma sociedade muito mais consciente de seus direitos. Em 
segundo lugar, porque a nova Carta estabeleceu uma larga lista de di-
reitos, conferindo diversos meios pelos quais se tornou possível o exa-
me, pelo Poder Judiciário, de qualquer espécie de conflito12.

11 Nesse sentido: WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pelle-
grini, DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 1988; GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. 
Revista de Arbitragem e Mediação, ano 4, n. 14, jul.-set. 2007; e ZANFERDINI, Flávia de Almeida 
Montingelli. Desjudicializar conflitos: uma necessária releitura do acesso à justiça. Revista NEJ – 
Eletrônica, v. 17, n. 2, p. 237-253, maio-ago. 2012.

12 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileira: contribuições para a construção 
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 227.
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Não se nega que a Constituição de 1988 garante a todo e qual-
quer cidadão a possibilidade de obter um pronunciamento do Poder 
Judiciário acerca dos conflitos que se desenham na vida cotidiana. Por 
ordem constitucional, os Poderes Públicos precisam, de fato, propiciar 
o acesso de todos à proteção judicial.

No entanto, o retrato atual do Poder Judiciário, descrito no tópico 
anterior – de congestionamento e morosidade –, leva-nos a refletir 
sobre os limites da via judicial contenciosa de resolução de conflitos 
em face da enorme demanda por justiça existente no país. É necessário 
superar definitivamente a mentalidade que associa o acesso à justiça à 
obtenção de uma sentença judicial13.

Nesse contexto, se insere o debate acerca da necessidade de in-
centivo à utilização de mecanismos de resolução de conflitos alterna-
tivos à instauração de um processo judicial contencioso. Como adverte 
Roberta Rangel,

[...] a epidemia de judicialização que avassala o 
Brasil impõe, não só o debate, mas o estímulo à 
adoção de métodos extrajudiciais de solução de 
controvérsias, em nome da paz social. Hoje, se ve-
rifica a formação de um consenso sobre a necessi-
dade de não mais colocar o Poder Judiciário como 
único protagonista da resolução de conflitos14.

Sobre esse tema, destaco o protagonismo de Kazuo Watanabe 
na defesa de uma profunda reforma de mentalidade no que tange ao 
acesso à Justiça. Segundo o jurista, é preciso incluir, no âmbito desse 
conceito, outros métodos de resolução de conflitos, tendo-se como fim 
último o acesso ao que chamou de “ordem jurídica justa”15.

13 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMAR-
CO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988. GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. Revista de Arbi-
tragem e Mediação, ano 4, n. 14, jul.-set. 2007. ZANFERDINI, Flávia de Almeida Montingelli. Desju-
dicializar conflitos: uma necessária releitura do acesso à justiça. Revista NEJ – Eletrônica, v. 17, n. 
2, p. 237-253, maio-ago. 2012.

14 RANGEL, Roberta Maria. As regras da Lei da Mediação (Lei nº 13.140/15) para a administração 
pública.

15 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMAR-
CO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988. p. 128. Com efeito, o aludido jurista sustenta: “a problemática do acesso à Justiça 
não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se 
trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o 
acesso à ordem jurídica justa”.
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Esclarecem Juliana Demarchi e Michel Betenjane Romano que o 
conceito de “ordem jurídica justa” contém, em sua essência, a ideia de 
adequação “da ordem jurídica à realidade econômico-social; dos instru-
mentos processuais à efetiva tutela de direitos; e da organização das insti-
tuições judiciárias e atuação dos operadores do direito à sua realização”16.

De fato, Kazuo Watanabe assinala que a organização do sistema 
de justiça deve considerar a realidade socioeconômica do país e as 
peculiaridades próprias dos diversos tipos de conflito. O aludido jurista 
incentiva-nos a pensar em soluções para os problemas da Justiça bra-
sileira a partir da consciência acerca da realidade de nossas institui-
ções – o que inclui a ciência das suas limitações – e da conflitualidade 
presente no país. 

À vista das diversas formas e tônicas que os conflitos podem assu-
mir numa sociedade tão complexa como a brasileira, nota-se que nem 
sempre o processo judicial contencioso se revela o meio mais adequado 
para suas resoluções. Ainda que existam casos para os quais o processo 
judicial contencioso seja a única via de solução pacífica do litígio, há 
uma infinidade de outros em que este mecanismo se mostra inadequa-
do, por não conseguir apreender toda a complexidade envolvida no 
fenômeno social.

Kazuo Watanabe menciona, por exemplo, que, para os conflitos 
surgidos em relações jurídicas continuativas – como as de vizinhança, 
família e locação – a mediação e a conciliação seriam os mecanismos 
mais recomendáveis, por não somente solucionarem o conflito, mas 
também trazerem pacificação às relações17.

Portanto, o acesso à ordem jurídica justa corresponde, no sentido 
amplo, ao acesso ao meio mais adequado à solução do conflito18. 

A Constituição garante o acesso ao Poder Judiciário como meio de 
efetivação de direitos e, consequentemente, de acesso à cidadania. 
No entanto, se esses direitos puderem ser (mais bem) efetivados por 
outros mecanismos, não necessariamente por um processo judicial, es-
tará, de todo modo, satisfeito o escopo do inciso XXXV do art. 5º.

16 DEMARCHI, Juliana; ROMANO, Michel Betenjane. O acesso à ordem jurídica justa: em busca do pro-
cesso adequado. In: SALLES, CARLOS ALBERTO DE (Coord.). As grandes transformações do processo 
civil brasileiro – homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 590. 

17 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMAR-
CO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988.

18 DEMARCHI, Juliana; e ROMANO, Michel Betenjane. O acesso à ordem jurídica justa: em busca do 
processo adequado. In: SALLES, CARLOS ALBERTO DE (Coord.). As grandes transformações do processo 
civil brasileiro – homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 594. 
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A partir dessa perspectiva, tem-se um conceito amplo de “acesso 
à justiça”, entendido não somente como acesso ao Poder Judiciário, 
mas também como promoção da pacificação social. Trata-se de visão 
que, em vez de enfraquecer o aludido conceito, o fortalece. Daí a 
advertência de Kazuo Watanabe de que o princípio do acesso à justiça 
previsto no referido preceito constitucional

[...] não assegura apenas acesso formal aos órgãos 
judiciários, e sim um acesso qualificado que propi-
cie aos indivíduos o acesso à ordem jurídica justa, 
no sentido de que cabe a todos que tenham qual-
quer problema jurídico, não necessariamente um 
conflito de interesses, uma atenção por parte do Po-
der Público, em especial do Poder Judiciário. [...]19 

Portanto, revela-se necessário desenvolverem-se mecanismos con-
sensuais de resolução de conflitos e se incentivar sua utilização. Desse 
modo, estará sendo amplificada a própria garantia de acesso à Justiça.

O Brasil tem dado passos significativos nessa direção nos últimos 
anos, entre os quais, destaco: a (1) Política Judiciária Nacional de tra-
tamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Ju-
diciário, instituída pelo CNJ, (2) o tratamento do tema no novo Código 
de Processo Civil e (3) a nova Lei de Mediação. 

5. Meios adequados de resolução de conflitos no Brasil:  
 recentes avanços

5.1. Antecedentes 

Desde o período colonial, vigoraram no país leis prevendo a solu-
ção conciliatória de conflitos20. No entanto, somente a partir da década 
de 1990 começou a surgir um movimento de maior estímulo à adoção 
de métodos alternativos de solução de controvérsias.

Com efeito, inspirado no Small Claims Courts de Nova York, em 
1995 foi editada a Lei nº 9.099, que criou o sistema de juizados espe-
ciais, com ênfase na conciliação.

19 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 
conflitos de interesses. Disponível em: <https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?-
codigo=29045>. Acesso em: 25 mar. 2017.

20 Durante o Brasil Colônia, as Ordenações Filipinas estabeleciam que o juiz, no início da demanda 
judicial, chamaria as partes para tentar um acordo. Nota-se, portanto, que a preocupação com a 
solução consensual dos conflitos antecede a própria formação do Estado brasileiro. No Império, a 
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Em 1996, entrou em vigor a Lei nº 9.307, que regulamentou a 
arbitragem, a qual, atualmente, constitui parte integrante de nossa 
cultura jurídica, notadamente nas áreas comercial e societária, em-
bora sua utilização ainda esteja muito aquém de sua utilização pelos 
norte-americanos, sua fonte de inspiração.

Outras leis processuais se seguiram, especialmente, com o obje-
tivo de estabelecer a prática da conciliação como mecanismo para a 
obtenção da autocomposição. No entanto, tais esforços não surtiram 
muito efeito na cultura do litígio imperante no país.

Na prática, a atividade conciliatória era realizada pelo juiz – sem 
qualquer formação especial nas técnicas de conciliação e mediação – 
e, muitas vezes, limitava-se à famosa indagação: “Há acordo?”. Diante 
do silêncio das partes, se concluía pela ausência de acordo, dando-se 
sequência à audiência. Como apontava Kazuo Watanabe, “era imperio-
so o estabelecimento pelo próprio Poder Judiciário de uma política pú-
blica de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estimulando 
e mesmo induzindo uma ampla utilização, em nível nacional, dos meios 
consensuais de solução dos conflitos”21.

Esse quadro começou a mudar a partir da criação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) pela Emenda Constitucional nº 45, o qual 
assumiu, então, o papel de formulador de políticas públicas nacionais 
de resolução consensual dos conflitos, surgindo, a partir de então, um 
novo horizonte para a superação da cultura do litígio no Brasil.

Em 2006, o Conselho promoveu o Movimento pela Conciliação, 
com encontros e debates sobre o tema, e lançou a Semana Nacional 
da Conciliação, campanha anual de mobilização envolvendo todos os 
tribunais brasileiros. Nessa semana, os tribunais selecionam os proces-
sos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas 
para solucionarem o conflito.

Entretanto, a medida mais significativa adotada pelo órgão, na 
matéria ora em análise, foi a formulação de uma política global de  

Constituição de 1824 estabeleceu a obrigatoriedade da tentativa de conciliação antes de se iniciar 
o processo judicial. Em cumprimento à Constituição, o Regulamento 737, de 1850, estabelecia 
que nenhum juízo contencioso seria iniciado sem que previamente se tivesse tentado o meio da 
conciliação, por ato judicial, ou por comparecimento voluntário das partes. Com a Proclamação da 
República, o governo provisório editou o Decreto 359, de 1890, e revogou todas as leis que exigiam 
a tentativa de conciliação prévia. A conciliação voltou a ter previsão no ordenamento jurídico bra-
sileiro em 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho.

21 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 
conflitos de interesses. Disponível em: <https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?-
codigo=29045>. Acesso em: 25 mar. 2017.
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estímulo à solução consensual dos conflitos, a Política Judiciária Nacio-
nal de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do 
Poder Judiciário, instituída por meio da Resolução nº 125/2010.

  
5.2. Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos  

    conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário

Em 2010, teve início um novo e importante capítulo na história 
dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos no país. O Con-
selho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 125, que instituiu a 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário.

Cumpre destacar que a referida política tem por inspiração o di-
reito ao “acesso à ordem jurídica justa”, a partir de uma leitura ampla 
do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição de 198822. Seguindo a linha 
já antecipada por Kazuo Watanabe, o objetivo era instituir, no Poder 
Judiciário, uma política pública nacional e permanente de tratamento 
adequado dos conflitos por meios consensuais de solução de litígios, em 
especial a mediação e a conciliação.

O Manual de Mediação Judicial do Conselho Nacional de Justiça 
denomina essa política pública de “Resolução Adequada de Disputas” 
(RAD), pois ela pressupõe a “escolha consciente de um processo ou mé-
todo de resolução de conflitos, entre vários possíveis, considerando o 
contexto fático da disputa”23. Ou seja, pouco importa a nomenclatura a 
ser atribuída ao processo. O essencial é a efetiva e adequada resolução 
do conflito; “o acesso à ordem jurídica justa”, para usar a expressão 
de Kazuo Watanabe.

Esse programa tem forte inspiração no Multi-door Courthouse 
System norte-americano, idealizado pelo professor da Harvard Law 
School, Frank Sander, e apresentado por ele, em 1976, na “The Pound 
Conference: Perspectives on Justice in the Future”. Frank Sander idea-
lizava o Multi-door Courthouse System nos seguintes termos:

22 É o que se extrai das considerações da Resolução nº 125/2010 do CNJ, vide: “CONSIDERANDO que 
o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal além da vertente 
formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa e a soluções efetivas; 
[...]”.

23 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AZEVEDO, André Gomma (Org.). Manual de mediação 
judicial. 6. ed. Brasília, DF: CNJ, 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/
arquivo/2016/07/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2017.
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One might envision by the year 2000, not simply a 
courthouse but a Dispute Resolution Center, where 
the grievant would first be channelled through a 
screening clerk who would then direct him to the 
process (or sequence of processes) most appropria-
te to his type of case. The room directory in the 
lobby of such a center might read as follows:
Screening Clerk Room 1
Mediation Room 2
Arbitration Room 3
Fact Finding Room 4
Malpractice Screening Panel Room 5
Superior Court Room 6
Ombudsman Room 7.24 

Frank Sander indicava, então, as Alternatives Dispute Resolution 
(ADR) como instrumentos de solução de conflitos no curso do processo 
ou mesmo antes de seu ajuizamento.

No Brasil, com inspiração no Multi-door Courthouse System, a Reso-
lução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribu-
nais a instalação dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania 
(Centros ou Cejuscs), que são, preferencialmente, responsáveis pela rea-
lização e gestão das audiências pré-processuais e judiciais de conciliação 
e mediação, bem como pelo atendimento e pela orientação aos cidadãos.

A resolução também demonstra forte preocupação com a capaci-
tação dos servidores, mediadores e conciliadores. Esse, com certeza, é 
um dos maiores desafios da implementação da política, sendo, confor-
me expresso na resolução, fundamental para a qualidade dos serviços e 
para a disseminação da cultura da pacificação social.25 

Essa política pública inaugurada e incentivada pelo Conselho Na-
cional de Justiça reflete o movimento atual do Poder Judiciário brasi-
leiro de buscar, cada vez mais, a consensualização e a autocomposição 
como solução prioritária para os conflitos de interesses. 

24 SANDER, Frank E. A. The multi-door courthouse: settling disputes in the year 2000. HeinOnline: 3 
Barrister 18, 1976.

25 Resolução nº 125/2010, CNJ: “Art. 2º Na implementação da política Judiciária Nacional, com vista à 
boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: […] 
II - adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores”; “Art. 9º […] § 2º 
Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão assegurar que nos Centros atue ao 
menos 1 (um) servidor com dedicação exclusiva, capacitado em métodos consensuais de solução de 
conflitos, para a triagem e encaminhamento adequado de casos. § 3º O treinamento dos servidores 
referidos no parágrafo anterior deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo CNJ conforme Ane-
xo I desta Resolução.”
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Sob a mesma inspiração, o Poder Legislativo prestigiou a Resolu-
ção nº 125 do Conselho Nacional de Justiça e utilizou-a como base para 
as alterações normativas a respeito do tema que se seguiram, com a 
edição do Novo Código de Processo Civil e da Lei da Mediação.

5.3. O Novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação

O Novo Código de Processo Civil aponta, de modo expressivo, para 
o caminho da busca consensual de resolução de conflitos. São inúmeras 
– e substanciosas – as disposições do Diploma Processual acerca dos 
mecanismos a serem utilizados pela Jurisdição para a tentativa da con-
ciliação entre as partes. De fato, a previsão normativa aponta para um 
crescente aprofundamento no uso das técnicas de solução consensual 
em âmbito judicial e mesmo extrajudicial.

Com efeito, o diploma inova ao elevar os métodos de solução con-
sensual de conflitos à condição de norma fundamental do processo civil 
(art. 3º, § 3º, do NCPC). Permite, ainda, a arbitragem, na forma da lei, 
e prescreve que o “Estado promoverá, sempre que possível, a solução 
consensual dos conflitos” (art. 3º, §§ 1º e 2º, NCPC).

Segundo o código, a conciliação, a mediação e outros métodos 
de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclu-
sive no curso do processo judicial26. Nesse contexto, o conciliador e o 
mediador funcionam como auxiliares da Justiça27.

Dando continuidade à política pública de tratamento adequado 
dos conflitos, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, o novo código 
determinou que os tribunais devem criar centros judiciários de solução 
consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audi-
ências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas 
destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.28  

O código determina o encaminhamento à conciliação ou à media-
ção como primeira etapa do processo judicial, antes da formação da 
lide. Nesse caso, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 
e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará 
audiência de conciliação ou de mediação.

26 Art. 3º, § 3º, Lei 13.105/2015.
27 Art. 149, Lei 13.105/2015.
28 Art. 165, Lei 13.105/2015.
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A audiência só não será realizada se ambas as partes manifesta-
rem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou se for 
inadmissível a autocomposição. O não comparecimento injustificado à 
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 
Justiça e deve ser sancionado com multa, revertida em favor da União 
ou do Estado.29 

O legislador estabeleceu como princípios da conciliação e da me-
diação a independência, a imparcialidade, a autonomia da vontade, a 
confidencialidade, a oralidade, a informalidade e a decisão informada.30 

Partindo da diferenciação mais difundida no direito brasileiro dos 
institutos da conciliação e a da mediação – questão tormentosa na 
doutrina nacional e internacional –, o código estabeleceu que o conci-
liador atuará, preferencialmente, nos casos em que não houver vínculo 
anterior entre as partes, bem como que ele poderá sugerir soluções 
para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constran-
gimento ou intimidação para que as partes conciliem31.

Já o mediador atuará, preferencialmente, nos casos em que hou-
ver vínculo anterior entre as partes, cabendo a ele auxiliar os interes-
sados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo 
que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, 
por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos32.

Foi assegurado às partes, também, o direito de escolher, de co-
mum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conci-
liação ou mediação.33  

Há, ainda, determinação expressa de que os entes da Federação 
brasileira (assim entendidos: União, estados, Distrito Federal e muni-
cípios) criem câmaras de mediação e conciliação, com atribuições re-
lacionadas à solução consensual de celeumas no âmbito administrativo 
(art. 174, NCPC).

A previsão de criação de câmaras em âmbito administrativo guar-
da uma razão muito especial: é a Administração Pública a responsável 
por significativo percentual das demandas judiciais em curso no país.

Em verdade, a previsão legal inspira-se em modelos já consoli-
dados de câmaras de conciliação da administração pública, como é o 

29 Art. 334, Lei 13.105/2015.
30 Art. 166, Lei 13.105/2015.
31 Art. 165, § 2º, Lei 13.105/2015.
32 Art. 165, § 3º, Lei 13.105/2015.
33 Art. 168, Lei 13.105/2015.
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caso da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 
(CCAF), criada em minha gestão como Advogado-Geral da União, por 
meio do Ato Regimental nº 5, de 27 de setembro de 2007, e da Portaria 
AGU nº 1.281, de 27 de setembro de 2007.

O referido órgão tem por finalidade o deslinde, em sede adminis-
trativa, de dois tipos de controvérsias de natureza jurídica (Decreto nº 
7.392, de 13 de dezembro de 2010)34: i) entre órgãos e entidades da Ad-
ministração Federal; e ii) entre a Administração Pública Federal e a Ad-
ministração Pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Em 2007, um levantamento da AGU identificou 147 processos no 
STF e 400 processos no STJ envolvendo disputas entre a União, seus 
órgãos e autarquias federais. Era irracional que órgãos e entidades in-
tegrantes da mesma unidade da federação litigassem entre si. Desper-
dício de tempo e de dinheiro público.

Foram realizadas, naquele período, 200 câmaras de conciliação 
para resolver os litígios que tramitavam na Suprema Corte e no Supe-
rior Tribunal de Justiça. Elas ajudaram a desafogar um pouco o Poder 
Judiciário e geraram economia de mais de R$ 2 bilhões, evitando gastos 
com tramitação de processos e otimizando o tempo dos advogados pú-
blicos com relação a outros processos.

Passados dez anos da sua criação, a CCAF consolidou-se como uma 
instância extrajudicial de solução de controvérsias entre entes públi-
cos. Ela evita a judicialização dos conflitos e, principalmente, assegura 
maior celeridade e efetividade na concretização de políticas públicas, 
muitas vezes paralisadas por divergências em âmbito administrativo.

Exemplo maior é o acordo relativo à controvérsia sobre os planos 
econômicos intermediado pela AGU, em 2018, através da Câmara de 
Conciliação. O histórico acordo coletivo celebrado entre representan-
tes de poupadores e de instituições financeiras, envolvendo a reposição 

34 A estrutura da CCAF está definida pelo Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010, que teve 
sua redação alterada pelo Decreto nº 7.526, de 15 de julho de 2011. O art. 18 estabelece suas 
competências: “Art. 18. À Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal compe-
te: I - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, 
no âmbito da Advocacia-Geral da União; II - requisitar aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal informações para subsidiar sua atuação; III - dirimir, por meio de conciliação, as 
controvérsias entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como entre esses e 
a Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios; IV - buscar a solução 
de conflitos judicializados, nos casos remetidos pelos Ministros dos Tribunais Superiores e demais 
membros do Judiciário, ou por proposta dos órgãos de direção superior que atuam no contencioso 
judicial; V - promover, quando couber, a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta nos casos 
submetidos a procedimento conciliatório; VI - propor, quando couber, ao Consultor-Geral da União 
o arbitramento das controvérsias não solucionadas por conciliação; e VII - orientar e supervisionar 
as atividades conciliatórias no âmbito das Consultorias Jurídicas nos Estados”.
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de perdas causadas pela forma de correção de aplicações adotadas 
durante a vigência de planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 
(Bresser, Verão e Collor II), foi homologado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral35 para pacificar disputa que há décadas se arrastava na Justiça. 
Como ressaltou a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça: 

A homologação do acordo por parte do Supremo 
Tribunal Federal premia o esforço feito pelas par-
tes e pela Advocacia-Geral da União para que fosse 
encontrada uma solução que assegurasse o direito 
dos poupadores e, ao mesmo tempo, mantivesse a 
segurança jurídica e a higidez do sistema monetá-
rio nacional. Ela é, também, o reconhecimento de 
que a AGU e as demais instituições fizeram a esco-
lha certa ao optarem pela conciliação, que quando 
promovida com zelo, responsabilidade e lealdade, 
é um instrumento eficaz de promoção da Justiça e 
da paz social.36 

Em suma, a orientação trazida pelo Código de Processo Civil de 
2015 é clara: o processo civil, em que pese, como regra, se originar de 
um conflito, não deve ser conduzido pela via da litigância, mas, ao con-
trário, deve sempre – e em todo o curso do procedimento – se orientar 
no rumo da composição.

Por fim, o novo código expressamente estabelece que suas dispo-
sições não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudi-
ciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de 
profissionais independentes, as quais poderão ser regulamentadas por 
lei específica37. 

Esse incentivo ao desenvolvimento de formas variadas de resolu-
ção de conflitos, norteadas pela perspectiva conciliária, corresponde 
ao reflexo, na legislação nacional, da ideia de que, para cada conflito, 
existe um mecanismo mais adequado de solução, sendo louvável e até 
recomendável que as instituições sejam engenhosas e se engajem na 
formulação de soluções para a conflitualidade que lhes é inerente. 

35 RE 591797 e RE 626307, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/02/2018; RE 631363 e RE 632212, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJe 08/02/2018; ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Julgado em 
1º/3/2018.

36 Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/646010>. Acesso em: 
22 abr. 2018.

37 Art. 175, Lei 13.105/2015.
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Também em 2015, foi editada a Lei nº 13.129, que regulamentou 
a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias, 
tanto no âmbito extrajudicial como no judicial, bem como a autocom-
posição de conflitos no âmbito da administração pública.

A Lei da Mediação estabeleceu que o termo final de mediação, na 
hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extraju-
dicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial.

No caso da mediação judicial, essa lei repetiu as leis anteriores e 
determinou que os tribunais devem criar centros judiciários de solução 
consensual de conflitos, os quais são responsáveis pela realização de 
sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e pro-
cessuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 
orientar e estimular a autocomposição.38 

Interessante inovação foi a previsão de que a mediação poderá ser 
feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a 
transação à distância, desde que as partes estejam de acordo39, inclu-
sive quando a parte estiver domiciliada no exterior.

Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça lançou o sistema público 
e gratuito de mediação digital, que permite acordos, celebrados de 
forma virtual, entre partes que estejam distantes fisicamente. Se as 
partes considerarem necessário, o acordo pode ser homologado judi-
cialmente. Caso não se chegue a um acordo, é marcada uma mediação 
presencial nos já mencionados centros judiciários de solução de confli-
tos e cidadania (Cejuscs).40 

A ferramenta online disponível na internet, ao alcance de todo 
cidadão pelo smartphone, tablet ou computador, traz dinamicidade, 
agregando um novo pensar em termos de prestação jurisdicional. Uma 
forma rápida, eficiente e sem custos de resolução dos conflitos. Tudo 
isso sem necessidade de sair de casa ou de ir ao fórum. 

Para fazer frente à realidade da Era Digital, do processo eletrô-
nico e de uma “sociedade em rede”, o Judiciário também precisa ser 
dinâmico, flexível e interativo. A mediação como uma “estratégia do 
agir comunicativo” não pode estar dissociada dessa nova realidade de 
inclusão digital. 

38 Art. 24, Lei 13.140/2015.
39 Art. 46, Lei 13.140/2015.
40 Informações disponíveis em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-

-portal-da-conciliacao>.
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6. Considerações finais 

O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição de 1988 contém uma ordem 
aos poderes públicos para que propiciem a todos que tenham seus di-
reitos lesados ou ameaçados a submissão de seus pleitos ao exame do 
Poder Judiciário. Mais do que isso, a Constituição prima por um proces-
so judicial efetivo, que é aquele que realmente concretiza a justiça na 
vida das pessoas.

Os números recentes acerca da atuação do Poder Judiciário na-
cional revelam que a via tradicional de resolução de controvérsias – o 
processo judicial contencioso – não tem dado conta da enorme confli-
tualidade existente no país. Esse contexto nos leva a refletir a respeito 
da importância de se fomentar a utilização de mecanismos alternativos 
de resolução de conflitos, os quais, muitas vezes, se revelam mais ade-
quados à pacificação social.

Reconhece-se que o Brasil tem avançado nessa seara. A orientação 
trazida pela política adotada nos últimos anos pelo Conselho Nacional de 
Justiça e pelos novos regramentos processuais é clara: o processo não 
deve ser conduzido pela via da litigância; ao contrário, deve sempre – e 
em todo seu curso – se orientar no rumo da autocomposição. Mais do que 
isso, busca-se estimular não apenas a conciliação e a mediação judicial, 
mas também outras formas extrajudiciais de solução de conflitos.

Contudo, apesar dos progressos da última década, os mecanismos 
extrajudiciais de resolução de conflitos ainda têm muito a evoluir no 
Brasil.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2016, apenas 
11,9% dos processos judiciais foram solucionados por meio de acordo. A 
Justiça que mais faz conciliação é a Justiça Trabalhista, que consegue 
solucionar 25,8% de seus casos de forma consensual. Nos juizados espe-
ciais, o índice de conciliação é de apenas 16%. Na execução, o índice é 
bem menor: 5%. Nos tribunais (segunda instância), a conciliação é prati-
camente inexistente e representa apenas 0,4% dos processos julgados41.

Esses números mostram que a cultura da sentença ainda é predo-
minante no Brasil. Nas palavras de Kazuo Watanabe, precisamos substi-
tuir a cultura da sentença pela cultura da pacificação. 

O grande desafio é conscientizar todos os envolvidos e capacitar 
juízes, membros do ministério público, advogados, defensores públi-

41 Justiça em Números 2017 – ano-base 2016, p. 126.



José Antonio Dias Toffoli32

cos, mediadores e conciliadores. Por força da arraigada cultura do lití-
gio, aparentemente os operadores do Direito veem o Judiciário como a 
única e natural via de enfrentamento de conflitos.

Os advogados, por exemplo, acreditam que a realização de acor-
do e a velocidade com a qual a mediação e a conciliação encerram 
os conflitos os fazem perder dinheiro, pois seus honorários podem ser 
reduzidos. Em razão disso, não recomendam e até desencorajam seus 
clientes a buscar um acordo.

A Ordem dos Advogados tem relevante papel nessa mudança cul-
tural. Nesse sentido, em 2016, o Novo Código de Ética da Ordem dos 
Advogados do Brasil vedou, expressamente, a diminuição dos honorá-
rios contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer me-
canismo adequado de solução extrajudicial.

Também é fundamental mudar a formação acadêmica dos opera-
dores do Direito, hoje voltada para a ideia de que os conflitos devem 
ser resolvidos pelo Judiciário mediante sentença. Os estudantes são 
treinados para o método da disputa judicial e não para formas consen-
suais. É preciso que as faculdades de Direito capacitem os estudantes 
em meios consensuais de conflitos, tornando-os capazes de atuar na 
orientação, na prevenção e na pacificação dos conflitos.

Enfim, o incentivo normativo e institucional à utilização dos méto-
dos adequados de resolução de conflitos é o caminho ideal para trans-
formar a visão míope de “Justiça como instância que decide processos” 
em “Justiça como instância que encontra soluções adequadas para con-
flitos entre pessoas”.

O foco não deve ser ganhar ou perder, quem está certo e quem 
está errado, mas a pacificação do conflito da forma que melhor atenda 
aos interesses de todos os envolvidos. Precisamos de um Judiciário me-
nos judicatório e mais humanizador. Precisamos de um Judiciário que 
seja um instrumento de harmonização social.

Precisamos, acima de tudo, de construir uma cultura na qual a 
conflitualidade presente em nosso país seja enfrentada por meio de 
mecanismos adequados, que privilegiem a pacificação. Parece-me ser 
esse um passo fundamental para concretizarmos o país que projetamos 
na Constituição de 1988.
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1. Introdução

Os 30 anos da promulgação da Constituição de 1988 constituem 
o maior período de estabilidade democrática e respeito ao Estado de 
Direito de nossa história republicana, com a progressiva e concreta 
efetivação dos direitos fundamentais e a necessidade de construção de 
ponderada interpretação sobre a impossibilidade de desvios no exercí-
cio de cada um deles, na tentativa de se evitar abusos atentatórios ao 
bem-estar da sociedade e das liberdades públicas das demais pessoas.

O exercício dos direitos de reunião e greve com a utilização de 
mecanismos de ocupação e bloqueio de imóveis, vias e rodovias públi-
cas, e, consequente paralização efetiva e duradoura do escoamento da 
produção nacional e abastecimento geral, vêm ampliando a discussão 
sobre a necessidade de sua adequada ponderação mediante os demais 
direitos fundamentais, a fim de se evitar flagrante prejuízo à livre cir-
culação de pessoas e bens.

Em uma sociedade democrática, enquanto verdadeiro instrumen-
to concretizador da liberdade de expressão coletiva e do exercício do 
pensamento crítico de um grupo de pessoas, o direito de reunião de-
verá ser integral e plenamente exercido nos termos constitucionais, 
não se permitindo, entretanto, que, de maneira abusiva e atentatória 
à proteção dos direitos de todos os demais indivíduos, os desvios e 
excessos causem prejuízos desproporcionais à paz e à prosperidade da 
Sociedade como um todo.
1 Professor livre-docente da USP e titular pleno da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi Ministro 

de Estado da Justiça e Segurança Pública, membro do Conselho Nacional de Justiça e titular das 
Secretarias de Estado da Segurança Pública e Justiça, no Estado de São Paulo.
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2. Direito de reunião e livre exercício do pensamento crítico

O direito de reunião, – que incluiu o direito de passeata e  
carreata –, configura-se como um dos princípios basilares de um Es-
tado Democrático, assim como a liberdade de expressão, pois não se 
compreenderia a efetividade de reuniões sem que os participantes pu-
dessem discutir e manifestar suas opiniões livremente, tendo de li-
mitar-se apenas ao direito de ouvir, quando se sabe que o direito de 
reunião compreende não só o direito de organizá-la e convocá-la, como 
também o de total participação ativa.

O direito de reunião é uma manifestação coletiva da liberdade de 
expressão, exercitada por meio de uma associação transitória de pes-
soas e tendo por finalidade o intercâmbio de ideias, a defesa de inte-
resses, a publicidade de problemas e de determinadas reivindicações.

A Constituição consagra que todos podem reunir-se pacificamen-
te, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente con-
vocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à auto-
ridade competente, tratando-se, pois, de direito individual o coligar-se 
com outras pessoas, para fim lícito. 

Paolo Barile bem qualifica o direito de reunião como, simultanea-
mente, um direito individual e uma garantia coletiva, uma vez que con-
siste tanto na possibilidade de determinados agrupamentos de pessoas 
reunirem-se para livre manifestação de seus pensamentos, concreti-
zando a titularidade deste direito inclusive para as minorias, quanto 
na livre opção do indivíduo de participar ou não dessa reunião, não 
podendo ser obrigado pelos manifestantes a cessar suas atividades.2  

Por sua vez, o surgimento da palavra greve deve-se a uma Praça 
de Paris, denominada Place de Grève, na qual os operários se reuniam 
quando paralisavam seus serviços com finalidades reivindicatórias, 
podendo ser definida como um direito de autodefesa, consistente na 
abstenção coletiva e simultânea do trabalho, organizadamente, pelos 
trabalhadores de um ou vários departamentos ou estabelecimentos, 
com o fim de defender interesses determinados. 

O direito de greve, sob a ótica jurídica, portanto, se configura 
como direito de imunidade do trabalhador face às consequências nor-
mais de não trabalhar, incluindo-se no exercício deste direito, diver-

2 BARILE, Paolo. Diritti dell’uomo e libertà fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 182-183.



Direito de reunião nas sociedades democráticas 37

sas situações de índole instrumental, além do fato de o empregado 
não trabalhar, tais como a atuação de piquetes pacíficos, passeatas, 
reivindicações em geral, a propaganda, coleta de fundos, “operação 
tartaruga”, “cumprimento estrito do dever”, “não colaboração” etc. 

Há diversas espécies de greves permissíveis pelo texto constitu-
cional, podendo os trabalhadores decretar greves reivindicativas, ob-
jetivando a melhoria das condições de trabalho, ou greves de solida-
riedade, em apoio a outras categorias ou grupos reprimidos, ou greves 
políticas, visando conseguir as transformações econômico-sociais que a 
sociedade requeira, ou, ainda, greves de protesto. 

A garantia plena e o efetivo exercício dos direitos de greve e reu-
nião consistem em exigência nuclear do direito fundamental à livre 
manifestação de expressão de pensamento, sendo absolutamente ne-
cessários na efetivação da cidadania popular e fundamentais no desen-
volvimento dos ideais democráticos.

A liberdade de discussão, a ampla participação política – inclusive 
com o efetivo exercício dos direitos de reunião e greve – e o princí-
pio democrático estão interligados com a liberdade de expressão,3 que 
tem por objeto não somente a proteção de pensamentos, mas também 
opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes pú-
blicos, políticas públicas, questões econômicas, sociais, entre outras, 
no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva4  
e garantir o desenvolvimento da cultura do pluralismo de ideias e liber-
dade de expressão como valores estruturantes do sistema democrático.

O texto constitucional não autoriza a proibição ou restrições ge-
néricas do direito de reunião tão somente pela presunção de eventuais 
inconvenientes que possam vir a ser causados por seu efetivo exercício, 
uma vez que tal conduta consistirá em nítida finalidade de controlar ou 
mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regi-
me democrático; tratando-se, pois, de ilegítima interferência estatal 
no direito individual de criticar por meio dessas manifestações coleti-
vas, transitórias e pacíficas.

3 WILLIAMS, George. Engineers is dead, long live the engineers. In: LOVELAND, Ian D. (Ed.). Constitu-
tional law. Aldershot: Ashgate, 2000. Ch. 15. (The International Library of Essays in Law and Legal 
Theory. Second Series). DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição 
norte-americana. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006. KALVEN 
JR., Harry. The New York Times case: a note on the “central meaning of the First Amendment”. In: 
LOVELAND, Ian D. (Ed.). Constitutional law. Aldershot: Ashgate, 2000. Ch. 14. (The International 
Library of Essays in Law and Legal Theory. Second Series).

4 Tribunal Constitucional Espanhol: S. 47/02, de 25 de febrero, FJ 3; S. 126/03, de 30 de junio, FJ 3; 
S. 20/02, de 28 de enero, FFJJ 5 y 6.
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A Democracia não existirá e a livre participação política não flo-
rescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui 
condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um va-
lor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático, 
conforme ressaltei anteriormente na ADI 4451, pois tanto a liberdade 
de expressão quanto a participação política em uma Democracia repre-
sentativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade 
e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre políticas 
públicas e seus governantes, que nem sempre serão “estadistas ilumi-
nados”, como lembrava o Justice Holmes ao afirmar, com seu conhecido 
pragmatismo, a necessidade do exercício da política de desconfiança 
(politics of distrust) na formação do pensamento individual e na autode-
terminação democrática, para o livre exercício dos direitos de sufrágio 
e oposição, além da necessária fiscalização dos órgãos governamentais.5 

No âmbito da Democracia, a garantia constitucional da liberdade de 
expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias 
e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta 
verdade das maiorias, mas, sim, garante as diferentes manifestações e 
reuniões, bem como defende todas as opiniões ou interpretações políti-
cas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressas e devem ser 
respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são 
extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático6.

3. Exercício do direito de reunião em uma sociedade democrática

O direito de reunião, previsto no artigo 5º, XVI, da Constituição 
Federal e o direito de greve consagrado em seu artigo 9º, entretanto, 
não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos 
demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (relatividade 
ou convivência dos direitos fundamentais), pois as democracias mo-
dernas, garantindo a seus cidadãos uma série de direitos fundamentais 
que os sistemas não democráticos não consagram, pretendem, como 
lembra Robert Dahl, a paz e a prosperidade da Sociedade como um 
todo e em harmonia.

Dessa maneira, como os demais Direitos Fundamentais, os direitos 
de reunião e greve são relativos, não podendo ser exercícios, em uma 

5 STF, Pleno, ADI 4451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/6/2018.
6 KALVEN JR., Harry. The New York Times case: a note on the “central meaning of the First Amend-

ment”. In: LOVELAND, Ian D. (Ed.). Constitutional law. Aldershot: Ashgate, 2000. Ch. 14, p. 435 e 
ss. (The International Library of Essays in Law and Legal Theory. Second Series).
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sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção 
dos direitos e liberdades dos demais, as exigências da saúde ou mora-
lidade, da ordem pública, a segurança nacional, a segurança pública, 
da defesa da ordem e prevenção do crime, o bem-estar da sociedade 
e a liberdade das demais pessoas, como proclamam a Declaração dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas, em seu artigo 29, o Pacto de São 
José da Costa Rica, em seu artigo 15 e a Convenção Europeia de Direi-
tos Humanos, em seu artigo 11:

Artigo 29. Toda pessoa tem deveres com a comu-
nidade, posto que somente nela pode-se desenvol-
ver livre e plenamente sua personalidade. [...] no 
exercício de seus direitos e no desfrute de suas 
liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às li-
mitações estabelecidas pela lei com a única finali-
dade de assegurar o respeito dos direitos e liberda-
des dos demais, e de satisfazer as justas exigências 
da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma 
sociedade democrática. [...]

Artigo 15. Direito de reunião. É reconhecido o di-
reito de reunião pacífica e sem armas. O exercício 
de tal direito só pode estar sujeito às restrições 
previstas pela lei e que sejam necessárias, numa 
sociedade democrática, no interesse da segurança 
nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou 
para proteger a saúde ou a moral públicas ou os 
direitos e liberdades das demais pessoas.

Artigo 11. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de 
reunião pacífica e liberdade de associação, incluin-
do o direito de formar sindicatos com outros e de 
se unir a sindicatos em defesa de seus interesses. 
2. O exercício desses direitos não pode estar sujei-
to a outras restrições além daquelas que, previstas 
em lei, constituem medidas necessárias, em uma 
sociedade democrática, para a segurança nacional, 
a segurança pública, a defesa da ordem e prevenção 
do crime, a protecção da saúde ou moralidade, ou a 
protecção dos direitos e liberdades dos outros.

A relatividade e razoabilidade no exercício dos direitos de reunião 
e greve são requisitos essenciais em todos os ordenamentos jurídicos 
democráticos; sendo necessário harmonizá-los com os demais direitos e 
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garantias fundamentais nas hipóteses de conflitos, de forma a coorde-
nar e combinar os bens jurídicos em atrito, evitando o sacrifício total 
de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do 
âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca do verdadeiro signifi-
cado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalida-
des precípuas e buscando o bem-estar de uma sociedade democrática.7 

Nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte definiu que a Pri-
meira Emenda a Constituição consagra o direito de reunião pacífica e a 
impossibilidade de proibições discricionárias pelos órgãos governamen-
tais (Shuttlesworth v. City of Birmingham, 394 U.S. 147, 150–51, 1969), 
porém, o exercício deste direito não se reveste de caráter absoluto, 
não permitindo a realização de reuniões onde haja uso de força para 
atingir determinados objetivos, evidente perigo de tumulto, desordem, 
ameaças à segurança pública ou grave prejuízo ao tráfego em vias pú-
blicas (Jones v. Parmley, 465 F.3d 46, 56–57 2d Cir. 2006); sendo, ainda, 
possível a previsão de restrições razoáveis de tempo, lugar e forma, 
que não infrinjam as garantias constitucionais, e, desde que, justifica-
das pela presença de interesse público legítimo, mantenham “abertos 
amplos canais alternativos para a difusão da informação desejada”, de 
maneira a não frustrar a livre manifestação de expressão (Ward v. Rock 
Against Racism, 491 U.S. 781, 791, 1989; Thomas v. Chi. Park Dist., 534 
U.S. 316, 322, 2002; Quoting Clark v. Cmty. For Creative Non-Violence, 
468 U.S. 288, 293, 1984), inclusive permitindo a exigência de requisitos 
específicos no caso de reuniões marcadas nas proximidades de locais 
mais sensíveis (Abu El-Haj, Tabatha. The neglected right of assembly. 
UCLA L. Rev., Los Angeles, v. 56, n. 3, p. 543, p. 551-552, 2009.).

As mesmas relatividade e razoabilidade no exercício do direito de 
reunião também são exigidas pela legislação da Inglaterra e País de Ga-
les (Statutes of England & Wales, Public Order Act 1986, Ch. 64, Royal 
Assent, 7 November 1986), que permite restrições proporcionais por 
parte das autoridades públicas, inclusive no tocante a duração máxima 
do ato, quando houver a real possibilidade de “séria desordem pública, 
sérios danos à propriedade, edifícios ou monumentos de importância 
histórica, arquitetônica, arqueológica ou científica ou sérios distúrbios 
na vida da comunidade”, ou ainda, quando “o propósito das pessoas 
que organizam é a intimidação de outros com vistas a obrigá-los a não 
realizar um ato que eles têm o direito de fazer, ou a fazer um ato que 
eles têm o direito de não fazer”.
7 CANOTILHO, J. J. Gomes. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991. p. 136 e ss. CAS-

TRO, J. L. Cascajo et al. Los derechos humanos: significación, estatuto jurídico y sistema. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 1979. p. 43 e ss.
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Igualmente, na Seção 2 da Constituição do Canadá – Canadian 
Charter of Rights and Freedoms – a liberdade de reunião pacífica é 
consagrada e garantida “aos limites razoáveis prescritos por lei, como 
pode ser comprovadamente justificado em uma sociedade livre e  
democrática”.

Comentando o direito de reunião e de manifestação assegurado 
pela Constituição Portuguesa de 1976 – diploma que, como se sabe, 
foi uma das fontes inspiradoras da nossa Lei Maior – Jorge Miranda e 
Rui Medeiros assinalam que cabe ao Estado garantir o livre acesso das 
pessoas a lugares públicos para que possam se reunir ou se manifestar. 
E bem por isso, “em contrapartida, pode a utilização de locais públicos 
ficar sujeita a condicionamentos, para defesa do direito ao repouso, 
da livre circulação das pessoas e outros interesses constitucionalmente 
relevantes”. E concluem que, desatendidos esses condicionamentos, 
torna-se admissível a dispersão, desde que observado o princípio da 
proporcionalidade8.

Peter Häberle salienta que, a “questão essencial sobre a interpre-
tação constitucional é a indagação sobre as tarefas e os objetivos da 
interpretação constitucional’’, apontando como sendo estas tarefas e 
objetivos a:

justiça, equidade, equilíbrio de interesses, resul-
tados satisfatórios, razoabilidade, praticabilidade, 
justiça material, segurança jurídica, previsibilida-
de, transparência, capacidade de consenso, clare-
za metodológica, abertura, formação de unidade, 
harmonização, força normativa da Constituição, 
correção funcional, proteção efetiva da liberda-
de, igualdade social, ordem pública voltada para 
o bem comum.9

 
A razoabilidade no exercício da greve, das reuniões e passeatas 

previstas constitucionalmente, deve, portanto, evitar a ofensa aos 
demais direitos fundamentais, o desrespeito à consciência moral da 
comunidade, visando, em contrapartida, a esperança fundamentada 
de que se possa alcançar um proveito considerável para a convivên-
cia social harmoniosa, resultante na prática democrática do direito de 

8 MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição portuguesa anotada. Coimbra: Coimbra, 2005. t. I, p. 
465-466.

9 HABERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. p. 11.



Alexandre de Moraes42

reivindicação. Trata-se da cláusula de proibição de excesso (Übermas-
sverbot), consagrada pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, ao 
estabelecer o pensamento da proporcionalidade como parâmetro para 
se evitar os tratamentos excessivos, abusivos e inadequados, buscan-
do-se sempre no caso concreto o tratamento necessariamente exigível.

 A interpretação constitucional, na compatibilização prática dos 
direitos fundamentais, deve pautar-se pela razoabilidade, no sentido de 
evitar o excesso ou abuso de direito, e, consequentemente, afastar a 
possibilidade de prejuízos de grandes proporções à maioria da sociedade. 

Não há dúvidas, portanto, que os movimentos reivindicatórios de 
empregadores e trabalhadores – seja por meio de greves, seja por meio 
de reuniões e passeatas –, não podem obstar o exercício, por parte do 
restante da Sociedade, dos demais direitos fundamentais, configuran-
do-se, claramente abusivo, o exercício destes direitos que impeçam o 
livre acesso das demais pessoas aos aeroportos, rodovias e hospitais, 
por exemplo, em flagrante desrespeito à liberdade constitucional de 
locomoção (ir e vir), colocando em risco a harmonia, a segurança e a 
Saúde Pública, como na presente hipótese. 

Observe-se, que, em hipótese muito menos grave, o Tribunal Eu-
ropeu de Direitos Humanos entendeu existir abuso no exercício dos 
direitos de greve, reunião e liberdade de expressão por parte de cami-
nhoneiros que obstruíram uma única rodovia pública (Affaire Barraco v. 
France, Cinquième Section, Requête no 31684/05, Arret, Strasbourg, 5 
mars 2009, Définitif 05/06/2009).

Naquele caso, os requerentes haviam alegado violação ao exer-
cício de seus direitos de greve e liberdade de expressão, bem como a 
liberdade de reunião e associação garantida pelos artigos 10 e 11 da 
Convenção, por terem sido condenados judicialmente, em virtude da 
participação da denominada “Operação de Caracóis”, consistente em 
greve nacional dos trabalhadores das empresas de transporte. A atua-
ção dos grevistas consistia em viajar com seus veículos em velocidade 
reduzida e ocupando várias faixas de tráfego, com o intuito de retardar 
a locomoção dos demais veículos. Os recorrentes, porém, utilizaram 
três caminhões para obstruir as faixas da rodovia pública.

O Tribunal Europeu analisou a necessária compatibilização entre 
os direitos de greve, reunião e livre manifestação de expressão com os 
demais direitos fundamentais consagrados na Convenção Europeia e, 
após reafirmar que o “direito à liberdade de reunião é um direito fun-
damental de uma sociedade democrática e, como o direito à liberdade 
de expressão, um dos fundamentos de tal sociedade. Portanto, não 
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deve ser interpretado restritivamente”, e, salientar a possibilidade de 
restrições razoáveis aos direitos e liberdades garantidos pela Conven-
ção Europeia, desde que, “necessárias em uma sociedade democráti-
ca”, e proporcionais ao “objetivo legítimo perseguido”, entendeu que 
o bloqueio da rodovia foi excessivo, não estando envolvido no exercício 
do direito de reunião pacífica, pois a “completa obstrução do tráfego 
claramente foi além do simples inconveniente causado por qualquer 
demonstração na via pública”; e, por unanimidade, decidiu pela ine-
xistência de qualquer violação à cláusula do artigo 11 da Declaração 
Europeia de Direitos Humanos.

Estará, portanto, configurado o excesso inconstitucional quando 
o quadro fático revelar com nitidez um cenário em que o abuso no 
exercício dos direitos de reunião e greve tenha acarretado um efeito 
desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade, que 
depende do pleno funcionamento das cadeias de distribuição de produ-
tos e serviços para a manutenção dos aspectos mais essenciais e básicos 
da vida social.

4. Conclusão

A noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento 
da ideia de constitucionalismo, que, entretanto, consagrou a necessi-
dade de insculpir um rol mínimo de direitos humanos em um documen-
to escrito, derivado diretamente da soberana vontade popular, consa-
grando o respeito à dignidade humana, a limitação de poder e visando 
o pleno desenvolvimento da personalidade humana.

Os direitos humanos fundamentais surgiram como produto da fu-
são de várias fontes, desde tradições arraigadas nas diversas civiliza-
ções, até a conjugação dos pensamentos filosófico-jurídicos, das ideias 
surgidas com o cristianismo e com o direito natural. Essas ideias encon-
travam um ponto fundamental em comum, a necessidade de limitação 
e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades 
constituídas e a consagração dos princípios básicos da igualdade e da 
legalidade como regentes do Estado moderno e contemporâneo.10 

10 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. BUENO, 
José Antônio Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janei-
ro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 379. CAVALCANTI, Themístocles Brandão. 
Princípios gerais de direito público. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966. p. 202. MIRANDA, Jorge. 
Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 1990. t. 1, p. 138. 



Alexandre de Moraes44

Na evolução interpretativa sobre a impossibilidade do exercício 
arbitrário de um direito ou garantia atentar contra o bem-estar da so-
ciedade e a liberdade das demais pessoas, entende-se que os direitos 
humanos fundamentais não podem ser utilizados como um verdadeiro 
escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como 
argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil 
ou penal por atos ilegais, sob pena de total consagração ao desrespeito 
a um verdadeiro Estado de Direito.

Os direitos e garantias fundamentais, consagrados pela Constitui-
ção Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus 
limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna 
(Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas), de-
vendo o intérprete, quando houver conflito entre dois ou mais direitos 
ou garantias fundamentais, utilizar-se do princípio da concordância 
prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens 
jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos 
outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de 
cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro 
significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas 
finalidades precípuas.

Haverá abuso no exercício dos direitos de reunião e greve quando 
a existência de obstrução do tráfego em rodovias e vias públicas impe-
dir a livre circulação no território nacional, acarretando a descontinui-
dade no abastecimento de combustíveis e no fornecimento de insumos 
para a prestação de serviços públicos essenciais, como saúde, trans-
porte urbano, tratamento de água para consumo humano, segurança 
pública, fornecimento de energia elétrica, medicamentos, alimentos e 
tudo quanto esteja sujeito a uma cadeia de fabricação e distribuição 
dependente do transporte em rodovias federais; com reflexos dramáti-
cos e traumáticos na realidade econômica e social.
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça; Considerações sobre a inaplicabilidade da prerrogativa de foro 
às demandas de improbidade administrativa; Notas conclusivas; Refe-
rências bibliográficas.

Introdução

Vivemos em um período em que a atuação de todos aqueles que 
manejam a coisa pública tem sido colocada em discussão. É cada vez 
mais crescente na sociedade brasileira o debate sobre a necessidade de 
eficiência e de moralidade no exercício da função pública. 

A população, em geral, tem-se tornado mais consciente sobre 
como a improbidade administrativa pode efetivamente afetar o coti-
diano de cada um, acarretando a diminuição e menor presteza dos ser-
viços públicos prestados pelo Estado. A pesquisa “Retratos da Socieda-
de Brasileira: Problemas e Prioridades para 2018”, realizada pelo IBOPE 
Inteligência para a Confederação Nacional da Indústria, mostra que, 
para 55% da população brasileira, a corrupção (forma mais conhecida 
de improbidade administrativa) é o principal problema do nosso país1. 

Nos campos legal, doutrinário e jurisprudencial, a defesa da pro-
bidade administrativa também tem ocupado lugar de destaque nos de-
bates da comunidade jurídica. É tema do direito constitucional e do 

1 Disponível em: <http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/desemprego-corrupcao-
-e-saude-sao-principais-problemas-do-pais-apontam-brasileiros/>. Acesso em: 24 ago. 2018.
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direito administrativo sancionatório que tem sido tratado pelo legisla-
dor constituinte em todos os Textos Constitucionais que estiveram em 
vigor desde a época do Império. A temática é multifacetada e pode ser 
abordada sob os mais diversos ângulos.

Cumpre também apontar que a eficiência no julgamento dos proces-
sos de improbidade administrativa é objeto da meta nº 4 estipulada pelo 
Conselho Nacional de Justiça para todo o Poder Judiciário brasileiro. De 
acordo com as estatísticas do órgão, em 20172, tramitavam 12.053 pro-
cessos de improbidade na Justiça Federal e 36.419 feitos na Justiça Esta-
dual. No Superior Tribunal de Justiça, tramitavam 761 feitos relacionados 
à improbidade administrativa. O tema é, portanto, relevante e atual.

Neste trabalho, procuramos abordar, à luz do direito constitucio-
nal, a questão específica do juízo natural para tratar das demandas de 
improbidade administrativa que envolvem autoridades com prerrogati-
va de foro. Essa discussão, pela sua importância e atualidade, tem-se 
prolongado ao longo do tempo e ainda está longe de ser consenso na 
comunidade jurídica brasileira. Os posicionamentos doutrinários são 
variados a respeito do tema e a jurisprudência também tem sido alte-
rada de tempos em tempos. 

Objetiva, ainda, apresentar algumas considerações acerca da evo-
lução do tratamento constitucional desde a Constituição de 1824 até a 
Constituição de 1988, a fim de conhecer melhor como esse tema foi tra-
tado nas diversas ordens constitucionais a que fomos submetidos desde 
a Independência. Apresento também os principais posicionamentos juris-
prudenciais acerca do tema a fim de que, ao final, possamos tecer breves 
considerações acerca da problemática à luz do direito constitucional.

Veremos que a temática é ampla e complexa, razão pela qual 
salientamos que os posicionamentos aqui contidos, por óbvio, não tem 
por fim esgotar toda a problemática. O objetivo do presente estudo é 
apresentar um panorama acerca da temática a fim de servir como um 
subsídio para futuras discussões acerca do tema.

A prerrogativa de foro e a defesa da probidade na história 
constitucional brasileira 

A defesa da probidade administrativa e as regras constitucionais 
de prerrogativa de foro não são novidades do Texto Constitucional de 

2 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2017>. Acesso em: 
23 ago. 2018.
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1988. Todas as Constituições vigentes, desde a época do império até os 
dias atuais, se ocuparam do tema. É importante, portanto, fazer uma 
breve retrospectiva na história constitucional brasileira para analisar 
como o direito constitucional brasileiro tem tratado os temas da pro-
bidade administrativa e do foro por prerrogativa de função a fim de 
melhor compreender as discussões atuais sobre o alcance ou não da 
prerrogativa de foro às demandas de improbidade administrativa.

A Constituição Imperial de 1824, embora tenha sido outorgada no 
regime jurídico da monarquia, trouxe normas específicas de responsa-
bilização dos Ministros de Estado. Estabeleceu expressamente em seu 
art. 21 que a probidade era requisito para a participação nos Conselhos 
Gerais de Província. Por sua vez, o art. 133 do referido Texto Consti-
tucional3 previu expressamente que estas autoridades seriam respon-
sáveis, entre outras hipóteses, por “por peita, suborno, ou concussão, 
abuso do Poder, falta de observância da Lei e por qualquer dissipação 
dos bens públicos”.

Quanto à prerrogativa de foro, o art. 179, XVI, da carta imperial 
de 1824, estabeleceu que “ficam abolidos todos os Privilégios, que não 
forem essencial, e inteiramente ligados aos Cargos, por utilidade pú-
blica”4. Já nessa época, ao menos formalmente, a prerrogativa de foro 
era vista como um instrumento de proteção do cargo e não como um 
privilégio pessoal daquele que o ocupa.

Por sua vez, já no período republicano, a Constituição de 1891 
estabeleceu em seu art. 72, § 26, do referido Texto Constitucional que 
“à excepção das causas, que por sua natureza, pertencem a juizos es-
peciaes, não haverá fóro privilegiado”. Além disso, como decorrência 
do princípio da legalidade, estabeleceu expressamente que

[...] Todos são iguaes perante a lei. A Republica 
não admitte privilegios de nascimento, desconhe-
ce fóros de nobreza, e extingue as ordens hono-
ríficas existentes e todas as suas prerogativas e 
regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e de 
conselho.[...]

3 Dispunha o art. 133 da Constituição de 1824: “Os Ministros de Estado serão responsáveis: I. Por 
traição. II. Por peita, suborno, ou concussão. III. Por abuso do Poder. IV. Pela falta de observancia 
da Lei. V. Pelo que obrarem contra a Liberdade, segurança, ou propriedade dos Cidadãos. VI. Por 
qualquer dissipação dos bens públicos.”

4 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso 
em: 15 ago. 2018.
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Ainda, deve-se notar que o Texto Constitucional de 1891 trouxe 
também previsões que denotam a preocupação à época com a defesa 
da probidade. O seu art. 54, § 6º, previu que o atentado à probidade 
administrativa é hipótese de crime de responsabilidade do Presidente 
da República5. Por sua vez, dispôs também o art. 82 que “os funcioná-
rios públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em 
que incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indul-
gência ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus 
subalternos”.

Por fim, estabeleceu também que ao Supremo Tribunal Federal 
compete processar e julgar originária e privativamente “o Presidente 
da Republica, nos crimes communs, e os Ministros de Estado, nos casos 
de art. 526 e os Ministros diplomaticos, nos crimes communs e nos de 
responsabilidade7”.

Sendo assim, nos termos em que concluiu Belém (2008, p. 126), 
“[...] a Constituição Brasileira de 1891 adaptou o impeachment, definiu 
foro por prerrogativa de função especificamente para a matéria cri-
minal, em termos absolutamente corretos [...]”. O autor ainda acres-
centa que “[...] o significado deste ato pela Constituição de 1891 foi 
que a delimitação do foro por prerrogativa de função apenas para as 
autoridades públicas essenciais à vida republicana do país, portanto, a 
lição mais importante que se extrai do assunto debatido [...]”.

Os Textos Constitucionais de 1934 e 1937 também previram o 
atentado à probidade administrativa como hipótese de crime de res-
ponsabilidade que poderia ser imputado ao Presidente da República. 
Por sua vez, ampliaram o rol de autoridades que estavam submetidas 
ao foro por prerrogativa diretamente no Supremo Tribunal Federal. 
Com a redação do Texto Constitucional, a Corte Suprema (denomina-
ção conferida ao atual STF à época), era competente para processar e 
julgar originariamente, nos crimes comuns, o Presidente da República 
e seus próprios Ministros8. 

5 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso 
em: 15 ago. 2018.

6 Dispunha o art. 52, da Constituição de 1891: Art. 52 - Os Ministros de Estado não serão responsáveis 
perante o Congresso, ou perante os Tribunais, pelos conselhos dados ao Presidente da República. § 
1º - Respondem, porém, quanto aos seus atos, pelos crimes em lei. § 2º - Nos crimes, comuns e de 
responsabilidade serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos conexos com 
os do Presidente da República, pela autoridade competente para o julgamento deste.

7 Escrita na forma do original.
8 Como exceção, dispôs o art. 61, § 1º da Constituição de 1934, que “nos crimes comuns e nos de 

responsabilidade, os Ministros serão processados e julgados pela Corte Suprema, e, nos crimes 
conexos com os do Presidente da República, pelo Tribunal Especial”. Por sua vez, o art. 89, § 2º, da 
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A competência originária também se estendia para os Ministros 
de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais 
Federais e bem assim os das Cortes de Apelação dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e 
os Embaixadores e Ministros diplomáticos nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade. Por fim, os Juízes federais e os seus substitutos, nos 
crimes de responsabilidade9.

Quanto à defesa da probidade, podemos perceber que o legislador 
constituinte na Constituição de 1946 foi mais longe. Além de manter o 
atentado à probidade e à “guarda e o emprego legal dos dinheiros públi-
cos” como hipótese de crime de responsabilidade que pode ser imputado 
ao Presidente da República (art. 89, V e VII), estabeleceu em seu art. 141, 
§ 31, segunda parte que “a lei disporá sobre o seqüestro e o perdimento 
de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso 
de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica”.

A Constituição de 1946, em seu artigo 101 (com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 16/65), dispôs que, na sua vigência, compe-
tia ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o 
Presidente da República nos crimes comuns; os seus próprios Ministros 
e o Procurador-Geral da República nos crimes comuns e os Ministros de 
Estado, os juízes dos Tribunais Superiores Federais, dos Tribunais Regio-
nais do Trabalho, do Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os Chefes de 
missão diplomática de caráter permanente, assim nos crimes comuns 
como nos de responsabilidade.10 

Ainda sob a vigência da Constituição de 1946, as Cartas Estaduais 
“[...] estavam autorizadas, ex vi do artigo 124 a estabelecerem as suas 
competências originárias, o que ocorreu com a parcimônia recomendada 

Constituição de 1937 estabeleceu que “nos crimes comuns e de responsabilidade, serão processados 
e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos conexos com os do Presidente da República, pela 
autoridade competente para o julgamento deste”. Ainda, o art. 100 do mesmo Texto Constitucional 
estipulou que “nos crimes de responsabilidade, os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 
processados e julgados pelo Conselho Federal”.

9 De acordo com Di Pietro (2017, p. 826), “o Decreto-lei no 3.240, de 8-5-41, sujeita a sequestro os 
bens de pessoas indiciadas por crimes de que resultem prejuízo para a Fazenda Pública. O sequestro 
pode atingir bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou 
com culpa grave. No caso de o prejuízo não ser coberto por essa forma, deve ser promovida, no 
juízo competente, a execução da sentença condenatória, a qual recairá sobre tantos bens quantos 
bastem para ressarci-lo. Por essa lei, a perda dos bens constitui efeito da condenação criminal, não 
podendo manter-se em caso de extinção da ação ou de absolvição”.

10 Como ressalva, estabeleceu em seu art. 92 que “os Ministros de Estado serão, nos crimes comuns e 
nos de responsabilidade, processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos conexos com 
os do Presidente da República, pelos órgãos competentes para o processo e julgamento deste”.
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e dentro dos limites da competência de auto-organização, dos Estados-
-Membros” (Belém, 2008, p. 131). O art. 124, X, do referido Texto Cons-
titucional estabeleceu, ainda, que competia “privativamente ao Tribunal 
de Justiça processar e julgar os Juízes de inferior instância, nos crimes 
comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral, quando se tratar de crimes eleitorais (art. 119, nº VII)”.

Nota-se, portanto, um avanço da Constituição de 1946 quanto à 
defesa da probidade, pois, nos textos constitucionais anteriores, a te-
mática estava explicitamente relacionada somente ao Presidente e aos 
Ministros de Estado. A novidade trazida pelo art. 141, § 31, do Texto 
Constitucional foi a possibilidade de que “a lei disporá sobre o seqües-
tro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por 
influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprego 
em entidade autárquica”. Na verdade, a norma, apesar de trazer um 
mandamento constitucional quanto ao tema, era de eficácia limitada 
por demandar a edição de lei específica para tratar das medidas ali 
enunciadas. 

Somente 11 anos depois, o mandamento constitucional ganhou 
efetividade com a entrada em vigor da Lei nº 3.164/57. A lei, em três 
artigos, regulamentou o sequestro de bens “adquiridos pelo servidor 
público, por influência ou abuso de cargo ou função pública, ou de 
emprêgo em entidade autárquica, sem prejuízo da responsabilidade 
criminal em que tenha aquêle incorrido”. Estabeleceu, ainda, que o 
sequestro é medida de natureza cível que poderia ser “promovido por 
iniciativa do Ministério Público ou de qualquer pessoa do povo”11.

No ano seguinte, foi promulgada a Lei nº 3502/58. Ao regulamen-
tar o procedimento de sequestro de bens nos casos de enriquecimento 
ilícito, influência ou abuso do cargo ou função, expandiu o alcance dos 
dispositivos contidos na Lei nº 3164/67. No entanto, previu apenas que 
“na ação principal poderá ser pedido, cumulativamente, o ressarci-
mento integral de perdas e danos sofridos pela pessoa jurídica autora 
ou litisconsorte”. Não houve a previsão de outro tipo de sanção.

Foi também na vigência da Constituição de 1946 que o Supremo 
Tribunal Federal editou a Súmula 394, segundo a qual “cometido o cri-
me durante o exercício funcional, prevalece a competência especial 
por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal se-
jam iniciados após a cessação daquele exercício”.

11 Ainda, estabeleceu a independência das instâncias cível e criminal e trouxe as primeiras medidas 
que visavam maior controle sobre o patrimônio dos servidores públicos. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L3164.htm>. Acesso em: 16 ago. 2018.
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O fundamento que levou à edição do referido enunciado sumular 
foi exposto pelo saudoso Ministro Victor Nunes Leal, cujo essencial, 
dada a importância histórica do argumento, transcrevo a seguir12:

Essa correção, sinceridade e independência moral 
com que a lei quer que sejam exercidos os cargos 
públicos ficaria comprometida, se o titular pudesse 
recear que, cessada a função, seria julgado, não 
pelo Tribunal que a lei considerou o mais isento, 
a ponto de o investir de jurisdição especial para 
julgá-lo no exercício do cargo, e sim, por outros 
que, presumidamente, poderiam não ter o mesmo 
grau de isenção. Cessada a função, pode muitas 
vezes desaparecer a influência que, antes, o titu-
lar do cargo estaria em condições de exercer sobre 
o Tribunal que o houvesse de julgar; entretanto, 
em tais condições, ou surge, ou permanece, ou 
se alarga a possibilidade, para outrem, de tentar 
exercer influência sobre quem vai julgar o ex-fun-
cionário ou ex-titular de posição política, reduzido 
então, freqüentemente, à condição de adversário 
da situação dominante. E, pois, em razão do inte-
resse público do bom exercício do cargo, e não do 
interesse pessoal do ocupante, que deve subsistir, 
que não pode deixar de subsistir a jurisdição espe-
cial, como prerrogativa de função mesmo depois 
de cessado o exercício.

A súmula teve vigência até 2001, quando foi cancelada pelo Supre-
mo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de questão de ordem 
na ação penal nº 315, da relatoria de Sua Excelência o Ministro Moreira 
Alves. A partir de então, passou-se a entender que depois de cessado o 
exercício da função, não deve se manter o foro por prerrogativa de fun-
ção, porque “cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, 
deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própria Constitui-
ção.” (AP 315 QO, rel. min. Moreira Alves, j. 25-8-1999, DJ 31/10/01)13.

12 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=1121>. Aces-
so em: 16 ago. 2018.

13 Conforme ata do julgamento ocorrido em 25/8/99, o cancelamento da súmula foi unânime pelo 
Supremo Tribunal Federal. Contudo, houve divergência e, por maioria, foi rejeitada a proposta 
de sua Excelência o Ministro Sepúlveda Pertence de edição de nova súmula nos seguintes termos: 
“cometido o crime no exercício do cargo ou a pretexto de exercê-lo, prevalece a competência por 
prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação da-
quele exercício funcional”.
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Ainda sob a vigência da Constituição de 1946, foi promulgada a 
Lei de Ação Popular (Lei no 4.717/65). Estabeleceu que a via pode ser 
manejada por qualquer cidadão com o objetivo de anulação ou decla-
ração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados, dos Municípios, entre outros. Contudo, embora 
seja um poderoso instrumento de defesa do patrimônio público, a Lei 
nº 4.717/65 não estabeleceu sanção ao agente causador do dano (so-
mente foi prevista a obrigação de ressarcimento).

Foi também promulgada a Lei nº 1079/50, que especifica os cri-
mes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. 
Aponta em seu art. 4º que o atentado contra a probidade da adminis-
tração é hipótese de crime de responsabilidade14. Por sua vez, o Decre-
to-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a responsabili-
dade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.

Por fim, cumpre apontar que a Constituição de 1967 previu em 
seu art. 150, § 11, que a lei “disporá também, sobre o perdimento de 
bens por danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento ilícito 
no exercício de cargo, função ou emprego na Administração Pública, 
Direta ou Indireta”.

A Emenda Constitucional nº 1/69, ao mesmo tempo em que man-
teve tal dispositivo, acrescentou, no artigo 154, que 

[...] abuso de direito individual ou político, com 
o propósito de subversão do regime democrático 
ou de corrupção, importará a suspensão daqueles 
direitos de dois a dez anos, a qual será declarada 
pelo Supremo Tribunal Federal, mediante repre-
sentação do Procurador Geral da República, sem 
prejuízo da ação cível ou penal que couber, asse-
gurada ao paciente ampla defesa.

Conforme se viu, a análise do tratamento constitucional dado à 
defesa da probidade e à prerrogativa de foro revela que o legislador 

14 O art. 9º do mesmo diploma normativo estipula que: “São crimes de responsabilidade contra a pro-
bidade na administração: 1 - omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do 
Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo; 2 - não prestar ao Congresso Nacional dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior; 3 - não 
tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais 
ou na prática de atos contrários à Constituição; 4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma 
contrária às disposições expressas da Constituição; 5 - infringir no provimento dos cargos públicos, 
as normas legais; 6 - Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagí-lo a proce-
der ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o 
mesmo fim; 7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo”.
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constituinte, desde 1824 até a Emenda Constitucional de 1969, tratou 
tais questões como distintas. Em nenhum dos Textos Constitucionais an-
teriores foi expressamente prevista a extensão da prerrogativa de foro 
para as demandas de improbidade. Além disso, na vigência da Consti-
tuição de 1946, com a promulgação da Lei nº 3164/57, foi afirmado que 
a medida de sequestro é de natureza cível, afastando, o tratamento 
penal às demandas de improbidade administrativa.

Passamos, agora, a nos dedicar ao tratamento do tema agora ten-
do como paradigma a Constituição de 1988 e a atual Lei de Improbida-
de Administrativa.

O dever-geral de probidade administrativa e a prerrogativa  
de foro na Constituição de 1988

A Constituição Federal representa um marco normativo importan-
te na defesa da probidade e da eticidade no manejo da coisa pública. 

A tipificação do princípio da moralidade administrativa no caput 
de seu art. 37 (e da eficiência, a partir da Emenda Constitucional nº 
20/98), bem como a previsão contida no § 4º desse mesmo dispositivo 
quanto às consequências dos atos de improbidade administrativa, de-
notam que a defesa da probidade administrativa é um mandamento do 
legislador constituinte que deve abranger toda a estruturação da or-
dem jurídica brasileira15. Ainda, é uma inovação o conteúdo do art. 15 
do Texto Constitucional, “ao indicar os casos em que é possível a perda 
ou suspensão dos direitos políticos, expressamente inclui, no inciso V, 
a ‘improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º’” (Di Pietro, 
2017, p. 828).

Em 16/8/91, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional 
o anteprojeto nº 1446/91, que, posteriormente, viria se transformar na 
atual lei de improbidade administrativa. O novo instrumento normati-
vo expressamente revogou as leis nº 3.164, de 1º de junho de 1957, e 
3502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário.

15 Di Pietro (2017, p. 828) acrescenta que “embora a Constituição tenha sido promulgada em 5-10-88, 
já prevendo as sanções para os atos de improbidade, o artigo 37, § 4º, não era autoaplicável, não po-
dendo a Lei nº 8.429/92 ser aplicada com efeito retroativo. Até a entrada em vigor dessa lei, apenas 
eram puníveis os atos que implicassem enriquecimento ilícito, sendo cabíveis, em sede judicial, ape-
nas o sequestro e a perda de bens (na esfera cível) e as sanções penais cabíveis (na esfera criminal). 
Na esfera administrativa, as penalidades aplicáveis eram as previstas no estatuto dos servidores de 
cada nível de governo. As penas previstas no artigo 37, § 4º, da Constituição, repita-se, só podem ser 
aplicadas por atos de improbidade praticados após a entrada em vigor da Lei nº 8.429/92”.
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Por sua relevância histórica, transcrevo a seguir o seguinte trecho 
da exposição de motivos de autoria do então Ministro da Justiça Jarbas 
Passarinho: 

[...] a medida, a todos os títulos da maior relevância 
política e administrativa, insere-se no marco do pro-
cesso de modernização do País, que Vossa Excelência 
vem perseguindo com obstinação e sem desfaleci-
mentos, em ordem a resgatar, perante a sociedade, 
os mais gratos compromissos de campanha que, por 
decisão majoritária do povo brasileiro, transforam-se 
em plano de governo. Sabendo Vossa Excelência que 
uma das maiores mazelas que, infelizmente, ainda 
afligem o País, é a prática desenfreada e impune de 
atos de corrupção, no trato com os dinheiros públi-
cos, e que a sua repressão, para ser legítima, de-
pende de procedimento legal adequado – o devido 
processo legal – casa impõe-se criar meios próprios à 
consecução daquele objetivo sem, no entanto, supri-
mir as garantias constitucionais pertinentes, carac-
terizadoras do estado de Direito. Assim, de maneira 
explícita, o texto proposto define, claramente, quais 
os casos de enriquecimento ilícito, para os fins da 
lei, com o que se garante o respeito ao princípio da 
legalidade, pedra angular do estado de Direito.

Desde a promulgação do novo Texto Constitucional, a legislação 
infraconstitucional não trouxe regras específicas de definição do foro 
relativas à improbidade administrativa até a introdução do § 2º do art. 
84 no Código de Processo Penal pela Lei 10.628/200216.

O diploma legal foi publicado em 24 de dezembro de 2002 e 
foi discutido pelas Casas Legislativas no âmbito do Projeto de Lei nº 
6295/0217. Em 15/9/05, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, jul-
gou inconstitucional o referido dispositivo legal ao fundamento que a 
seguir transcrevo no essencial18: 

16 Dispõe a redação do dispositivo que “a ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente 
o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função 
pública, observado o disposto no § 1º”.

17 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 
46203>. Acesso em: 15 ago. 2018.

18 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI% 
24%2ESCLA%2E+E+2797%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2797%2EACMS%2E%29&ba-
se=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/awzd8bf>. Acesso em: 15 ago. 2018.
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Ação de improbidade administrativa e competên-
cia constitucional para o julgamento dos crimes de 
responsabilidade. 
1. O eventual acolhimento da tese de que a compe-
tência constitucional para julgar os crimes de res-
ponsabilidade haveria de estender-se ao processo e 
julgamento da ação de improbidade, agitada na Rcl 
2138, ora pendente de julgamento no Supremo Tri-
bunal, não prejudica nem é prejudicada pela incons-
titucionalidade do novo § 2º do art. 84 do C.Pr.Penal. 
2. A competência originária dos tribunais para julgar 
crimes de responsabilidade é bem mais restrita que 
a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o 
caso dos chefes do Poder Executivo - cujo impea-
chment é da competência dos órgãos políticos - a 
cogitada competência dos tribunais não alcançaria, 
sequer por integração analógica, os membros do 
Congresso Nacional e das outras casas legislativas, 
aos quais, segundo a Constituição, não se pode atri-
buir a prática de crimes de responsabilidade. 
3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com 
os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabi-
lidade por crimes de responsabilidade com o termo 
da investidura do dignitário acusado. (ADI 2797, 
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 
em 15/9/05, DJ 19/12/06).

Em 2012, na apreciação dos embargos de declaração relativos à 
mesma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Fede-
ral decidiu modular os efeitos da decisão “[...] para fixar a data de 15 
de setembro de 2005 como termo inicial dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal, pre-
servando-se, assim, a validade dos atos processuais até então pratica-
dos e devendo as ações ainda não transitadas em julgado seguirem na 
instância adequada”. (ADI 2797 ED, Rel. p/ Acórdão: Min. Ayres Britto, 
Tribunal Pleno, j. em 16/5/12, DJe 27/2/13).

É inegável que a defesa da probidade administrativa é questão 
constitucional, por ser inerente ao Estado Democrático de Direito e 
também do próprio conteúdo da cláusula geral da dignidade da pessoa 
humana. Não é possível pensar no conceito de cidadania, no modo em 
que foi trazida de forma variada pelos diversos Textos Constitucionais, 
sem estar associada ao modo de agir probo e ético dos agentes públicos 
no exercício da função pública.
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O tema tem sido objeto também de discussões na área do direito 
internacional. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, as-
sinada pelo Estado Brasileiro em 9 de dezembro de 2003 e promulgada 
por meio do Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, estabelece em 
seu artigo 5º que os “[...] Estados Partes se comprometem a adotar po-
líticas públicas contra a corrupção, de forma a promover a participação 
da sociedade e, concomitantemente, refletir os princípios do Estado de 
Direito, a devida gestão dos assuntos e bens públicos, a integridade, a 
transparência e a obrigação de prestar contas” (BRASIL, 2016, p. 6)19. 
Por sua vez, o artigo III da Convenção Interamericana contra a Corrupção 
estabelece o dever dos Estados de estabelecer normas para “prevenir 
conflitos de interesses, assegurar a guarda e uso adequado dos recursos 
confiados ao; funcionários públicos no desempenho de suas funções”.  

Por fim, menciono também que, no âmbito dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, as Nações Unidas comprometeram-se, en-
tre outras metas, a promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em to-
dos os níveis. 

Para isso, estabeleceu em seu objetivo nº 16 as metas de os países 
membros, até 2030, reduzir substancialmente a corrupção e o suborno 
em todas as suas formas, desenvolver instituições eficazes, responsá-
veis e transparentes em todos os níveis, garantir a tomada de decisão 
responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis 
e ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento 
nas instituições de governança global.

As perspectivas do direito constitucional e do direito internacional 
acima elencadas permitem afirmar a existência do dever-geral de pro-
bidade, que deve guiar a atuação de todo agente público no exercício 
da função pública. Para Carvalho Filho (2017, p. 75)

É o primeiro e talvez o mais importante dos deve-
res do administrador público. Sua atuação deve, 
em qualquer hipótese, pautar-se pelos princípios 
da honestidade e moralidade, quer em face dos 
administrados, quer em face da própria Adminis-
tração. Não deve cometer favorecimento nem 
nepotismo, cabendo-lhe optar sempre pelo que 
melhor servir à Administração. O administrador 

19 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-onu/ar-
quivos/cartilha-onu-2016.pdf.> Acesso em: 21 ago. 2018.
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20 No mesmo ano, ao apreciar a reclamação nº 591-SP, da relatoria de Sua Excelência o Ministro Nilson 
Naves, o STJ decidiu, por maioria, que “Conquanto caiba ao STJ processar e julgar, nos crimes comuns 
e nos de responsabilidade, os membros dos Tribunais Regionais do Trabalho (Constituição, art. 105, I, 
a), não lhe compete, porém, explicitamente, processá-los e julgá-los por atos de improbidade admi-
nistrativa. Implicitamente, sequer, admite-se tal competência, porquanto, aqui. trata-se de ação civil, 
em virtude de investigação de natureza civil Competência, portanto, de juiz de primeiro grau”.

probo há de escolher, por exemplo, o particular 
que melhores condições oferece para contratação; 
ou o indivíduo que maior mérito tiver para exercer 
a função pública. Enfim, deverá ser honesto, con-
ceito extraído do cidadão médio. A improbidade 
acarreta vários efeitos para o administrador. Além 
de sofrer suspensão de seus direitos políticos, sub-
mete-se à perda da função pública, à indisponibili-
dade de seus bens e à obrigação de ressarcir o erá-
rio público pelos danos que cometeu, sem contar 
a ação penal a que terá de responder. Tais efeitos 
estão expressos no art. 37, § 4º, da Constituição.

Portanto, dada a estatura constitucional conferida pelo Texto 
Constitucional de 1988 e, ainda, a existência de marco jurídico inter-
nacional sobre o tema (a que aderiu o Estado Brasileiro), a defesa da 
probidade não pode ser interpretada restritivamente tendo em vista a 
incidência, ao caso em concreto, da vedação ao retrocesso. 

A prerrogativa de foro em demandas de improbidade 
administrativa à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça manteve-se oscilante quanto à existência, ou não, de prerro-
gativa de foro em relação às demandas de improbidade administrativa.

Em 2001, ao apreciar a reclamação nº 780/AP (Rel. Ministro Cesar 
Asfor Rocha, Rel. p/ Acórdão Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Corte Es-
pecial, julgado em 07/11/2001, DJ 07/10/2002, p. 161), a Corte Espe-
cial, por maioria, entendeu que “[...] a competência originária deste 
Tribunal é para a ação penal, o que não se confunde com a ação judicial 
para apuração de ato de improbidade administrativa, de natureza ad-
ministrativa. Nesse contexto, também não é do STJ a competência para 
decidir medida cautelar preparatória daquela ação”. 

Em 200320, no julgamento do agravo regimental na petição nº 
1.885-PR (Rel. Min. Vicente Leal, julgado em 16/5/2003), a Corte  
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Especial entendeu, por maioria, que o STJ não tem competência para 
apreciar processos em que se discute atos de improbidade administra-
tiva supostamente praticados por Governador de Estado. A prerrogativa 
de foro dos governadores está relacionada à prática de ilícitos criminais 
comuns, sendo certo que a investigação de atos de improbidade admi-
nistrativa extrapola competência expressa preconizada no art. 105, I, 
a, da CF/1988. 

Em 200521, ao apreciar a petição nº 2.588-RO (Rel. p/ acórdão Min. 
Luiz Fux, j. em 16/3/05, DJ 9/10/06), o STJ entendeu que “não decla-
rada a inconstitucionalidade da Lei 10.628/2002, permanece em vigor 
o disposto no artigo 84, § 2º, do CPP”, razão pela qual concluiu que é 
de sua competência julgar ação de improbidade administrativa contra 
Juízes e servidores do TRT 14ª/Região.

Em 2006, no julgamento do agravo regimental na medida cautelar 
nº 7.476-GO (Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 1/8/06) e após a declaração 
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do § 2º do art. 
84 no Código de Processo Penal (introduzido pela Lei 10.628/2002), a 
Corte Especial do STJ, ao apreciar caso envolvendo suposta improbida-
de praticada por Conselheiro de Tribunal de Contas Estadual, decidiu 
que não compete ao STJ processar e julgar a ação de improbidade 
administrativa fundada na Lei n. 8.429/1992, mesmo que o réu tenha 
prerrogativa de foro para as ações penais.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento da Reclama-
ção no 2.138/DF, entendeu que “os Ministros de Estado, por estarem re-
gidos por normas especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, ‘c’; Lei no 
1.079/1950), não se submetem ao modelo de competência previsto no re-
gime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992)”. 
Ainda, entendeu também que “somente o STF pode processar e julgar Mi-
nistro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventual-
mente, determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos”. 
(Rcl 2138/DF, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes (art. 38, IV, b, do 
RISTF), Tribunal Pleno, j. em 13/6/07, DJe 17/4/08)22. 

Por sua vez, em 2009, ao apreciar a reclamação nº 2.790-SC (Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, julgada em 2/12/2009), o Superior Tri-
bunal de Justiça entendeu que devem ser aplicadas as hipóteses de  

21 No mesmo sentido, o acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ na Pet 2.639/RJ (Rel. Ministro 
Luiz Fux, Corte Especial, j. em 18/5/05, DJ 25/9/06).

22 Por sua vez, na Petição 3211, decidiu também o STF que compete ao Supremo Tribunal Federal 
julgar ação de improbidade contra seus membros (Pet 3211 QO, Rel. p/ Acórdão: Min. MENEZES 
DIREITO, Tribunal Pleno, j. em 13/3/8, DJe 26/6/08).
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prerrogativa de foro à demanda de improbidade envolvendo Governa-
dores, pois “é de se reconhecer que, por inafastável simetria com o que 
ocorre em relação aos crimes comuns (art. 105, I, a, CF/1988), há, em 
casos tais, competência implícita complementar do STJ”.

Em 2011, por ocasião do julgamento da reclamação nº 4.927-DF 
(Rel. Min. Felix Fischer, julgada em 15/6/11), a Corte Especial enten-
deu que pelo princípio da simetria, deverão competir exclusivamente 
ao STJ o processo e o julgamento de supostos atos de improbidade 
quando imputados a membros de TRT, desde que possam importar a 
perda do cargo público.

Por fim, em 2013, ao apreciar o agravo regimental na reclamação 
nº 12.514-MT (Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 16/9/13), a Corte 
Especial do STJ entendeu que ainda que o agente político tenha prerro-
gativa de foro previsto na CF quanto às ações penais ou decorrentes da 
prática de crime de responsabilidade, esta prerrogativa não se estende 
às ações de improbidade administrativa.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, na aprecia-
ção da Petição nº 3240/DF entendeu que 

[...] a fixação de competência para julgar a ação 
de improbidade no primeiro grau de jurisdição, 
além de constituir fórmula mais republicana, é 
atenta às capacidades institucionais dos diferentes 
graus de jurisdição para a realização da instrução 
processual, de modo a promover maior eficiência 
no combate à corrupção e na proteção à moralida-
de administrativa.

Este é o estado da arte atual quanto às discussões sobre a incidên-
cia do foro por prerrogativa em relação às demandas de improbidade 
administrativa.

Considerações sobre a inaplicabilidade da prerrogativa  
de foro às demandas de improbidade administrativa

A discussão quanto à incidência da prerrogativa de foro relativa a 
demandas de improbidade administrativa não é recente e tem ocupado 
os mais diversos ramos do direito. 

Quanto à matéria penal, as constituições até agora vigentes têm 
sido explícitas ao definir normas claras de definição do Juízo Natural 
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relativas à especificação dos órgãos competentes para processar deter-
minadas autoridades no que tange a prática de crimes. Por sua vez, o 
direito administrativo sancionador também tem-se ocupado da questão, 
tendo em vista a polêmica ainda existente quanto à natureza jurídica 
dos autos de improbidade administrativa. 

Poder-se-ia pensar então na aproximação das condutas de im-
probidade administrativa aos tipos dos crimes de responsabilidade, os 
quais são disciplinados pela Lei nº 1079/5023. Em seu art. 9º (capítulo 
V), a lei define expressamente hipóteses de crime contra a probidade 
administrativa. 

Essa aproximação é admitida pelo Ministro Gilmar Mendes em seu 
artigo que compõe a obra “Improbidade Administrativa: temas atuais 
e controvertidos” que tive o prazer de coordenar. Sua Excelência aca-
demicamente defende que “a análise das condutas tipificadas nas Leis 
8.429/1992 e 10.079/1950, assim como das penalidades ali previstas, 
evidencia que tais diplomas estão a disciplinar o mesmo setor do direi-
to punitivo, os chamados crimes de responsabilidade”. Afirma, ainda, 
que “a disciplina punitiva de ambas as leis opera no mesmo espaço 
normativo definido pela Constituição, ou seja, no âmbito dos chamados 
crimes de responsabilidade” (MENDES, 2016, p. 139).

Ainda, menciono também o posicionamento do saudoso Ministro Te-
ori Zavaski em seu artigo “Improbidade Administrartiva e Prerrogativa de 
Foro” que também faz parte da referida obra que tive o prazer de coor-
denar. Sua Excelência reconhece que “embora as sanções aplicáveis aos 
atos de improbidade não tenham natureza penal, há inúmeros pontos de 
identidade entre as duas espécies, seja quanto à sua função (que é puni-
tiva e com finalidade pedagógica e intimidatória, visando a inibir novas 
infrações), seja quanto ao conteúdo”. Conclui Sua Excelência que “o que 
se afirma é que, sob o ponto de vista constitucional justifica-se, assim, 
com sobradas razões, a preservação de prerrogativa de foro também 
para a ação de improbidade administrativa” (ZAVASKI, 2016, p. 379).

Por outro lado, Di Pietro (2017, p. 836) entende que “a improbi-
dade administrativa e o crime de responsabilidade são apurados em 
instâncias diversas e atendem a objetivos também diversos. Todos os 
agentes públicos que praticam infrações estão sujeitos a responder nas 
esferas penal, civil, administrativa e político-administrativa”.

23 Mencionam-se ainda o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei nº 10.028, 
de 2000, que trata dos crimes de responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e, ainda, a Lei nº 
7.106, de 28 de junho de 1983, que trata dos crimes de responsabilidade dos Governadores do Dis-
trito Federal e dos Territórios Federais e seus Secretários.
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Por fim, Carvalho Filho (2017, p. 603) expõe o entendimento de que 

[...] se a pretensão envolver a perda do cargo, ter-
-se-á que observar o foro especial, pois que outro 
órgão jurisdicional estaria destituído de compe-
tência para aplicar tal sanção. Se o autor, no en-
tanto, postular a aplicação de sanções sem conteú-
do político, nada impede que a ação seja ajuizada 
perante o juiz de primeiro grau de jurisdição.

Não há dúvida de a Lei nº 8429/92 impõe graves penalidades à 
prática de improbidade administrativa, em cumprimento ao que dispõe 
por sua vez o art. 37, § 4º da Constituição Federal. 

Não obstante, tenho que esta circunstância, por si só, não auto-
riza a equiparação de tais condutas às condutas criminais ou mesmo a 
crimes de responsabilidade.

A improbidade administrativa situa-se dentro do espectro do di-
reito administrativo sancionador. Embora as intersecções entre o di-
reito administrativo sancionador e o direito penal estejam cada vez 
mais sendo discutidas na doutrina e na jurisprudência, é preciso ter em 
mente que estas esferas do poder punitivo estatal não se confundem24.

Nesse ponto, o entendimento de Selingardi Guardia (2014, p. 776) 
acrescenta notórios fundamentos ao debate:

Também sob uma perspectiva qualitativa, para al-
guns autores o ponto central de contraposição é a 
vocação do Direito Penal como instrumento de pro-
teção de bens jurídicos. No campo do Direito Admi-
nistrativo sancionador é impróprio aduzir possíveis 
aplicações do princípio da lesividade do bem jurí-
dico, pois a incumbência da norma administrativa 
concentra-se no reforço de um modelo específico 
de gestão ordinária da Administração. Entretanto, 
a possível existência de uma reprovação ética, mo-
ral, como exclusiva característica do Direito Penal, 

24 De acordo com Selingardi Guardia (2014, p. 776), “[...] os teóricos que primeiramente atentaram à 
importância da matéria buscaram distinguir os ilícitos a partir de um critério qualitativo. Assim, os 
limites específicos de cada ilicitude residem na existência de um desvalor ético presente nos ilíci-
tos penais, bem como na particular característica de imposição de pena restritiva de liberdade na 
seara criminal. Por outro lado, as sanções administrativas estariam baseadas em infrações de mera 
ordenação, destinadas à proteção das estruturas do Estado, e, portanto, eticamente neutras”.
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de forma veemente é criticada pela doutrina, pois 
não se pode ignorar a extrema dificuldade de iden-
tificar reprovabilidade em alguns ilícitos, como é o 
caso dos ilícitos penais de bagatela. Por sua vez, a 
reiteração do cometimento de infrações adminis-
trativas de conteúdo econômico apresenta caráter 
insidioso, em razão dos efeitos gerados em desfa-
vor da coletividade.

Houve, portanto, a opção constitucional de não tratar do tema 
essencialmente sob a vertente dos crimes de responsabilidade, tendo 
sido especificadas as sanções que podem ser cominadas. Ou seja, não 
havendo a previsão de pena restritiva de liberdade, é certo que não se 
pode afirmar que tais condutas tenham caráter penal. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a tipificação da conduta, en-
quanto crime, depende de previsão expressa legislativa, sendo vedada 
a analogia em matéria penal. Não se pode dizer que os atos de impro-
bidade administrativa se equiparam a crimes tendo em vista que não 
houve previsão expressa nesse sentido nem na Constituição, nem na 
norma infraconstitucional.

Nesse ponto, devemos lembrar sempre que, nos termos do art. 1º 
do Decreto-Lei nº 3914/41 (Lei de Introdução do Código Penal e da Lei 
das Contravenções Penais), devemos entender como crime 

[...] a infração penal que a lei comina pena de re-
clusão ou de detenção, quer isoladamente, quer 
alternativa ou cumulativamente com a pena de 
multa; contravenção, a infração penal a que a lei 
comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de 
multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.

No caso das ações de improbidade administrativa, o comando ex-
presso no art. 37, § 4º, da Constituição Federal estipula que a conduta 
ímproba importará “a suspensão dos direitos políticos, a perda da fun-
ção pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em lei”. Ressalva expressamente a pos-
sibilidade do cabimento adicional da ação penal cabível25. 

25 Senão vejamos o posicionamento de Di Pietro (2017, p. 831), segundo o qual “[...] os atos de impro-
bidade estão definidos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com alterações introduzidas pela 
Lei nº 13.019, de 31-7-14. Muitos deles podem corresponder a crimes definidos na legislação penal e 
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a infrações administrativas definidas nos Estatutos dos Servidores Públicos. Nesse caso, nada impede 
a instauração de processos nas três instâncias, administrativa, civil e criminal. A primeira vai apurar 
o ilícito administrativo segundo as normas estabelecidas no Estatuto funcional; a segunda vai apurar 
a improbidade administrativa e aplicar as sanções previstas na Lei no 8.429/92; e a terceira vai 
apurar o ilícito penal segundo as normas do Código de Processo Penal”.

26 Apenas a título de exemplo, cumpre apontar que na Reclamação nº 2790/SC, entendeu a Corte Es-
pecial que “excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo presidente da República 
(art. 85, V, da CF/1988), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86 da 
mesma carta), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a cri-
me de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º, 
da CF/1988. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional 
que impusesse imunidade dessa natureza”.

Por sua vez, no plano infraconstitucional, dispõe o art. 12, da Lei 
nº 8429/92 que “independentemente das sanções penais, civis e admi-
nistrativas previstas na legislação específica”, o responsável pelo ato 
de improbidade está sujeito às penalidades que ali são especificadas.

Quanto à aproximação das condutas de improbidade adminis-
trativa com os crimes de responsabilidade, é certo que a orientação 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça já restou consolidada 
no sentido de que os agentes políticos podem ser responsabilizados 
concomitantemente pela prática de crime de responsabilidade e tam-
bém por improbidade administrativa26. A questão ainda está pendente 
de apreciação em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal 
Federal no âmbito do recurso extraordinário nº 976566/PA (tema 576 
– processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade 
administrativa com base na Lei nº 9429/92).

O fato de haver previsão de que o atentado à probidade adminis-
trativa é hipótese de crime de reponsabilidade não implica em afirmar 
que o regime jurídico está restrito a este tipo de infração política-ad-
ministrativa. Como exemplo, podemos citar que o art. 132, IV, da Lei 
nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) menciona que a 
improbidade administrativa é causa de demissão do servidor público na 
esfera administrativa-disciplinar. No entanto, não é por isso que a im-
probidade administrativa tem sido entendida unicamente como expres-
são do poder disciplinar de que dispõe as autoridades administrativas.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal 
de Justiça é pacífica no sentido de que:

É possível a demissão de servidor por improbidade 
administrativa em processo administrativo discipli-
nar. A pena de demissão não é exclusividade do Ju-
diciário, sendo dever indeclinável da Administração 
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apurar e, eventualmente, punir os servidores 
que vierem a cometer ilícitos de natureza disci-
plinar, conforme o art. 143 da Lei n. 8.112/1990. 
(MS 14.140-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
26/9/12).

Por fim, é importante também levar em consideração que as nor-
mas definidoras de competência em razão da pessoa devem ser inter-
pretadas restritivamente. Essa foi a tônica adotada pelo Supremo Tri-
bunal Federal quando, recentemente, decidiu restringir a prerrogativa 
de foro em relação aos crimes praticados por autoridades, devendo 
abranger somente os delitos praticados durante o exercício da atribui-
ção funcional e guardar relação com as atribuições desempenhadas.

Essa mesma técnica interpretativa também deve ser utilizada para 
as demandas de improbidade. A inexistência de regras constitucionais 
expressas acerca da competência em razão da pessoa para processar 
e julgar demandas de improbidade não autoriza a possibilidade de in-
terpretação extensiva dos respectivos comandos constitucionais. Quer 
dizer apenas que o legislador constituinte não quis estender a prerro-
gativa de foro às demandas de improbidade administrativa.

É necessária, portanto, a atuação do poder constituinte reforma-
dor para, querendo, alterar o Texto Constitucional a fim de ali acres-
centar tais hipóteses. Essa alteração não pode ser por meio de lei or-
dinária, à exemplo do que já foi feito na Lei nº 10.628/2002. Se for 
o caso, deve-se ter sempre em mente o marco jurídico internacional 
mencionado neste estudo, a que o Brasil aderiu. A vedação de retroces-
so no fortalecimento das instituições democráticas, com transparência 
e responsabilidade, é a tônica que deve guiar o legislador nos debates 
sobre essa temática tão cara ao Estado Democrático de Direito. 

No campo doutrinário e jurisprudencial, são também necessárias 
mais discussões sobre os limites da intervenção estatal sob a égide 
do direito administrativo sancionador. Parece-me que o princípio da 
legalidade não é suficiente, por si só, para assegurar a legitimidade da 
atuação do Estado nesta vertente, tendo em vista que, em muitos ca-
sos, o resultado da intervenção pode ser mais drástico do que a própria 
intervenção do direito penal. 

Ainda, temos de levar em conta que o fenômeno da administra-
tivização do direito penal precisa ser discutido, sobretudo tendo em 
vista seus reflexos sobre a liberdade e a dignidade da pessoa humana. 
O debate acerca do tema não deve ficar restrito às ciências penais e 



Algumas reflexões sobre a prerrogativa de foro e ações de improbidade... 67

deve ter assento também no direito constitucional, que, a meu ver, 
deve se ocupar sobre o Estado Democrático de Direito e, assim, sobre 
a limitação do jus puniendi, tendo em vista os valores e ideais vigentes 
na sociedade contemporânea.

Notas conclusivas

O dever-geral de probidade administrativa, atribuído a todos os 
agentes públicos no exercício da função pública, é tema que tem sido 
objeto de todos os Textos Constitucionais que estiveram em vigor des-
de a época do Império. A análise histórica dos Textos Constitucionais 
vigentes mostra que sempre foi preocupação do legislador constituinte 
instituir mandamento constitucional que, em maior ou menor grau, im-
plica na obrigação do legislador constituinte de adotar regras efetivas 
que deem efetivo aos respectivos comandos constitucionais.

A Constituição de 1988 representa um notório avanço nesse tocan-
te. Ao mesmo tempo em que trouxe o princípio da moralidade como 
um valor constitucional que deve perpassar a conduta de todo agente 
público, previu em seu art. 37, § 4º, que “os atos de improbidade admi-
nistrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da fun-
ção pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Somente em 1992 houve a edição da Lei nº 8429/92, que dispõe 
“sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências”. Embora, anteriormente, tenha havido a edição de ins-
trumentos normativos, é certo que a referida lei representa inegável 
avanço legislativo dada a sua abrangência.

Por outro lado, a história constitucional mostra que o legislador 
constituinte também se preocupou em estabelecer hipóteses de com-
petência originária dos órgãos jurisdicionais para processar e julgar de-
terminadas autoridades na hipótese da prática de crimes comuns e/
ou de responsabilidade. Contudo, nunca houve a previsão expressa de 
que tais hipóteses abrangeriam os atos de improbidade administrativa.

A Lei de Improbidade Administrativa é, sem dúvida, um dos prin-
cipais e mais efetivos instrumentos de que dispõe o direito administra-
tivo sancionatório para coibir práticas que ocasionem enriquecimento 
ilícito, prejuízo ao erário ou, ainda, lesão a princípios da administração 
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pública. No entanto, a análise de forma sistemática do direito consti-
tucional e do direito administrativo sancionador permite afirmar que 
tais condutas não devem ser tratadas no âmbito do direito penal, nem 
como crime comum tampouco como crime de responsabilidade.

Por essa razão, entendo que a incidência das normas de prerroga-
tiva de foro às hipóteses de improbidade administrativa demandaria a 
atuação do Poder Constituinte derivado. Somente com a alteração do 
Texto Constitucional é que poderíamos admitir a existência de juris-
dição especial a agentes políticos que pratiquem tais condutas. Fora 
dessa hipótese, incorremos em risco de subverter o sistema de sepa-
ração de poderes, sob pena de invasão do Poder Judiciário ao papel 
constitucional que é destinado ao Poder Legislativo.
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Cidadania e integração

Paulo Dias de Moura Ribeiro1 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

1. Cidadania

Dispõe o art. 1º, II, da CF, que “A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] II - a cidadania [...]”

A propósito, ensina Alexandre de Moraes que “a cidadania repre-
senta um status e apresenta-se simultaneamente como objeto e um 
direito fundamental das pessoas”.2 

Lembrar-se de cidadania leva ao passado, à caminhada dos seres 
humanos na busca de afirmarem uma então desenhada dignidade, que 
seria a “naturalia negotii” de todas as pessoas.

Não há dúvida de que a história da cidadania emoldura a própria 
história dos direitos humanos e se embute nas lutas do homem para 
a consagração e preservação de valores éticos, como a igualdade, a 
liberdade, a dignidade de todos os seres sem exceção, a proteção legal 
dos direitos, a socialidade do trabalho e dos trabalhadores, a democra-
cia e a justiça3. 

Numa só expressão: “cidadania é, antes de tudo, conquista”4. 
Mas é a conquista que se deitou nos Direitos da Personalidade. 

Conquista que teve seu berço em Atenas, onde brotou o pensamento 
político, embora ali não se admitisse um estatuto de direitos oponíveis 
ao Estado. A formação da “polis” balizou os limites da cidade grega e 
permitiu o estopim para os Direitos Humanos, quando se freou o poder 
do Estado pela lei.

1 Diretor do Curso de Direito da UnG. Professor Titular da FDSBC. Professor do Curso de Direito da UDF.
2 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 18.
3 HERKENHOFF, João Baptista. Direito e cidadania. São Paulo: Uniletras, 2004. p. 35.
4 SILVA, Camila Pellegrino Ribeiro da; NUNES, Sandra Sueli Ferreira. Um conteúdo mínimo para a 

cidadania. Repertório de Jurisprudência IOB, São Paulo, v. III, n. 2, p. 64, 2014.
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Os romanos não engendraram a noção de cidadania como sinal jurí-
dico ligado à condição de pessoa que, como integrante de um Estado, se 
acharia no gozo de direitos que lhe permitiria participar da vida política5.

Mas os romanos, mesmo não conhecendo o sentido jurídico da 
capacidade civil (aptidão para exercer por si ou por outro os atos da 
vida civil), traduziam tal compreensão pelo vocábulo “caput”, ou seja, 
o indivíduo fisicamente considerado.

Mas a “caput” era formada por três elementos chamados de “sta-
tus”: “status libertatis”, “status civitatis” e “status familiae”.

E para que o romano pudesse gozar, de modo completo, as prer-
rogativas, ou direitos concedidos pelo “Jus Publicum” e pelo “Jus Pri-
vatum” era necessário estar na posse desses três “status” porque so-
mente deste modo tinha a “caput”. Não os possuindo sofria a “capitis 
diminutio”, que, por igual, era de três categorias: “maxima”, “minor” 
ou “media” e “minima”.

E era justamente a primeira que resultava na perda dos estados 
de liberdade e do cidadão. Era caso de morte civil, pela extinção com-
pleta da personalidade6.

Na ótica de José Roberto Fernandes Castilho, no art. 1º, II, da nos-
sa Constituição Federal a cidadania assenta-se como um dos fundamen-
tos da República Brasileira. Essa visão de cidadania foi fruto de uma 
evolução jurídica que eclodiu com o gozo efetivo de direitos individu-
ais, coletivos, sociais e políticos (ou de participação na vida política). 
Foi através desses direitos fundamentais que se expandiram os direitos 
da personalidade7.

2. Proteção da personalidade

Da ideia de cidadania, de conquista pela qual o sujeito se torna 
responsável pela história e pelo futuro do seu país, agrega-se inexoravel-
mente a proteção da personalidade humana, que se baseou na noção de 
repúdio à injustiça, na vedação de excessos de uma pessoa contra a ou-
tra, e também na proibição de atos insolentes contra qualquer pessoa8.

5 SILVA, Camila Pellegrino Ribeiro da; NUNES, Sandra Sueli Ferreira. Op.cit., p. 65.
6 FIGUEIREDO. Genuíno Amazonas de. A cidadania em Roma. In: CROIZET, A.; FIGUEIREDO, Genuíno 

Amazonas de. A cidadania na Grécia e em Roma. Brasília, DF: Senado Federal; Ministério de Ciência 
e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2002. v. II, p. 41. 

7 CASTILHO. José Roberto Fernandes. Cidadania: esboço de evolução e sentido da expressão. Revista 
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 45/46, p. 161, jan./dez. 1996. 

8 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 2005. p. 24-25. 
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E tudo isso nasceu na Grécia para tutelar a personalidade humana 
através de “hybris” (tudo o que passa da medida, descomedimento), 
que reprimia a prática de atos injuriosos9.

No Brasil, os Direitos da Personalidade encontram proteção legal 
no art. 12 do Código Civil: “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou 
lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem pre-
juízo de outras sanções previstas em lei.”

Em Portugal, sobre a proteção ao Direito da Personalidade, há ex-
pressa e ampla previsão no art. 70º/1 do Código Civil que destaca que 
“a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de 
ofensa à sua personalidade física ou moral”.

De se realçar a posição de Eduardo Vera-Cruz Pinto a respeito do 
assunto quando se bate pela necessidade de libertar os direitos da per-
sonalidade dos limites da legalidade e da tipicidade, na medida em que 
a defesa da pessoa sempre estará além de qualquer constrangimento 
legal ou burocrático.

E crava um pouco mais adiante que os Direitos da Personalidade 
são um reconhecimento da dignidade da pessoa, apesar e além das 
relações de poder, e devem ser respeitados, independentemente de 
qualquer formalismo, positividade ou tipicidade10.

Numa só palavra: todos os homens são iguais desde o nascimento 
com vida e, portanto, são titulares de direitos básicos e inalienáveis 
(vida privada, saúde, segurança, intimidade, felicidade), o que é reco-
nhecer que todos devem usufruir dos Direitos Naturais.

3. As revoluções, a cidadania e a personalidade

No curso do processo civilizatório, a luta armada foi se transfor-
mando em solução baseada no bom senso, no justo, na busca do con-
senso, da persuasão.

Com efeito, a luta de classes pelo reconhecimento de seus direitos 
revelou-se em movimentos de emancipação, seja no campo político ou 
religioso. Marcam presença na Revolução Protestante (Lutero, sécu-
lo XVI, Europa Central, venda de indulgências); na Revolução Gloriosa 
(também chamada de revolução sem sangue – Reino Unido – século 

9 SZANIAWSKI, Elimar. Op.cit., p. 24-25.
10 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Considerações genéricas sobre os direitos da personalidade. Revista do 

Centro de Estudos Judiciários do CJF, Brasília, DF, v. 8, n. 25, p. 6, abr./jun. 2004. 
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XVII, que culminou com a remoção do rei Jaime I do trono da Inglater-
ra, acabando com o absolutismo e abrindo ensejo para que ocorresse, 
mais tarde, a Revolução Industrial); na Revolução Americana (a Guerra 
da Independência dos Estados Unidos, século XVIII, independência das 
Treze Colônias, dotando o país de uma Constituição política escrita); 
ou na Revolução Francesa (século XVIII, baseada na democracia e nos 
princípios iluministas de cidadania e direitos inalienáveis, culminando 
com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – 26/8/1789 
– em que se ressaltou a ideia dos direitos naturais do homem, a saber: 
a liberdade, a igualdade e a fraternidade, estabelecendo-os como di-
reitos universais11.

E não se pode esquecer a enorme contribuição da Igreja Cató-
lica, com suas Encíclicas, que já destacavam os Direitos da Perso-
nalidade, fixando na dignidade humana o necessário respaldo para 
os seus ensinamentos axiológicos, que valorizaram o bom, o justo 
e o virtuoso.

Vale trazer à baila, como pequeno exemplo, a Encíclica Rerum No-
varum, do Papa Leão XIII, de 1891, como um dos primeiros documentos 
da Igreja que enalteceu a dignidade humana. Ela residiria no caráter, 
na virtude da pessoa e não nas suas posses, já que todos são filhos de 
Deus e por isso, entre eles, há o laço da fraternidade, os laços sinceros 
da amizade, a unir as classes sociais. Aí nasceu a fundamental doutrina 
social da Igreja.

Antes de tudo isso, claro, é de se aplaudir a chegada da Mag-
na Charta, de 1215, em que os Direitos da Personalidade ganharam 
contornos e se enraizaram na civilização ocidental, estabelecendo 
aspectos a ele fundamentais, como a liberdade, espelhada na cláusu-
la 39 daquele documento, a qual se convencionou chamar de “devido 
processo legal”.

Em conclusão, pode-se dizer que o conceito de direitos humanos 
parte da ideia de que eles possuem três qualidades essenciais e indis-
sociáveis: são naturais, ou seja, inerentes aos seres humanos; iguais, 
pois são os mesmos para todos; e universais, na medida em que não se 
restringem a indivíduos ou grupos isoladamente. São autoevidentes e 
por isso mesmo nem sequer demandam fundamentação12.

11 SILVA, Camila Pellegrino Ribeiro da; NUNES, Sandra Sueli Ferreira. Op.cit., p. 63.
12 NEVES, José Roberto de Castro. Como os advogados salvaram o mundo. São Paulo: Nova Fronteira, 

2018. p. 169.
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4. Os tribunais, a proteção da cidadania e dos direitos  
 da personalidade

Uma coisa é certa: os direitos fundamentais da pessoa humana, 
que são a emanação dos Direitos da Personalidade e que provinham da 
noção de cidadania (agrupamento de indivíduos em uma mesma co-
munidade com participação política), foi aos poucos estendendo seus 
braços sobre os direitos civis e sobre os direitos sociais, lançando as 
bases de um Estado Democrático de Direito.

E o Judiciário vem aplaudindo tais ideias, ainda hoje efervescen-
tes, que também floresceram com o Direito Canônico e com as Encícli-
cas, como já ponderado.

Vale lembrar que

[...] os direitos fundamentais da pessoa humana 
são soberanos e precisam ser exercitados cotidia-
namente. O excesso de formalismo da estrutura 
jurídica jamais poderá impedir a concretização da 
plena isonomia e da equidade. O direito está a ser-
viço da sociedade e da dignidade de homens, mu-
lheres e crianças. A hierarquia das leis jamais po-
derá ser olvidada ou negligenciada. Por todas essas 
razões, a decisão emanada do Supremo Tribunal 
Federal reafirmou, em seus próprios fundamentos, 
o pleno respeito à Constituição Federal de 1988, 
especificamente em seu artigo 5º, incisos XLV e 
XLVI. Como escreveu Hannah Arendt, “a cidadania 
é o direito a ter direitos”. Com eles, construímos o 
edifício denominado democracia.13 

5. A história de Linda Brown

Oliver Brown estava razoavelmente confortável com a educação 
que sua filha Linda, de 8 anos, recebia numa escola pública em Topeka, 
no Kansas. Preocupava-se, porém, com a distância que a menina per-
corria entre sua casa e o ponto de ônibus mais próximo. Ao descobrir 
que existia um colégio vizinho, decidiu matriculá-la ali. Era 1951, e nos 

13 AMARAL, Beatriz Helena Ramos. A dignidade da mulher, o HC 143.641 e a aplicação da Lei 
13.257/2016. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, p. 1-4, 26 mar. 2018. 
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Estados Unidos imperavam leis segregacionistas. Oliver e Linda eram 
negros e o novo colégio permitia somente o ingresso de brancos. A fa-
mília Brown travou uma briga judicial para revogar o impedimento. Em 
1954, três anos depois, conseguiu-se a extinção da segregação racial 
nas escolas públicas, em um caso cujo desfecho abriu caminho para 
o fim das leis racistas. Em 1988, Linda incentivou sua irmã, Cheryl, a 
criar a Fundação Brown, dedicada à briga pela igualdade racial. Ela 
morreu no domingo, 25, aos 75 anos, de causa não divulgada14. 

6. Jurisprudência

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRI-
GAÇÃO DE FAZER. 1. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA 
PETITA. NÃO CONFIGURADO. 3. PROVEDOR DE APLI-
CAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET.  PROTEÇÃO A 
DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDI-
DO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE 
PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO 
ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO 
À INFORMAÇÃO. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR 
INICIAL EXORBITANTE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Debate-se a possibilidade de se determinar o 
rompimento do vínculo estabelecido por provedo-
res de aplicação de busca na internet entre o nome 
do prejudicado, utilizado como critério exclusivo 
de busca, e a notícia apontada nos resultados. 
2. O Tribunal de origem enfrentou todas as ques-
tões postas pelas partes, decidindo nos estritos li-
mites da demanda e declinando, de forma expressa 
e coerente, todos os fundamentos que formaram o 
livre convencimento do Juízo. 
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem en-
tendimento reiterado no sentido de afastar a res-
ponsabilidade de buscadores da internet pelos re-
sultados de busca apresentados, reconhecendo a 
impossibilidade de lhe atribuir a função de censor 
e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua 
pretensão contra os provedores de conteúdo, res-
ponsáveis pela disponibilização do conteúdo inde-
vido na internet. Precedentes. 

14 Veja, São Paulo, ano 51, n. 14, ed. 2576, p. 27, 4 abr. 2018.
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4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas 
em que é necessária a intervenção pontual do Po-
der Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, 
nos bancos de dados dos provedores de busca, 
entre dados pessoais e resultados da busca, que 
não guardam relevância para interesse público à 
informação, seja pelo conteúdo eminentemente 
privado, seja pelo decurso do tempo. 
5. Nessas situações excepcionais, o direito à in-
timidade e ao esquecimento, bem como a prote-
ção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim 
de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas 
vidas com razoável anonimato, não sendo o fato 
desabonador corriqueiramente rememorado e pe-
renizado por sistemas automatizados de busca. 
6. O rompimento do referido vínculo sem a exclu-
são da notícia compatibiliza também os interesses 
individual do titular dos dados pessoais e coletivo 
de acesso à informação, na medida em que via-
biliza a localização das notícias àqueles que dire-
cionem sua pesquisa fornecendo argumentos de 
pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não 
àqueles que buscam exclusivamente pelos dados 
pessoais do indivíduo protegido.  
7. No caso concreto, passado mais de uma década 
desde o fato noticiado, ao se informar como critério 
de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o 
primeiro resultado apresentado permanecia apon-
tando link de notícia de seu possível envolvimento 
em fato desabonador, não comprovado, a despeito 
da existência de outras tantas informações poste-
riores a seu respeito disponíveis na rede mundial.
8. O arbitramento de multa diária deve ser revisto 
sempre que seu valor inicial configure manifesta 
desproporção, por ser irrisório ou excessivo, como 
é o caso dos autos. 
9. Recursos especiais parcialmente providos.
(REsp 1.660.168/RJ Rel. Ministra NANCY ANDRI-
GHI, Relator para o acórdão Ministro MARCO AU-
RÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 8/5/2018, DJe 
5/6/2018)

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOU-
TRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFE-
TIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RE-
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LAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. 
GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. 
FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSU-
AIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVI-
DAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES 
PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRA-
DANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDA-
DOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE 
BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONS-
TITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NE-
CESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELA-
RES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. 
INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS 
FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NA-
ÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM 
CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. 
I – Existência de relações sociais massificadas e 
burocratizadas, cujos problemas estão a exigir so-
luções a partir de remédios processuais coletivos, 
especialmente para coibir ou prevenir lesões a di-
reitos de grupos vulneráveis. 
II – Conhecimento do writ coletivo homenageia 
nossa tradição jurídica de conferir a maior ampli-
tude possível ao remédio heroico, conhecida como 
doutrina brasileira do habeas corpus. 
III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 
654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual 
outorga aos juízes e tribunais competência para ex-
pedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no 
curso de processo, verificarem que alguém sofre ou 
está na iminência de sofrer coação ilegal. 
IV – Compreensão que se harmoniza também com 
o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a exten-
são da ordem a todos que se encontram na mesma 
situação processual. 
V – Tramitação de mais de 100 milhões de pro-
cessos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais 
de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie 
remédios processuais de natureza coletiva para 
emprestar a máxima eficácia ao mandamento 
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constitucional da razoável duração do processo e 
ao princípio universal da efetividade da prestação 
jurisdicional.
VI – A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, 
a princípio, deve ser reservada àqueles listados no 
art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que 
dispõe a legislação referente ao mandado de in-
junção coletivo. 
VII – Comprovação nos autos de existência de situ-
ação estrutural em que mulheres grávidas e mães 
de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu 
sentido legal, como a pessoa de até doze anos de 
idade incompletos, nos termos do art. 2º do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, 
de fato, cumprindo prisão preventiva em situação 
degradante, privadas de cuidados médicos pré-na-
tais e pós-parto, inexistindo, outrossim, berçários 
e creches para seus filhos. 
VIII – “Cultura do encarceramento” que se evi-
dencia pela exagerada e irrazoável imposição de 
prisões provisórias a mulheres pobres e vulnerá-
veis, em decorrência de excessos na interpretação 
e aplicação da lei penal, bem assim da processual 
penal, mesmo diante da existência de outras solu-
ções, de caráter humanitário, abrigadas no orde-
namento jurídico vigente. 
IX – Quadro fático especialmente inquietante que 
se revela pela incapacidade de o Estado brasilei-
ro garantir cuidados mínimos relativos à materni-
dade, até mesmo às mulheres que não estão em 
situação prisional, como comprova o “caso Alyne 
Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra a Mu-
lher das Nações Unidas. 
X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Mi-
lênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (al-
cançar a igualdade de gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas), ambos da Organização das 
Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reproduti-
va das pessoas do gênero feminino, corroboram o 
pleito formulado na impetração. 
X – Incidência de amplo regramento internacio-
nal relativo a Direitos Humanos, em especial das 
Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser prio-
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rizada solução judicial que facilite a utilização de 
alternativas penais ao encarceramento, principal-
mente para as hipóteses em que ainda não haja 
decisão condenatória transitada em julgado.
XI – Cuidados com a mulher presa que se direcio-
nam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, 
os quais sofrem injustamente as consequências da 
prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da 
Constituição, cujo teor determina que se dê priori-
dade absoluta à concretização dos direitos destes. 
XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito 
cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em 
especial da nova redação por ele conferida ao art. 
318, IV e V, do Código de Processo Penal. 
XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo 
a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a 
sistemática exclusão de direitos de grupos hipos-
suficientes, típica de sistemas jurídicos que não 
dispõem de soluções coletivas para problemas es-
truturais.
XIV – Ordem concedida para determinar a substi-
tuição da prisão preventiva pela domiciliar - sem 
prejuízo da aplicação concomitante das medidas 
alternativas previstas no art. 319 do CPP - de to-
das as mulheres presas, gestantes, puérperas ou 
mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 
2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pesso-
as com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 
e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo 
pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, en-
quanto perdurar tal condição, excetuados os casos 
de crimes praticados por elas mediante violência 
ou grave ameaça, contra seus descendentes. 
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais 
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de 
crianças e de pessoas com deficiência, bem assim 
às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas 
em idêntica situação no território nacional, obser-
vadas as restrições acima. 
(STF, HC 143.641, Rel. Min. RICARDO LEWAN-
DOWSKI, j. 20/2/2018)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIO-
NAL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PER-
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SONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. 
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA. DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. 
LINHA DIRETA-JUSTIÇA. HOMICÍDIO DE REPERCUS-
SÃO NACIONAL OCORRIDO NO ANO DE 1958. CASO 
“AIDA CURI” VEICULAÇÃO, MEIO SÉCULO DEPOIS DO 
FATO, DO NOME E IMAGEM DA VÍTIMA. NÃO CONSEN-
TIMENTO DOS FAMILIARES. DIREITO AO ESQUECI-
MENTO. ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO 
CONCRETO. RECONHECIMENTO DA HISTORICIDADE 
DO FATO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSI-
BILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. 
ADEMAIS, INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE 
DANO MORAL INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO 
DE IMAGEM. SÚMULA N. 403/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Avulta a responsabilidade do Superior Tribunal 
de Justiça em demandas cuja solução é transver-
sal, interdisciplinar, e que abrange, necessaria-
mente, uma controvérsia constitucional oblíqua, 
antecedente, ou inerente apenas à fundamentação 
do acolhimento ou rejeição de ponto situado no 
âmbito do contencioso infraconstitucional, ques-
tões essas que, em princípio, não são apreciadas 
pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia pas-
sa pela ausência de contemporaneidade da notícia 
de fatos passados, a qual, segundo o entendimento 
dos autores, reabriu antigas feridas já superadas 
quanto à morte de sua irmã, Aida Curi, no distante 
ano de 1958. Buscam a proclamação do seu direito 
ao esquecimento, de não ter revivida, contra a von-
tade deles, a dor antes experimentada por ocasião 
da morte de Aida Curi, assim também pela publici-
dade conferida ao caso décadas passadas.
3. Assim como os condenados que cumpriram pena 
e os absolvidos que se envolveram em processo-cri-
me (REsp. n. 1.334/097/RJ), as vítimas de crimes e 
seus familiares têm direito ao esquecimento – se 
assim desejarem –, direito esse consistente em 
não se submeterem a desnecessárias lembranças 
de fatos passados que lhes causaram, por si, ines-
quecíveis feridas. Caso contrário, chegar-se-ia à 
antipática e desumana solução de reconhecer esse 
direito ao ofensor (que está relacionado com sua 
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ressocialização) e retirá-lo dos ofendidos, permi-
tindo que os canais de informação se enriqueçam 
mediante a indefinida exploração das desgraças 
privadas pelas quais passaram.
4. Não obstante isso, assim como o direito ao esque-
cimento do ofensor – condenado e já penalizado 
– deve ser ponderado pela questão da historicidade 
do fato narrado, assim também o direito dos ofen-
didos deve observar esse mesmo parâmetro. Em 
um crime de repercussão nacional, a vítima – por 
torpeza do destino – frequentemente se torna ele-
mento indissociável do delito, circunstância que, na 
generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do 
crime caso se pretenda omitir a figura do ofendido.
5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora 
se reconhece para todos, ofensor e ofendidos, não 
alcança o caso dos autos, em que se reviveu, dé-
cadas depois do crime, acontecimento que entrou 
para o domínio público, de modo que se tornaria 
impraticável a atividade da imprensa para o desi-
derato de retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi.
6. É evidente ser possível, caso a caso, a pondera-
ção acerca de como o crime tornou-se histórico, po-
dendo o julgador reconhecer que, desde sempre, o 
que houve foi uma exacerbada exploração midiáti-
ca, e permitir novamente essa exploração significa-
ria conformar-se com um segundo abuso só porque 
o primeiro já ocorrera. Porém, no caso em exame, 
não ficou reconhecida essa artificiosidade ou o abu-
so antecedente na cobertura do crime, inserindo-
-se, portanto, nas exceções decorrentes da ampla 
publicidade a que podem se sujeitar alguns delitos.
7. Não fosse por isso, o reconhecimento, em tese, 
de um direito de esquecimento não conduz neces-
sariamente ao dever de indenizar. Em matéria de 
responsabilidade civil, a violação de direitos en-
contra-se na seara da ilicitude, cuja existência não 
dispensa também a ocorrência de dano, com nexo 
causal, para chegar-se, finalmente, ao dever de in-
denizar. No caso de familiares de vítimas de crimes 
passados, que só querem esquecer a dor pela qual 
passaram em determinado momento da vida, há 
uma infeliz constatação: na medida em que o tem-
po passa e vai se adquirindo um “direito ao esque-
cimento”, na contramão, a dor vai diminuindo, de 
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modo que, relembrar o fato trágico da vida, a de-
pender do tempo transcorrido, embora possa gerar 
desconforto, não causa o mesmo abalo de antes.
8. A reportagem contra a qual se insurgiram os au-
tores foi ao ar 50 (cinquenta) anos depois da morte 
de Aida Curi, circunstância da qual se conclui não 
ter havido abalo moral apto a gerar responsabilida-
de civil. Nesse particular, fazendo-se a indispensá-
vel ponderação de valores, o acolhimento do direi-
to ao esquecimento, no caso, com a consequente 
indenização, consubstancia desproporcional corte 
à liberdade de imprensa, se comparado ao descon-
forto gerado pela lembrança.
9. Por outro lado, mostra-se inaplicável, no caso 
concreto, a Súmula n. 403/STJ. As instâncias or-
dinárias reconheceram que a imagem da falecida 
não foi utilizada de forma degradante ou desres-
peitosa. Ademais, segundo a moldura fática traça-
da nas instâncias ordinárias – assim também ao que 
alegam os próprios recorrentes –, não se vislumbra 
o uso comercial indevido da imagem da falecida, 
com os contornos que tem dado a jurisprudência 
para franquear a via da indenização.
10. Recurso especial não provido.
(REsp 1.335.153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELI-
PE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 28/5/2013, DJe 
10/9/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM 
JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTO-
RIZAÇÃO. SÚMULA 403/STJ. FATOS HISTÓRICOS DE 
REPERCUSSÃO SOCIAL. DIREITO À MEMÓRIA. PRÉVIA 
AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO 
DO ART. 20 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 18/12/2012. Recurso especial 
interposto em 07/06/2016. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é definir se a veiculação 
não autorizada da imagem da filha da autora em 
programa televisivo configura dano moral indeni-
zável, além de ensejar a reparação por danos ma-
teriais.
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3. É inexigível a autorização prévia para divulga-
ção de imagem vinculada a fato histórico de re-
percussão social. Nessa hipótese, não se aplica a 
Súmula 403/STJ.
4. Ao resgatar da memória coletiva um fato histó-
rico de repercussão social, a atividade jornalística 
reforça a promessa em sociedade de que é neces-
sário superar, em todos os tempos, a injustiça e a 
intolerância, contra os riscos do esquecimento dos 
valores fundamentais da coletividade.
5. Eventual abuso na transmissão do fato, cometi-
do, entre outras formas, por meio de um desvirtua-
do destaque da intimidade da vítima ou do agressor, 
deve ser objeto de controle sancionador. A razão 
jurídica que atribui ao portador da informação uma 
sanção, entretanto, está vinculada ao abuso do di-
reito e não à reinstituição do fato histórico.
6. Na espécie, a Rádio e Televisão Record veiculou 
reportagem acerca de trágico assassinato de uma 
atriz, ocorrido em 1992, com divulgação de sua 
imagem, sem prévia autorização. De acordo com 
a conjuntura fática cristalizada pelas instâncias 
ordinárias, há relevância nacional na reportagem 
veiculada pela emissora, sem qualquer abuso na 
divulgação da imagem da vítima. Não há se falar, 
portanto, em ato ilícito passível de indenização.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com 
majoração dos honorários advocatícios.
(REsp 1.631.329/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 24/10/2017, DJe 
31/10/2017)

7. Conclusão

Por fim, não se pode deixar de somar à história de Linda Brown 
os versos de Théo de Barros e Geraldo Vandré na música “Disparada”:

Porque gado a gente marca
Tange, ferra, engorda e mata
Mas com gente é diferente.
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Então, se com gente é diferente, se cidadania é o direito a ter 
direitos, impossível compreender como os Estados Unidos da Améri-
ca influenciaram a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), realizada em Genebra, Suíça, para impedir que os benefícios da 
amamentação na saúde dos bebês superassem os lucros enganosos dos 
fabricantes de leite de fórmula.15 

Melhor se pensar mais amplamente e ler os versos de “Disparada” 
com mais amor:

Porque gado a gente marca
Tange, ferra, engorda e mata
Mas com criança tem que ser diferente.

Vê-se que os fatos históricos retratados, inclusive os mais recen-
tes, as doutrinas trazidas à colação, assim como a jurisprudência origi-
nária de nossos Tribunais Superiores, tudo somado traduz uma inquie-
tante preocupação jurídica, que é a proteção permanente dos Direitos 
da Personalidade, para que nunca se percam as ideias que o Iluminismo 
nos legou como a melhor herança.

Não se pode, por isso mesmo, relegar a significativa carga que 
embala os Direitos da Personalidade, “inatos (originários), absolutos, 
extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vi-
talícios, necessários e oponíveis ‘erga omnes’”16, quase sempre não 
trazem repercussão econômica, tudo a traduzir e a envelopar o aca-
lentado conceito maior de dignidade humana, que é inerente ao ser 
humano ao nascer com vida e abre uma ampla faixa jurídica para a 
proteção permanente da vida feliz.

E disso, a ninguém é dado abrir mão, muito menos aos que tra-
balham com o Direito, para que possam ficar sempre em paz com suas 
consciências jurídicas.

15 Trump vs. Leite Materno. Sábado, Porto, p. 18, 12-18 jul. 2018.
16 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015. p. 43.
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Parâmetros para a judicialização do direito  
à saúde

Ricardo Villas Bôas Cueva
Ministro do Superior Tribunal de Justiça

1. Introdução

A concretização dos direitos fundamentais sociais mediante a im-
posição, pelo Poder Judiciário, de prestações materiais positivas, que 
ora contrariam políticas públicas existentes, ora lhes dão cumprimento, 
ora até mesmo se substituem a elas, tem gerado controvérsia, sobre-
tudo em razão das dificuldades de alocação de recursos escassos e dos 
problemas de justiça distributiva que suscita. Em nenhuma outra área 
a chamada judicialização dos direitos sociais tem ocorrido com mais in-
tensidade que na saúde, e não apenas no Brasil. Como o controle juris-
dicional da constitucionalidade e da legalidade dos atos e das omissões 
do Estado é indissociável do Estado de Direito, a justiciabilidade plena 
do direito à saúde é afirmada sem fissuras na jurisprudência, tendo por 
balizas gerais a razoabilidade da pretensão e a possibilidade financeira 
efetiva do Estado. Com o tempo, outros critérios e parâmetros para 
a atuação judicial nesses casos, quase sempre difíceis, foram sendo 
propostos pelos estudiosos, pelos legisladores e pelos tribunais. É disso 
que se tratará, após breve exposição sobre o direito à saúde no Brasil e 
sobre o impacto de sua judicialização.

2. O direito à saúde

A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito social à saúde 
(artigos 6º e 196) como um dever do Estado, a ser exercido mediante 
políticas sociais e econômicas, ao mesmo tempo em que é um direito 
de todos, isto é, um direito subjetivo público que pode ser exercido 
tanto individual quanto coletivamente. Como direito fundamental, tem 
uma dimensão protetiva, de defesa, e outra prestacional, que impli-
ca uma obrigação do Estado em efetuar certa prestação, relacionada 
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à preservação da dignidade humana e de seu corolário, um mínimo  
existencial.

Sustentar, conforme a dogmática constitucional anterior à Consti-
tuição de 1988, que os direitos sociais, econômicos e culturais são me-
ramente programáticos seria negar a força normativa da constituição e 
a proibição da proteção insuficiente. Por isso, hoje se reconhece que os 
direitos sociais, como o direito à saúde, correspondem a um direito sub-
jetivo, a uma prestação do Estado. Mas qual deve ser o conteúdo dessa 
prestação? Uma prestação consistente em uma política pública adequada 
exercitável mediante ação coletiva ou uma prestação individual?

Questões como essas tendem a gerar perplexidade, pois, no Es-
tado liberal, o foco da tutela constitucional era a liberdade individual 
enquanto liberdade negativa, como um direito de defesa perante o 
Estado, o que impunha um Judiciário neutralizado politicamente, no 
sentido de uma discricionariedade mínima, ou seja, no qual o chama-
do juiz “boca-da-lei” deveria ser um mero aplicador mecânico de um 
juízo de subsunção. Já no Estado social, a proteção constitucional da 
liberdade ganha uma dimensão positiva com a emergência dos direi-
tos sociais, que configuram exigências de implementação e implicam 
a concretização de programas definidos em normas constitucionais, o 
que, por seu turno, supõe um Poder Judiciário ao qual 

[...] não cumpre apenas julgar no sentido de esta-
belecer o certo e o errado com base na lei (respon-
sabilidade condicional do juiz politicamente neu-
tralizado), mas também e sobretudo examinar se o 
exercício do poder de legislar conduz à concretiza-
ção dos resultados objetivados (responsabilidade fi-
nalística do juiz que, de certa forma, o repolitiza).1  

1 Cf. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. O Direito, entre o futuro e o passado. São Paulo: Noeses, 2014. 
p. 124. O autor sustenta haver tendência atual a “desneutralização política do juiz, que é chamado, 
então, a exercer uma função socioterapêutica, liberando-se do apertado condicionamento da estri-
ta legalidade e da responsabilidade exclusivamente retrospectiva que ela impõe (julgar fato, julgar 
o passado), obrigando-se a uma responsabilidade prospectiva, preocupada com a consecução de 
finalidades políticas (julgar no sentido de prover o futuro). E disso ele não mais se exime em nome 
do princípio de uma legalidade formal (dura lex sed lex). Não se trata, nessa transformação, de uma 
simples correção da literalidade da lei no caso concreto, por meio de equidade ou da obrigatorie-
dade de, na aplicação contenciosa da lei, olhar os fins sociais a que ela se destina. Isso já existia. 
A responsabilidade do juiz alcança agora a responsabilidade pelo sucesso político das finalidades 
impostas aos demais poderes pelas exigências do Estado providência. Ou seja, como o Legislativo 
e o Executivo, o Judiciário torna-se responsável pela coerência de suas atitudes em conformidade 
com os projetos de mudança social, postulando-se que eventuais insucessos de suas decisões devem 
ser corrigidos pelo próprio processo judicial” (p. 125-126).
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No Brasil, o direito à saúde, enquanto direito de defesa, é plena-
mente reconhecido, mas sua função protetiva, de garantia da organi-
zação de instituições e procedimentos, por depender de atos normati-
vos, leva à questão do controle de inconstitucionalidade por omissão 
e à qualificação do direito à saúde como direito derivado (decorrente 
de legislação infraconstitucional e de políticas públicas já implemen-
tadas), e não como direito originário. Enquanto direito a prestações 
materiais, o direito à saúde remete à reserva do possível, ao problema 
da repartição dos poderes, à definição do conteúdo e do alcance das  
prestações. A doutrina e a jurisprudência tendem a reconhecer o direito 
a prestações materiais tanto quando se tratar de situações de risco à 
vida humana como quando se cuidar de proteção do mínimo existencial.2 

2 SARLET, Ingo W. Comentário ao art. 196. In: CANOTILHO, J. J. Gomes et al. (Coord.). Comentários 
à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva; Coimbra: Almedina, 2013. p. 1934. Cf. julgados do STF 
sobre o tema: “O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o 
requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessi-
dade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso porque, uma vez satisfeitos tais 
requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade 
ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida presta-
ção jurisdicional.” (RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2011, Primeira Turma, 
DJE de 17-6-2011). No mesmo sentido: ARE 774.391-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 
18-2-2014, Primeira Turma, DJE de 19-3-2014; AI 857.273-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento 
em 19-11-2013, Segunda Turma, DJE de 26-11-2013; AI 553.712-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgamento em 19-5-2009, Primeira Turma, DJE de 5-6-2009; AI 604.949-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 
julgamento em 24-10-2006, Segunda Turma, DJ de 24-11-2006. “O direito à 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.” (AI 
734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010). 
Vide: RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 22-11-2005, Segunda Turma, DJ de 
3-2-2006; RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ 
de 24-11-2000. “O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder 
Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que 
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e iguali-
tário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como 
direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indisso-
ciável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde 
da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 
inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa cons-
titucional inconsequente. [...] Precedentes do STF.” (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, jul-
gamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-2000). No mesmo sentido: AI 550.530-AgR, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 368.564, 
Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgamento em 13-4-2011, Primeira Turma, DJE de 10-8-2011; STA 
175-AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, julgamento em 17-3-2010, Plenário, DJE de 30-4-
2010. Vide: RE 668.722-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 27-8-2013, Primeira Turma, DJE 
de 25-10-2013; AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, 
DJE de 20-8-2010).
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No julgamento da ADPF nº 45/DF, rel. Min. Celso de Mello, o STF 
assentou que, em vista da dimensão política da jurisdição constitucio-
nal que lhe é outorgada, não pode aquela alta Corte furtar-se ao dever 
de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se 
identificam com liberdades positivas, pois aceitar a inércia do Estado 
no adimplemento das prestações que lhe são impostas implicaria vio-
lar a integridade e a eficácia da Constituição. Ainda que não incumba 
ordinariamente ao Poder Judiciário formular e implementar políticas 
públicas, encargos atribuídos ao Legislativo e ao Executivo, cabe-lhe, 
excepcionalmente, implementar políticas públicas fundadas na Consti-
tuição quando se caracterizar omissão do Estado no cumprimento das 
imposições ditadas pelo texto constitucional. A “reserva do possível”, 
enquanto limitação material à realização dos direitos sociais decorren-
te das possibilidades orçamentárias do Estado, deve ser comprovada 
objetivamente, não podendo ser invocada pelo Estado, dolosamente, 
“com o propósito de escusar-se de seus deveres constitucionais”.

3. O impacto social da judicialização da saúde

Em junho de 2014, tramitavam no país cerca de 400 mil ações 
versando a respeito do direito à saúde, num expressivo aumento rela-
tivamente aos dados de 2010.3 O crescente número de demandas ju-
diciais com essa finalidade não é um fenômeno exclusivamente brasi-
leiro. A chamada judicialização da saúde tem sido notada não apenas 
na América Latina, mas também na Índia e na África do Sul, e com tal 
intensidade que é possível falar em uma verdadeira epidemia de liti-
giosidade na área de saúde pública decorrente, em grande medida, das 
novas constituições que entraram em vigor em vários desses países nas 
décadas de 80 e 90 do século XX, com teor fortemente emancipatório 
e robustas enumerações de direitos econômicos, sociais e culturais.4 

O impacto social da judicialização da saúde, nesses países, varia 
grandemente em virtude do modelo institucional, da legislação espe-
cífica e do grau de desenvolvimento econômico e humano.5  Em alguns 

3 Relatórios de cumprimento da Resolução CNJ nº 107, disponíveis no sítio do Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.br). Em 2010, havia cerca de 240 mil ações referentes ao direito à saúde em 
curso no Brasil. 

4 Cf. YAMIN, Alicia Ely. Power, suffering and courts. In: YAMIN, Alicia Ely; GLOPPEN, Siri (Ed.). Litigating 
health rights: can courts bring more justice to health? Cambridge: Harvard University Press, 2011. p. 339.

5 Cf. YAMIN, Alicia Ely. Power, suffering and courts. In: YAMIN, Alicia Ely; GLOPPEN, Siri (Ed.). Litigating 
health rights: can courts bring more justice to health? Cambridge: Harvard University Press, 2011. p. 367.
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casos, a judicialização contribuiu para melhorar a capacidade de o  
Estado responder às demandas sociais e efetuar mudanças nos sis-
temas de saúde, em prol de grupos desfavorecidos, enquanto em 
outros casos a judicialização exacerbou iniquidades existentes na 
prestação dos serviços de saúde e chegou mesmo a reduzir a pos-
sibilidade de melhora das condições de saúde da população em ge-
ral. Os piores e mais preocupantes resultados da judicialização da 
saúde ocorrem quando: a) o acesso à justiça é relativamente fácil, 
mas, ainda assim, difícil o suficiente para que a maioria pobre da 
população não consiga fazer valer seus direitos em juízo; b) os tri-
bunais interpretam o direito à saúde como direito absoluto, sem 
consideração dos custos e dos benefícios das prestações requeridas; 
c) o acesso aos medicamentos e aos serviços de saúde concedidos 
pelo Judiciário não é universalizado e d) as prestações ordenadas 
pelo Judiciário são financiadas pelos orçamentos públicos e grupos 
sociais favorecidos recebem parte substancial dos serviços de saúde 
de provedores privados.6 

Do mesmo modo, no Brasil, um estudo empírico da judiciali-
zação da saúde revela que seu impacto social, em termos gerais, é 
negativo, pois, em vez de contribuir para uma melhor provisão de 
serviços de saúde aos mais necessitados – acesso efetivo a cuida-
dos primários e a programas de vacinação –, as decisões judiciais, 
proferidas majoritariamente em demandas individuais, acabam por 
destinar recursos essenciais do orçamento de saúde para o forne-
cimento de medicamentos de alto custo requeridos por indivíduos 
que provêm de municípios e estados mais ricos, e já são favoreci-
dos por melhores condições de saneamento básico e por planos de 
saúde privados.7  

6 MAESTAD, Ottar; RAKNER, Lise; FERRAZ, Octavio L. Motta. Assessing the impact of health rights 
litigation: a comparative analysis of Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, India and South Africa. 
In: YAMIN, Alicia Ely; GLOPPEN, Siri (Ed.). Litigating health rights: can courts bring more justice to 
health? Cambridge: Harvard University Press, 2011. p. 300.

7 FERRAZ, Octavio L. Motta. Brazil: health inequalities, rights, and courts: the social impact of the 
judicialization of health. In: YAMIN, Alicia Ely; GLOPPEN, Siri (Ed.). Litigating health rights: can 
courts bring more justice to health? Cambridge: Harvard University Press, 2011. p. 98. Oportuno o 
exemplo citado por Luís Roberto Barroso: em 2007, no Estado do Rio de Janeiro, foram gastos cerca 
de R$ 240 milhões com a compra de medicamentos e apenas cerca de R$ 102 milhões em programas 
de saneamento (BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito 
à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In: SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). Direitos sociais: fundamentação, judicializa-
ção e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.).
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Não é sem razão, assim, que se critica em doutrina o ativismo 
judicial.8 A intervenção do Judiciário em políticas públicas de compe-
tência do Executivo implicaria uma quebra do princípio da separação 
dos poderes, tendo em vista que o juiz se substituiria ao gestor. Os 
magistrados, além disso, não teriam capacidade técnica para adjudicar 
complexas questões de saúde. Argumenta-se, ainda, que as decisões ju-
diciais resultariam numa inadequada alocação de recursos naturalmente 
escassos: a cada medicamento, cirurgia ou tratamento concedido judi-
cialmente, por vezes fora dos protocolos oficiais existentes e a custos 
exorbitantes, muitos cidadãos seriam prejudicados, pois deixariam de 
receber cuidados básicos ou de caráter preventivo, aptos a aumentar 
o bem-estar geral da população, mas não implementados em razão da 
falta de recursos decorrente da soma de decisões judiciais interventivas. 

4. Parâmetros para a atuação judicial

Claramente, o direito à saúde não pode ser aplicado com despre-
zo a regras e princípios constitucionais. A concretização desse direito 
deve levar em conta o princípio da máxima efetividade dos direitos 
fundamentais, desdobrando-se em soluções marcadas pela razoabili-
dade e pela proporcionalidade. No que tange ao fornecimento de me-
dicamentos e à prestação de serviços de saúde, convém obedecer aos 
protocolos terapêuticos. Para evitar abusos, pode-se exigir a prestação 
de contas da tutela judicial outorgada. Além disso, para evitar que o 
sistema público de saúde seja excessiva e desarrazoadamente onerado, 
sugere-se a adoção de discriminação positiva, isto é, 

8 V., por exemplo, RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Sarai-
va, 2010. Referindo-se à jurisprudência do STF acerca de outro direito social, o direito à educação, 
o autor sustenta que “não é dado ao Poder Judiciário definir, discricionariamente, o nível de eficácia 
de norma constitucional, em sede de direitos fundamentais ou não. Se a análise dos elementos 
interpretativos pertinentes, com destaque, na espécie, para os de ordem sistemática, histórica e 
teleológica, bem como, secundariamente, para os dados extraídos da realidade material, indica a 
natureza programática da norma-matriz, não é lícito à Corte Constitucional, sob o argumento da 
fundamentalidade do direito nela expresso, conjugado com referências genéricas ao princípio da 
força normativa, ignorar a opção prescritiva adotada, inequivocamente, pela Constituição, a qual 
torna dependente de providências integrativas de amplo espectro (que vão da formulação de polí-
ticas públicas adequadas à sua cabal execução, abrangente de medidas legislativas, administrativas 
– normativas e não normativas – e orçamentárias) a implementação efetiva do direito contemplado. 
Os direitos fundamentais sociais dependentes de prestações estatais, veiculados por norma consti-
tucional de eficácia limitada, constituem direitos fundamentais derivados, ‘entendidos [em citação 
de Canotilho] como direito dos cidadãos a uma participação igual nas prestações estaduais concre-
tizadas por lei segundo a medida das capacidades existentes’”.
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[...] o direcionamento do sistema público de saúde 
para uma gratuidade tendencial, à semelhança da-
quele adotado no direito português, cobrando-se 
de quem pode arcar com os custos financeiros das 
prestações materiais e na medida em que possa 
suportá-las.9 

Luís Roberto Barroso sugere a adoção de alguns parâmetros para 
atuação judicial nas demandas relativas a prestações de saúde:

[...] a) As pessoas necessitadas podem postular judi-
cialmente, em ações individuais, os medicamentos 
constantes das listas elaboradas pelo Poder Público 
e, nesse caso, o réu na demanda haverá de ser o 
ente federativo – União, Estado ou Município – que 
haja incluído em sua lista o medicamento solicita-
do. Trata-se aqui de efetivar uma decisão política 
específica do Estado, a rigor já tornada jurídica. 
b) No âmbito de ações coletivas e/ou de ações 
abstratas de controle de constitucionalidade, será 
possível discutir a inclusão de novos medicamentos 
nas listas referidas. Tal inclusão, contudo, deve ser 
excepcional, uma vez que as complexas avaliações 
técnicas – de ordem médica, administrativa e or-
çamentária – competem primariamente aos Pode-
res Legislativo e Executivo. 
c) Nas discussões travadas em ações coletivas ou 
abstratas – para a modificação das listas – o Ju-
diciário só deve determinar que a Administração 
forneça medicamentos de eficácia comprovada, 
excluindo-se os experimentais e os alternativos. 
Ademais, o Judiciário deve, como regra, optar por 
substâncias disponíveis no Brasil e por fornecedores 
situados no território nacional. Por fim, dentre os 
medicamentos de eficácia comprovada, deve privi-
legiar aqueles de menor custo, como os genéricos.10  

9 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e efeti-
vidade, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 224

10 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, forne-
cimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In: SOUZA NETO, Cláudio 
Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). Direitos sociais: fundamentação, judicialização e direitos 
sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
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Por outro lado, importantes doutrinadores sustentam que a au-
sência de balizas legais precisas para orientar os juízes nas decisões 
referentes ao controle da implementação e da adequação de políticas 
públicas referidas a direitos sociais pode gerar “um indesejado ‘deci-
sionismo’, marcado pela substituição do administrador pelo juiz”, e, 
por isso, defendem a aprovação de projeto de lei que institua processo 
especial para o controle e a intervenção em políticas públicas pelo 
Judiciário, com o propósito de estimular o diálogo e a cooperação ins-
titucionais, de modo a que o convencimento do juiz seja “mais forte-
mente ancorado na realidade” e a que a execução seja colaborativa, 
para “torná-la mais eficaz sem que o juiz se substitua ao administrador 
público”. Nas ações individuais, a tutela somente poderia ser conce-
dida “na hipótese de se tratar do mínimo existencial ou bem da vida 
assegurado em norma constitucional de forma completa e acabada e se 
houver razoabilidade do pedido e irrazoabilidade da conduta da Admi-
nistração” (art. 28 do Projeto de Lei 8.058/2014, de autoria do Depu-
tado Paulo Teixeira).11  

Já há, por certo, decisões judiciais que traçam parâmetros gerais, 
ou pautas objetivas, para a concessão de prestações materiais e que, 
desse modo, contribuiriam para densificar “os deveres gerais de efe-
tivação e de proteção dos direitos fundamentais como um todo, e do 
direito à saúde em especial”. Para Ingo Sarlet, 

[...] a universalidade dos serviços de saúde não 
traz, como corolário inexorável, a gratuidade das 
prestações materiais para toda e qualquer pessoa, 
assim como a integralidade do atendimento não 
significa que qualquer pretensão tenha de ser sa-
tisfeita em termos ideais. [...]12 

Para que as decisões judiciais sejam pautadas por critérios de ra-
zoabilidade, é indispensável que haja ampla informação e que todos 
os pontos de vista sejam expressos e analisados. Para ouvir todos os 
atores envolvidos, não apenas a magistratura, o ministério público e a 
advocacia pública, mas também os profissionais da saúde e os gestores 
de saúde, foi realizada, no STF, a audiência pública nº 4 e foi criado, no 
âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional de Saúde. 

11 GRINOVER, Ada Pellegrini;WATANABE, Kazuo; LUCON, Paulo. Uma lei para controlar políticas públi-
cas. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 jan. 2015.

12 SARLET, Ingo W. Comentário ao art. 196. In: CANOTILHO, J. J. Gomes (Coord.). Comentários à Cons-
tituição do Brasil. São Paulo: Saraiva; Coimbra: Almedina, 2013. p. 1934 e 1937.
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No Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, 
rel. Min. Gilmar Mendes, acolhidas algumas sugestões da audiência pú-
blica nº 4, ficou assentado que a competência do Judiciário para o 
controle de políticas públicas se exerce sobre o descumprimento de 
políticas públicas já existentes, e não mediante a criação de políticas 
alternativas, de modo que há direito subjetivo sempre que se verifica 
omissão na política pública de saúde estabelecida anteriormente. Re-
afirmou-se que o direito à saúde é coletivo, mas também individual. 
Negar esse duplo caráter seria negar a força normativa da Constituição 
e a dimensão prestacional do direito fundamental à saúde. Há solida-
riedade entre os entes federativos das três esferas, que decorre de 
competências constitucionais comuns. O princípio da lealdade à fe-
deração pressupõe um modelo cooperativo. Por outro lado, há uma 
presunção relativa em favor dos tratamentos oferecidos pelo SUS, pois 
eles se baseiam na medicina fundada em evidências. Pode haver im-
pugnação da ineficiência e da ineficácia dos protocolos médicos, bem 
como de omissão em sua atualização, mas deve haver, nesses casos, 
ampla dilação probatória. Quando se tratar de ineficácia do tratamen-
to do SUS, deve se proceder à análise minudente e individualizada do 
caso. Como o registro dos medicamentos na ANVISA é fundamental, há 
verdadeira impossibilidade de condenação do Estado ao fornecimento 
de tratamentos experimentais.

Os parâmetros fixados na STA nº 175 têm uma dimensão pragmáti-
ca que se evidencia na sucessão de perguntas e etapas que conduzem 
a uma análise objetiva das diversas situações com que se defronta o 
julgador. Assim, a primeira pergunta a ser respondida diz com (1) a 
existência ou não de política estatal que abranja a prestação pleiteada 
pela parte. Em caso positivo, há evidente direito subjetivo à presta-
ção. Em caso negativo, deve-se indagar (2) se a inexistência da polí-
tica decorre de: a) omissão legislativa ou administrativa; b) decisão 
administrativa de não fornecê-la ou c) de vedação legal. Nesta última 
hipótese, não há direito. Mas na anterior, de decisão negativa, deve-se 
(3) questionar: a) se o SUS fornece tratamento alternativo, mas não 
adequado, a determinado paciente ou b) se o SUS não tem tratamento 
específico para aquela patologia. Na primeira hipótese, os protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS devem ser observados, a não 
ser que se evidencie que o tratamento não é adequado para determina-
da pessoa. Na última, de inexistência de tratamento, deve-se procurar 
estabelecer (4) se o tratamento pleiteado é a) puramente experimen-
tal, situação em que deve ser negada a prestação, ou b) ainda não 
testado pelo SUS, cenário no qual se admite ampla produção de provas.
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Também em decorrência da audiência pública nº 4, o CNJ editou a 
Recomendação nº 31, de caráter nitidamente instrumental, para esti-
mular os tribunais a promover medidas tendentes a oferecer mais infor-
mações técnicas aos magistrados, como a inclusão do direito sanitário 
nos concursos de ingresso na magistratura e a realização, pelas escolas 
da magistratura, de seminários, estudos e visitas. No plano prático, re-
comendou a celebração de convênios para apoio técnico do magistrado 
por médicos e farmacêuticos, a instrução processual com relatórios 
médicos com descrição da doença e prescrições precisas, bem como a 
oitiva dos gestores de saúde, preferencialmente por meio eletrônico.

Como se vê, tanto a doutrina como a jurisprudência têm desen-
volvido parâmetros objetivos para orientar a conduta dos magistrados 
nos difíceis casos relacionados ao direito à saúde. A partir das sugestões 
colhidas na audiência pública da saúde, que contou com a participação 
de todos os setores envolvidos, o Supremo Tribunal Federal, na STA nº 
175, enunciou alguns critérios de análise de alcance prático imediato, 
fundados nas regras e princípios que devem nortear a decisão judicial, 
porquanto permitem assegurar a máxima efetividade da proteção cons-
titucional ao direito à saúde, traduzido em uma prestação material 
positiva, ao mesmo tempo em que não descuram do interesse público, 
preservando, por exemplo, a integralidade do Sistema Único de Saúde. 
O Conselho Nacional de Justiça, por seu turno, ao criar o Fórum Nacio-
nal de Saúde e editar a Recomendação nº 31, dentre outras, instaurou 
as bases para que se estabeleça um permanente debate não apenas en-
tre todos os tribunais, mas também entre todos os agentes relevantes 
para a efetivação do direito à saúde, o que tende a ensejar constantes 
readequações dos parâmetros de razoabilidade a serem observados.
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1. Introdução

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 5 de outubro de 
1988, reafirmou o compromisso da Nação com o respeito aos Direitos 
Fundamentais, reservando a eles o Título II com enumeração direta e 
explícita, mas também admitindo-os de forma implícita por norma de 
natureza inclusiva do art. 5º, § 2º, que incorporou-se à nossa tradição 
constitucional desde a Carta Magna de 1891 (art. 78).

Essa integração do rol de Direitos Fundamentais, que decorre do 
regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal, ou dos tra-
tados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja par-
te, não raro demanda uma análise da natureza jurídica de um direito 
invocado, quando não se possa desde logo afirmar sua fundamentalida-
de formal, derivada da qualificação legislativa, para que se realize uma 

1 Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no biênio 2018/2019. Formou-se pela 
Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, turma de 1976. É especialista em Direito Processual 
Penal (1977) e em Direito Público (1981) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor 
pela Universidade de São Paulo (1994) e livre-docente pela Universidade Estadual Paulista (2001). 
Ingressou na Magistratura em 1978, atuando nas comarcas de Miracatu, Rancharia, Campinas, Jun-
diaí e São Paulo. Passou a integrar o 2º Tribunal de Alçada Civil em 1994. Foi presidente da Associa-
ção Paulista de Magistrados de 2001-2002. Promovido a desembargador do TJSP no ano de 2005, foi 
eleito membro do Órgão Especial em 2009 e reeleito em 2011. Presidiu a Seção de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo no biênio 2014/2015.
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interpretação que possa conduzir à afirmação de sua fundamentalidade 
material.

O presente artigo propõe-se a pontuar brevemente a atuação do 
Supremo Tribunal Federal na afirmação da fundamentalidade material 
dos Direitos Fundamentais, por aplicação do parágrafo 2º, do artigo 5º 
da Constituição Federal que dispõe: “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 Brasil seja parte.” (grifo nosso) e, bem as-
sim, analisar a força do princípio da proporcionalidade e da técnica da 
ponderação como instrumentos de proteção dos direitos fundamentais 
consagrados pela Carta Maior.

Ao lado dos direitos fundamentais, taxativamente expressos e assim 
qualificados na Constituição Federal, fica claro que outros decorrem de 
seu contexto, obtidos e aprimorados pela interpretação jurisprudencial, 
especialmente pelo Supremo Tribunal Federal e percebidos por estudos 
comparativos da legislação infraconstitucional, formando-se, pois, um 
corpo normativo que une e sustenta o Estado Democrático de Direito.2 

Passemos, pois, à análise da proteção dos Direitos Fundamentais e 
a sua fundamentalidade material, o que servirá de embasamento para 
que seja possível se entender as dinâmicas de aplicação do princípio 
da proporcionalidade e da técnica de ponderação pela Corte Constitu-
cional, como forma de dar efetividade e eficácia à proteção da pessoa 
humana proposta pela Constituição Federal. 

2. A fundamentalidade material dos direitos fundamentais

Os Direitos Fundamentais possuem especial relevância em socie-
dade democrática e no Estado de Direito por configurarem o reconhe-
cimento e a proteção de posições jurídicas cuja disciplina se situa no 
cume do sistema jurídico, em condição hierárquica superior e prote-
gidos mesmo em face do poder constituinte derivado. Por isso é que a 
Constituição Federal de 1988 cuida dos Direitos Fundamentais, arrolan-
do-os topograficamente em sua parte inaugural (Título II), atribuindo-
-lhes aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º). 

2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1996. p. 180. O autor já 
explicava que: “A articulação de princípios e regras, de diferentes tipos e características, ilumi-
nará a compreensão da constituição como um sistema interno assente em princípios estruturantes 
fundamentais que, por sua vez, assentam em subprincípios e regras constitucionais concretizadores 
desses mesmos princípios. Quer dizer: a constituição é formada por regras e princípios de diferente 
grau de concretização (= diferente densidade semântica). [...]”
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É intuitivo que o rol dos Direitos Fundamentais descrito em título 
próprio da Carta Magna representa o retrato do estágio social e político 
da sociedade brasileira no momento em que promulgada a Constituição.

Esclarece Paulo Gustavo Gonet Branco3 que:

Os direitos fundamentais são hoje o parâmetro de 
aferição do grau de democracia de uma sociedade. 
Ao mesmo tempo, a sociedade democrática é condi-
ção imprescindível para a eficácia dos direitos fun-
damentais. Direitos fundamentais eficazes e demo-
cracia são conceitos indissociáveis, não subsistindo 
aqueles fora do contexto desse regime político. 

De conformidade, pois, com a evolução social e política de uma 
determinada sociedade e, com isso, dos próprios reclamos por maiores 
proteções é que os direitos fundamentais acabam por refletir o momen-
to histórico vivido.

Não é diferente do que se afirma, com base na doutrina da catalo-
gação dos direitos fundamentais em uma linha do tempo, identificados 
em dimensões ou gerações4, e que refletem, exatamente, os diferen-
tes movimentos históricos vivenciados pela humanidade, passando-se  
pelos direitos de liberdades individuais, direitos civis e políticos, direi-
tos econômicos, sociais e culturais, mais atualmente os direitos cole-
tivos e aqueles decorrentes da globalização dos direitos humanos e da 
moderna Sociedade da Informação.

3 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêu-
tica constitucional e direitos fundamentais. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2002. p. 104.

4 Colhe-se em julgado do E. STF que: “Vale referir, [...] até mesmo em face da justa preocupação 
revelada pelos povos e pela comunidade internacional em tema de direitos humanos, que estes, 
em seu processo de afirmação e consolidação, comportam diversos níveis de compreensão e abor-
dagem, que permitem distingui-los em ordens, dimensões ou fases sucessivas resultantes de sua 
evolução histórica. Nesse contexto, [...] impende destacar, na linha desse processo evolutivo, os 
direitos de primeira geração (direitos civis e políticos), que compreendem as liberdades clássicas, 
negativas ou formais, e que realçam o princípio da liberdade. Os direitos de segunda geração (di-
reitos econômicos, sociais e culturais), de outro lado, identificam-se com as liberdades positivas, 
reais ou concretas, pondo em relevo, sob tal perspectiva, o princípio da igualdade. Cabe assinalar 
[...] que os direitos de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que materializam poderes de 
titularidade coletiva atribuídos, genericamente, e de modo difuso, a todos os integrantes dos agru-
pamentos sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem, por isso mesmo, ao lado dos 
denominados direitos de quarta geração (como o direito ao desenvolvimento e o direito à paz), um 
momento importante no processo de expansão e reconhecimento dos direitos humanos, qualificados 
estes, enquanto valores fundamentais indisponíveis, como prerrogativas impregnadas de uma natu-
reza essencialmente inexaurível [...].” [ADI 3.540 MC, voto do rel. min. Celso de Mello, j. 1º-9-2005, 
P, DJ de 3-2-2006.] = ADI 1.856, rel. min. Celso de Mello, j. 26-5-2011, P, DJE de 14-10-2011
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Todavia, torna-se intuitivo que a tônica5 para se definir um direito 
como fundamental é analisá-lo conforme a ótica do princípio da digni-
dade da pessoa humana, porquanto nisso consistiria a fundamentalida-
de material dos Direitos Humanos.

Como explica J. J. Gomes Canotilho6 

A densificação dos direitos, liberdades e garantias é 
mais fácil do que a determinação do sentido espe-
cífico do enunciado “dignidade da pessoa humana”. 
Pela análise dos direitos fundamentais, constitucio-
nalmente consagrados, deduz-se que a raiz antro-
pológica se reconduz ao homem como pessoa, como 
cidadão, como trabalhador e como administrado.

Afirmar a fundamentalidade material de um Direito Fundamental 
requer a análise do conteúdo do próprio direito, a fim de verificar a re-
levância do bem jurídico tutelado “na perspectiva das opções do cons-
tituinte”7, isto porque, como aduz Ingo Wolfgang Sarlet8, podem ser 
qualificadas como fundamentais em sentido material as posições jurídi-
cas que, nada obstante ausentes do catálogo especial, são equiparáveis 
a direitos formalmente fundamentais por seu conteúdo e importância.

Para o Canotilho9, a compreensão da mencionada fundamentali-
dade material:

[...] Significa que o conteúdo dos direitos funda-
mentais é decisivamente constitutivo das estru-
turas básicas do Estado e da sociedade. Prima  
facie, a fundamentalidade material poderá parecer 
desnecessária perante a constitucionalização e a 
fundamentalidade formal a ela associada. Mas não 
é assim. Por um lado, a fundamentalização pode 
não estar associada à constituição escrita e à ideia 
de fundamentalidade formal como o demonstra a 
tradição inglesa das Common-Law Liberties. Por 
outro lado, só a ideia de fundamentalidade material 
pode fornecer suporte para: (1) a abertura da cons-
tituição a outros direitos, também fundamentais,  

5 A crítica desta tônica é no sentido de que referido raciocínio deixaria de fora dos direitos fundamen-
tais das pessoas coletivas, o que seria incompatível com a nossa Constituição Federal.

6 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1996. p. 363.
7 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014. p. 282.
8 Idem, p. 284.
9 Op. cit., p. 499.
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mas não constitucionalizados, isto é, direitos mate-
rialmente mas não formalmente fundamentais (cfr. 
CRP, art. 16º/1º); (2) a aplicação a estes direitos 
só materialmente constitucionais de alguns aspec-
tos do regime jurídico inerente à fundamentalidade 
formal; (3) a abertura a novos direitos fundamen-
tais (JORGE MIRANDA). Daí o falar-se, nos sentidos 
(1) e (3), em cláusula aberta ou em princípio da não 
tipicidade dos direitos fundamentais. Preferimos 
chamar-lhe “norma com fattispecie aberta” (BAL-
DASSARE) que, juntamente com uma compreensão 
aberta do âmbito normativo das normas concre-
tamente consagradoras de direitos fundamentais, 
possibilitará uma concretização e desenvolvimento 
plural de todo o sistema constitucional.

Essa constatação de que o rol dos Direitos Fundamentais ultrapas-
sa o contido no Título II da Constituição Federal, diante da abertura 
material do catálogo, impõe ao Supremo Tribunal Federal, como in-
térprete maior da Constituição, papel preponderante na expansão do 
elenco dos Direitos Fundamentais em processo permanente e dinâmico 
de reconhecimento – entenda-se declaração – de novos direitos, em 
consonância com o estágio vivido pela sociedade brasileira.

A atuação da Suprema Corte, nessa seara, tem-se apresentado 
consistente em uma hermenêutica constitucional ampliativa, com o 
aproveitamento dos instrumentos processuais constitucionais surgidos 
a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, que reafirmou sua voca-
ção de Tribunal Constitucional.

Como se pode observar, durante estes trinta anos da Constituição 
Federal de 1988, os direitos fundamentais consagrados por nossa Carta 
Maior, ou então, dela derivados, ganharam contornos de ubiquidade, 
porquanto espraiados seus reflexos sobre todos os campos do Direito.

A leitura constitucional do sistema normativo brasileiro somente 
se mostra adequada se realizada à luz da Constituição Federal e de seus 
fundamentos, em especial, da dignidade da pessoa humana. 

Normas processuais, civilistas, trabalhistas, penais, tributárias, 
de direito administrativo, etc. passam todas, sem exceção, pelo crivo 
do sistema de garantia dos direitos fundamentais.

Portanto, inevitável concluir que a evolução da sociedade pelo 
prisma da maturidade jurídica adquirida ao longo dos anos defluiu, 
cada vez mais, do reconhecimento de direitos finamente elaborados e 
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sutilmente construídos para a proteção da pessoa humana e o direito 
que lhes é inerente de exercer e fluir a partir de sua personalidade, da 
maneira mais ampla possível.

Os julgamentos da nossa Corte Constitucional10 consagraram direi-
tos dessa ordem, como são o direito à felicidade e sua correlação com 
a admissibilidade da união homoafetiva e o direito ao esquecimento, 
com o objetivo de se retratar, ainda que minimamente, as questões 
atreladas à mutação social verificada nos últimos anos.

Em todas essas hipóteses se pode visualizar a existência, ainda 
que com diferentes intensidades, da concorrência de direitos funda-
mentais entre si ou, também, de acumulação destes mesmos direitos 
em um idêntico titular. Ou, então, a colisão ou conflito de direitos 
fundamentais, o que encerra realidades diferentes e que, de maneira 
também diferenciada, merecem ser solucionados.

Como acentua Carlos Ayres Britto11 ao tratar da Hermenêutica da 
Constituição:

[...] Quase tudo na Constituição é onticamente 
singular, a exigir metódicos instrumentos de análi-
se também singulares. Não é a partir de técnicas 
gerais de compreensão do Direito que se vai co-
nhecer aquela parte do Direito que mais explica 
o próprio Direito (que é, precisamente, a Consti-
tuição). Parte sem a qual o Direito não poderia ser 
visualizado como um todo em si mesmo, ou, pelo 
menos, como realidade tendente a esse fechamen-
to autonômico. (negrito do original).

10 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1996. p. 764-765. Mais uma 
lição do escritor português e que se insere adequadamente no nosso sistema, no que diz respeito ao 
entendimento do papel do STF na estrutura do nosso Poder Judiciário: “Guardião da Constituição”. 
À jurisdição constitucional atribui-se também um papel político-jurídico, conformador da vida cons-
titucional, chegando alguns sectores da doutrina a assinalar-lhe uma função de conformação polí-
tica em tudo semelhante à desenvolvida pelos órgãos de direcção política. As decisões do Tribunal 
Constitucional acabam efetivamente por ter força política, não só porque a ele cabe resolver, em 
última instância, problemas constitucionais de especial sensibilidade política, mas também porque 
a sua jurisprudência produz, de facto ou de direito, uma influência determinante junto dos outros 
tribunais e exerce um papel condicionante do comportamento dos órgãos de direcção política. O Tri-
bunal Constitucional, mesmo primariamente limitado ao controlo jurídico-constitucional das normas 
jurídicas, excluindo dos seus juízos de valorações políticas ou apreciações de mérito política (a dou-
trina fala aqui do princípio da autolimitação judicial ou judicial self restraint), não se pode furtar à 
tarefa de “guardião da Constituição” apreciando a constitucionalidade da política normativamente 
incorporada em actos dos órgãos de soberania. Por outras palavras: o Tribunal Constitucional as-
sume, ele próprio, uma dimensão normativo-constitutiva do compromisso pluralístico plasmado na 
Constituição”.

11 Brito, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 147.
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Assim, o que se pode o observar nesse período, a partir de outubro 
de 1988, é que o STF tem buscado empregar sempre técnicas e meto-
dologias conciliatórias, na busca de um equilíbrio entre direitos e ga-
rantias, somente obtido mediante a dialeticidade enfática que passou a 
existir entre a necessidade de se obter uma interação humana derivada 
da conscientização acerca da igualdade e, no mesmo passo, da impor-
tância do pluralismo, restando evidenciado pela análise crítica de di-
versos julgados que a virtude, inegavelmente, resta localizada sempre 
no meio (medius in virtus), porquanto extremos, invariavelmente, não 
se sustentam. Destacam-se duas situações jurídicas paradigmas para 
exemplificar essa visão, como se constatará dos tópicos abaixo.

Cabe aqui, portanto, reconhecer que o fenômeno constitucional 
é relativamente incontrolável12 e, por isso, a observação empírica da 
sociedade e dos fenômenos atrelados à sua dinâmica é essencial para 
que os silogismos jurídico-políticos realizados pela Corte Constitucional 
possam corresponder à expectativa de seus destinatários.

2.1. Reconhecimento das uniões homoafetivas

Há algumas décadas, tramitam no Congresso Nacional propostas 
de regulamentação de uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, mas a 

12 Barbosa, Leonardo Augusto de Andrade. História constitucional brasileira: mudança constitucional, 
autoritarismo e democracia no Brasil pós 1964. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 
2012. p. 368-370: “Em primeiro lugar, é importante registrar que a compreensão do problema da mu-
dança constitucional requer, já há algum tempo, uma revisão significativa. Há uma grande diferença 
entre o que ocorria no constitucionalismo brasileiro até o início da década de 1990 e o que passa a 
ocorrer depois. A frustração das diversas tentativas de flexibilizar as regras de reforma constitucio-
nal somou-se ao incremento de poderes atribuídos à jurisdição constitucional exercida pelo STF. O 
papel da interpretação judicial na definição do sentido da Constituição ganhou, na última década e 
meia, uma importância antes inimaginável. Hoje é virtualmente impossível descrever a Constituição 
brasileira sem fazer um longo apanhado de decisões do STF. E, nesse contexto, o papel do Congresso 
também se alterou. Sua posição transita agora para um posto quase secundário. As grandes questões 
postas à Constituição brasileira no passado recente foram (ou estão para ser), quase sem exceção, 
definidas no âmbito do Poder Judiciário. Basta pensar em casos como a delimitação de reservas indí-
genas, o uso de células-tronco em pesquisa científica, a fidelidade partidária, o direito de greve do 
servidor público, a legalidade do aborto dos nascituros anencéfalos, a extensão da anistia política, a 
progressão de regime em condenações por crime hediondo, a vigência da Lei de Imprensa, e assim por 
diante [...]Seguindo essa tendência, o STF investe no desenvolvimento de novas técnicas de decisão 
e na manipulação dos efeitos dessas decisões. Hoje se fala em sentenças aditivas, em eficácia pro 
futuro e ex nunc, em interpretação conforme a Constituição, em transcendência dos fundamentos 
determinantes e, principalmente, em efeito vinculante. Há uma pretensão monopolizadora do sentido 
da Constituição em todo esse instrumental ou, pelo menos, no uso que ora se faz dela (BLAIR; PAIXÃO, 
2008). E tais pretensões arriscam-se a fomentar um “novo fetichismo constitucional [...]. Admitir a 
relevância de tal ressignificação cotidiana da normatividade constitucional desperta de imediato o 
problema sobre como discernir mudanças que se ajusta à ordem constitucional daquelas que a violam. 
Se a Constituição é um processo e está em permanente mudança, como encontrar um critério ‘meta-
constitucional’ que indique o que é permitido e o que não é?”
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13 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º O casamento é civil e 
gratuita a celebração. § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º Para efeito 
da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. § 4º Entende-se, também, como enti-

formulação de medidas legislativas destinadas a assegurar a grupos mi-
noritários a fruição de direitos encontra resistências significativas, que 
impedem, mesmo na atualidade, a edição de normas com este objetivo.

O Supremo Tribunal Federal chamado a analisar a redação do art. 
226, parágrafo 3º da Constituição Federal, para esclarecer sua exten-
são às uniões homoafetivas, respondeu aos questionamentos à luz do 
princípio da dignidade da pessoa humana e da fundamentalidade mate-
rial da posição jurídica demandada. 

Como constou do RE 477.554:

A força normativa de que se acham impregnados os 
princípios constitucionais e a intervenção decisi-
va representada pelo fortalecimento da jurisdição 
constitucional exprimem aspectos de alto relevo 
que delineiam alguns dos elementos que compõem 
o marco doutrinário que confere suporte teórico 
ao neoconstitucionalismo, em ordem a permitir, 
numa perspectiva de implementação concretiza-
dora, a plena realização, em sua dimensão global, 
do próprio texto normativo da Constituição. Nesse 
contexto, o postulado constitucional da busca da 
felicidade que decorre, por implicitude, do núcleo 
de que se irradia o princípio da dignidade da pes-
soa humana, assume papel de extremo relevo no 
processo de afirmação, gozo e expansão dos direi-
tos fundamentais, qualificando-se, em função de 
sua própria teleologia, como fator de neutraliza-
ção de práticas ou de omissões lesivas cuja ocor-
rência possa comprometer, afetar ou, até mesmo 
esterilizar direitos e franquias individuais.

O reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar 
resulta da invocação e ponderação dos valores e princípios decorrentes 
da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, 
da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e 
da busca da felicidade, estando inserida, nesta leitura, também como 
uma necessidade de se garantir proteção à família, como determina o 
artigo 22613 da Constituição Federal. 
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O Supremo Tribunal Federal já havia afirmado em julgados prece-
dentes essa diretriz14 com o reconhecimento de aplicação das mesmas re-
gras da união estável heteroafetiva para regular união homoafetiva em 
decisões que conferiram primazia à dignidade da pessoa humana e que 
romperam paradigmas históricos, culturais e sociais removendo obstáculos 
que até então inviabilizavam proteção jurídica a este grupo de indivíduos.

Concluiu-se, pois, que toda pessoa tem o direito fundamental de 
constituir família, independentemente de sua orientação sexual ou 
identidade de gênero, sendo certo, ainda, que a família homoafetiva 
não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prer-
rogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a par-
ceiros de sexos distintos, em processo de afirmação e expansão dos 
direitos fundamentais.

2.2. Direito ao esquecimento

A modernidade apresenta-nos uma memória permanente e dis-
ponível como enciclopédia da vida, para o bem e para o mal. A nossa 
história pessoal, a privacidade e a intimidade são a todo tempo contro-
ladas pelos mais variados mecanismos tecnológicos. 

Com maior incidência essa gama de informações desperta inte-
resse coletivo quando alguém se envolve em acontecimentos públicos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema relati-
vo ao “Direito ao Esquecimento”, encontra duas frentes preponderan-
tes: 1) a primeira pela colisão entre o direito de liberdade de imprensa 
e expressão, o direito à informação e a preservação da intimidade e da 
imagem ou então, 2) por segundo, a invocação do direito ao esqueci-
mento na esfera criminal.

A questão é tão delicada que o julgamento do RE 1.010.606 de 
relatoria do Min. Dias Toffoli deu ensejo, inclusive, à realização de uma 
audiência pública em 12/06/2017 e determinou a admissão do Tema 

dade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. § 5º Os direitos e 
deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 6º O 
casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, 
de 2010) § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educa-
cionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

14 (RE 477554 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011e (ADI 
4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011).
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786 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, com a seguin-
te ementa: “Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil 
quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares.”

O caso em referência envolve ação de reparação de danos propos-
ta pelos parentes de Aída Curi, uma jovem assassinada em 1958 no Rio 
de Janeiro. Os familiares da vítima sentiram-se lesados pela exploração 
da história por um programa policial de TV aberta, em 2004.

A discussão acontece, via de regra, na seara da relativização da 
necessidade de registros históricos e do direito da vítima e de sua fa-
mília de não serem mais molestadas com a notícia de fatos e o conse-
quente revolvimento de sentimentos mórbidos.

Debate-se se o desejo individual de não ser lembrado por fatos 
embaraçosos, desabonadores, constrangedores, desagradáveis pode li-
mitar, restringir ou até mesmo eliminar o exercício de liberdades cons-
titucionais como são as liberdades de expressão, de imprensa, o direito 
à informação e seus desdobramentos.

Sob a ótica suscitada na repercussão geral, a Suprema Corte ainda 
não analisou a questão. Porém, na esfera criminal15 o exercício da pon-
deração que o tema propõe, com a análise de preponderância entre a 
vedação da pena de caráter perpétuo, o princípio da dignidade da pes-
soa humana, o princípio da isonomia, o princípio da proporcionalidade 
e da razoabilidade, foi objeto de enfrentamento como se pode verificar 
no acórdão abaixo ementado:

Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Con-
denação. 3. Aumento da pena-base. Não apli-
cação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, 
da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 5 anos  
estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus anteceden-
tes não caracterizados. Decorridos mais de 5 anos 
desde a extinção da pena da condenação anterior 
(CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpreta-
ção de modo a permitir o reconhecimento dos maus 
antecedentes. Aplicação do princípio da razoabi-
lidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa 
humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. Fixação 
do regime prisional inicial fechado com base na 
vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 

15 HC 128080, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Tur-
ma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016. 
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7. Ordem concedida. (HC 126315, Relator(a): 
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
15/09/2015). 

Outras decisões do Supremo Tribunal Federal, que bem sintetizam 
o seu entendimento acerca da leitura atual que faz acerca do direito 
à honra, intimidade, à imagem e a livre manifestação do pensamento, 
vem sintetizado nos seguintes excertos:

Ação originária. Fatos incontroversos. Dispensável 
a instrução probatória. Liberdade de expressão 
limitada pelos direitos à honra, à intimidade e 
à imagem, cuja violação gera dano moral. Pes-
soas públicas. Sujeição a críticas no desempenho 
das funções. Limites. Fixação do dano moral. Grau 
de reprovabilidade da conduta. Fixação dos ho-
norários. Art. 20, § 3º, do CPC. 1. É dispensável 
a audiência de instrução quando os fatos são in-
controversos, uma vez que esses independem de 
prova (art. 334, III, do CPC). 2. Embora seja li-
vre a manifestação do pensamento, tal direito 
não é absoluto. Ao contrário, encontra limites 
em outros direitos também essenciais para a 
concretização da dignidade da pessoa humana: 
a honra, a intimidade, a privacidade e o direito 
à imagem. 3. As pessoas públicas estão sujeitas a 
críticas no desempenho de suas funções. Todavia, 
essas não podem ser infundadas e devem observar 
determinados limites. Se as acusações destinadas 
são graves e não são apresentadas provas de sua 
veracidade, configurado está o dano moral. (AO 
1390, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Ple-
no, julgado em 12/05/2011)
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUN-
DAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO 
DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA “LIBERDADE 
DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA”, EXPRESSÃO SINÔ-
NIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A “PLENA” LI-
BERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA 
PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. 
A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO RE-
FORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANI-
FESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE 
EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 
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COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚ-
DO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO 
SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA 
EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMU-
NICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR 
DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMEN-
TO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, 
CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. 
TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS 
PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PON-
DERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE 
BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO 
DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE 
IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HON-
RA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO 
PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SE-
GUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE AS-
SEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RES-
PONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, 
ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO 
DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA 
CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRI-
VADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA 
SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA 
IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDA-
DE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. [...]. 
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE 
IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessivida-
de indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de 
inibição da liberdade de imprensa, em violação ao 
princípio constitucional da proporcionalidade. A 
relação de proporcionalidade entre o dano moral ou 
material sofrido por alguém e a indenização que lhe 
caiba receber (quanto maior o dano maior a indeni-
zação) opera é no âmbito interno da potencialidade 
da ofensa e da concreta situação do ofendido. [...] 
12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da 
ADPF, para o efeito de declarar como não recepcio-
nado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 
dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de feve-
reiro de 1967. (ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS 
BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009).
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16 HC 133725, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/04/2016.
17 BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo (reflexões 

sobre direito adquirido, ponderação de interesses, papel do poder judiciário e meios de comunica-
ção). Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 43, p. 52-64, 2003.

Como se pode notar, a tendência da jurisprudência firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal vem-se consolidando no sentido de proteger 
o indivíduo e garantir-lhe o direito ao esquecimento, ou direito de ser 
deixado em paz.

Outrossim, “the right to be let alone”¸ como reconhecido o di-
reito ao esquecimento pelo direito norte-americano, a despeito das 
muitas vozes a rejeitá-lo, tem encontrado respaldo tanto na seara civil 
quanto na penal, enquadrando-se como um direito fundamental implí-
cito, corolário da vedação à adoção de pena de caráter perpétuo e dos 
princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcio-
nalidade e da razoabilidade.16 

Como se pode constatar, embora pendente de apreciação pelo Su-
premo Tribunal Federal para repercussão geral, o tema tem ensejado a 
afirmação de Direitos Fundamentais pela análise de sua fudamentalidade 
material, com aplicação do princípio da proporcionalidade e da ponde-
ração de valores, sempre à luz das realidades que contemporaneamente 
irão surgindo e se apresentando, decorrentes das dinâmicas sociais.

3. Conclusões

Constata-se, pois, que em cada momento histórico o valor da dig-
nidade humana torna a ser revisitado à luz dos anseios da sociedade e 
da própria humanidade, de modo que os direitos e garantias fundamen-
tais, em sentido material, são as pretensões e anseios das pessoas que 
estão em constante processo de evolução, crescimento e maturação.

Como se pode concluir com a análise das consideráveis evoluções 
jurisprudenciais advindas dos julgamentos do Supremo Tribunal Fede-
ral, constata-se que referida corte não é um Tribunal Comum. Ao con-
trário, como leciona mais uma vez o I. Ministro Luís Roberto Barroso17:

[...] Sobre o tema, escrevi eu próprio em outra 
oportunidade: “O Supremo Tribunal Federal não é 
um tribunal comum. É o guardião da Constituição. 
Suas decisões transcendem aos meros casos con-
cretos que julgam, porque vão servir de paradigma 
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para juízes e tribunais de todo o País. Esta e outras 
circunstâncias fazem do Supremo um tribunal que 
desempenha relevante papel político. Mas é pre-
ciso bem qualificar isto: ele decide conflitos que 
têm implicações políticas, mas seus critérios e mé-
todos hão de ser jurídicos. A base de legitimidade 
da atuação do Supremo Tribunal Federal, inclusive 
quando invalida os atos dos outros dois Poderes, é, 
precisamente, a aplicação de princípios que não 
oscilam ao sabor das circunstâncias. Sem embargo, 
um juiz de um tribunal superior não pode ser indi-
ferente às consequências práticas e simbólicas que 
sua posição possa acarretar. Dentro dos limites e 
possibilidades que o ordenamento jurídico oferece, 
um juiz com visão de estadista deve saber escolher 
a linha que melhor atenda aos valores e sentimen-
tos que lhe cabe em última análise interpretar.”

Pontuais, também, as observações sobre o tema, de Paulo Gus-
tavo Gonet Branco18, no sentido de que a hermenêutica constitucional 
se presta, como já restou asseverado nos tópicos acima, a identificar 
e resolver, inclusive mediante o uso da técnica da ponderação e do 
princípio da proporcionalidade, as colisões entre direitos e bens ju-
rídicos constitucionalmente assegurados e explica, ao analisar a fun-
damentação da ADIn MC 939, na qual localizou referência ao critério 
histórico dos direitos fundamentais e a importância da sua anteriori-
dade, concluindo:

[...] o STF é sensível à identificação de normas de 
direito fundamental fora do catálogo e específico, 
a partir do exame da existência de um especial vín-
culo do bem jurídico protegido com alguns dos va-
lores essenciais ao resguardo da dignidade humana 
enumerados no caput do art. 5º, da Carta (vida, 
liberdade, igualdade, segurança e propriedade). E, 
para tal pesquisa, considerações de ordem históri-
ca desempenham papel não negligenciável.

18 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêu-
tica constitucional e direitos fundamentais. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2002. p. 118.
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Destarte, na era do pós-positivismo atualmente vivenciada, não 
há como se negar que os princípios se tornaram valores fundamentais e 
fundantes do próprio sistema, que têm o especial papel de promover a 
síntese de questões que podem ou não estar positivadas e que defletem 
dos comportamentos humanos necessários a um convívio social harmô-
nico pautado inegavelmente, também, pela moral jurídica e ética.  

Essa atuação dogmática é gradativamente construída pelos Tribu-
nais do país e, em especial, pelo E. Supremo Tribunal Federal, de modo 
que também acompanha e reflete a história e a evolução dos mais va-
riados ramos do Direito.

Nesse sentido, afirma J. J. Gomes Canotilho19:

O direito constitucional não se esgota na positi-
vidade das normas da constituição; deve ser um 
direito justo. A função de “reserva de justiça” do 
direito constitucional, se fornece o impulso para 
uma vigilância crítica relativamente aos conteúdos 
do direito “posto” e “imposto”, também é um limi-
te para quaisquer transcendências (“fundamentos 
últimos”, “essências”, “naturezas”) clara ou en-
capuçadamente conducentes a fundamentalismos 
ideológicos, filosóficos ou religiosos.

É desafio permanente do Poder Judiciário interpretar a Consti-
tuição Federal e os princípios que a informam para descobrir riqueza 
imensurável de direitos fundamentais passíveis de lapidação.

Certamente, o hermeneuta constitucional será questionado e chama-
do a se manifestar sobre novas colisões possíveis entre os tantos direitos 
relacionados à personalidade e os direitos à privacidade e à intimidade.

Resta-nos, pois, não nos esquecermos das conquistas jurídicas pre-
téritas e que certamente consistirão na base para a solução dos novos 
desafios que vão surgir e deverão ser enfrentados à luz da revisitação 
constitucional dos direitos e garantias fundamentais já alcançados. Não 
há ponto de apoio fora da história e, por isso, a segurança jurídica da 
qual carece a vedação do retrocesso assenta-se na instrumentalização 
do direito constitucional e no seu manejo mediante o uso dos princípios.

Não há mais como se negar que conceitos como ordem pública, 
dignidade da pessoa humana ou igualdade sofrem variação ao longo do 
tempo e produzem consequências jurídicas.20 

19 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1996. p. 3.
20 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais 



Artur Marques da Silva Filho110

Estamos diante, pois, de um novo conceito de interpretação jurí-
dica diverso da dogmática tradicional e que, à toda evidência, substitui 
a lógica formal pela lógica do razoável, com a aplicação do princípio da 
proporcionalidade e da técnica da ponderação

O advento de uma cultura jurídica pós-positivista, como resulta-
do da efetiva mudança de paradigmas que abalaram a interpretação 
constitucional, deixa claro que “[...] o Direito não cabe integralmente 
na norma jurídica e, mais do que isso, que a justiça pode estar além 
dela”.21 

Descortina-se, pois, perante os nossos olhos, um prognóstico de 
desafio permanente ao Poder Judiciário para os próximos anos de vi-
gência da nossa ainda jovem Constituição, consistente na ampliação 
do rol dos Direitos Fundamentais para reafirmação do compromisso do 
Estado Brasileiro com os princípios descritos no art. 1º da Carta Magna.
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Sumário: 1. Introdução. 2. O princípio fundamental da dignidade 
da pessoa humana – direitos e garantias fundamentais. 3. A proteção in-
tegral à criança e ao adolescente. 4. O depoimento especial e aspectos 
da Lei nº 13.431/2017. 5. O depoimento especial como decorrência ne-
cessária do respeito ao princípio fundamental da dignidade da pessoa 
humana, aos direitos e garantias fundamentais, mormente ao direito 
à integridade física e psíquica, e ao princípio da proteção integral à 
criança e ao adolescente. Conclusões.

1. Introdução

O desiderato desta breve reflexão envolve contextualizar o depoi-
mento especial previsto na Lei nº 13.431/2017 na Constituição Federal, 
a “Constituição Cidadã”, a completar trinta anos de sua promulgação, 
em especial no que toca ao princípio fundamental da dignidade da pes-
soa humana e aos direitos e garantias fundamentais, analisando ainda 
o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.

O momento é propício para um destaque a respeito da origem 
democrática da Constituição Federal de 1988, fruto de extensos e pro-
fundos debates em todos os setores da sociedade brasileira. 

A perfeita correspondência aos anseios da nação brasileira, à 
evidência, não pode ser considerada um atributo definitivo de nossa 
Lei Fundamental, verificadas várias tentativas de aperfeiçoamento 
e de harmonização com novos dados da realidade ou com legítimas  

1 Corregedor-Geral da Justiça no biênio 2018/2019.
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demandas sociais, e isto mediante a aprovação de sucessivas Emendas 
Constitucionais. 

De qualquer sorte, o fato é que a Constituição Federal de 1988 
prevalece, a ultrapassar diversos cenários candentes de crise política e 
econômica, preservada uma ordem constitucional claramente ligada à 
proteção da dignidade e do respeito ao ser humano, inequívoco princí-
pio informador e com aplicação ampla. 

A Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, por sua vez, em harmonia 
com o artigo 227, caput, da Constituição Federal, delimita a escuta es-
pecializada e o depoimento especial, instrumentos voltados à oitiva no 
sistema da justiça de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas 
de violência. 

O escopo deste artigo pode ser resumido com a seguinte in-
dagação: o depoimento especial pode ser ligado ao princípio fun-
damental da dignidade da pessoa humana, aos direitos e garantias 
fundamentais e ao paradigma da proteção integral à criança e ao 
adolescente?

É o que vamos tentar responder.

2. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana –  
 direitos e garantias fundamentais

A dignidade da pessoa humana está classificada como um dos fun-
damentos da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, 
inciso III, da Constituição Federal de 1988, conceito a envolver elemen-
to integrador das demais normas constitucionais e claramente ligado 
aos direitos e garantias fundamentais. 

Cuida-se de fundamento de toda a ordem jurídica brasileira, 
inequívoco princípio informador dos direitos e garantias funda-
mentais, ainda que em diferentes intensidades, a ostentar plena  
eficácia. 

Por identidade de razões, tal princípio fundamental, mormente 
no que toca à sua concretização em todas as esferas sociais, deve ser 
encarado como objetivo do poder estatal, legitimando-o, mesmo que 
também possua um efeito limitador. É dizer, o poder público pode ser 
cobrado a respeito da efetiva adoção de políticas voltadas à promoção 
da dignidade da pessoa humana, seja nas relações cidadão-Estado, seja 
nas relações cidadão-cidadão.
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Nessa direção, de acordo com Oscar Vilhena Vieira, a dignidade 
humana é multidimensional e está ligada à realização de outros direitos 
fundamentais, positivados pela Constituição Federal de 1988.2 

Ingo Wolfgang Sarlet, por sua vez, afirma que:

[...] o Constituinte deixou transparecer de forma 
clara e inequívoca a sua intenção de outorgar aos 
princípios fundamentais a qualidade de normas 
embasadoras e informativas de toda a ordem cons-
titucional, inclusive (e especialmente) das normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais, 
que igualmente integram (juntamente com os 
princípios fundamentais) aquilo que se pode – e 
neste ponto parece haver consenso – denominar 
de núcleo essencial da nossa Constituição formal 
e material.3 

Em outra obra, Sarlet acrescenta: 

[...] Tanto o Preâmbulo quanto o título dos Princí-
pios Fundamentais são indicativos de uma ordem 
constitucional voltada ao ser humano e ao pleno 
desenvolvimento da sua personalidade, bastando 
lembrar que a dignidade da pessoa humana, pela 
primeira vez na história constitucional brasileira, 
foi expressamente guindada (art. 1º, III, da CF) à 
condição de fundamento do Estado Democrático 
de Direito brasileiro, por sua vez também como tal 
criado e consagrado no texto constitucional. [...]4 

No mesmo diapasão, a lição de Nelson Nery Júnior e Georges 
Abboud: 

[...] É tão importante esse princípio que a própria 
CF 1º, III o coloca como um dos fundamentos da 
República. Esse princípio não é apenas uma arma 

2 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais – uma leitura da jurisprudência do STF. Colaboração 
de Flávia Scabin e Marina Feferbaum. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 60.

3 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Fede-
ral de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 62.

4 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucio-
nal. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 258.
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de argumentação, ou uma tábua de salvação para 
a complementação de interpretações possíveis de 
normas postas. Ele é a razão de ser do Direito. Ele 
se bastaria sozinho para estruturar o sistema jurí-
dico. Uma ciência que não se presta para prover a 
sociedade de tudo quanto é necessário para permi-
tir o desenvolvimento integral do homem, que não 
se presta para colocar o sistema a favor da digni-
dade humana, que não se presta para servir ao ho-
mem, permitindo-lhe atingir seus anseios mais se-
cretos, não se pode dizer Ciência do Direito. [...]5 

Importante frisar que a dignidade da pessoa humana, norma cons-
titucional fundamental que pode ser vista em parte como princípio e 
em parte como regra, não sugere apenas limites à atuação estatal e 
ao próprio particular. Ressalvado esse aspecto, de sensível relevância, 
posto que insuficiente, o fato é que a dignidade pode e deve formar um 
elemento integrador de políticas públicas afirmativas, vinculando-as e 
orientando-as em benefício do bem comum e da paz social.

Em outras palavras, não basta a proibição ou a vedação a deter-
minadas condutas de entes públicos ou de particulares com lastro no 
indispensável respeito ao princípio em tela, seguindo-se ser exigível, 
além disso, já que expresso na Constituição Federal (ainda que não 
apenas por isso), a efetiva adoção de políticas “positivas” dinamizadas 
à promoção da dignidade de todas as pessoas, ponto que, por evidente, 
ganha sensível premência se vulnerável o destinatário.

Por conseguinte, iniciativas públicas, inclusive legislativas, a 
exemplo do que ocorre com a Lei nº 13.431/2017, em clara harmonia 
com a dignidade da pessoa humana, merecem encômios. Mais do que 
isso, reclamam pronta eficácia e não podem ser afastadas por conta de 
eventuais dificuldades que, ponderados valores, perdem espaço exata-
mente quando em destaque um princípio fundamental.

Os direitos e garantias fundamentais, por outro lado, merecem 
considerações adicionais, novamente salientada, porém, a estrei-
ta relação que ostentam com a dignidade do ser humano. Conferem 
tais direitos e garantias à pessoa um conjunto de bens e instrumentos 
que devem ser respeitados tanto pelo Estado, aqui a eficácia vertical, 
quanto pelo particular, aqui a eficácia horizontal, manifestação de um  

5 NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Direito constitucional brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 140.
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efeito irradiador. É dizer, estamos a tratar de direitos que vinculam 
tanto o Estado quanto os particulares, ou terceiros.

A irradiação mereceu, entre outras, as seguintes considerações 
percucientes de Robert Alexy em obra focada na teoria constitucional 
alemã: 

O Tribunal Constitucional Federal procura conce-
ber o “efeito irradiador” das normas de direitos 
fundamentais no sistema jurídico com o auxílio do 
conceito de ordem objetiva de valores. Para usar 
as palavras do tribunal: “Segundo a jurisprudên-
cia reiterada do Tribunal Constitucional Federal, 
as normas de direitos fundamentais contêm não 
apenas direitos subjetivos de defesa do indivíduo 
contra o Estado, elas representam também uma 
ordem objetiva de valores, que vale como decisão 
constitucional fundamental para todos os ramos do 
direito, e que fornece diretrizes e impulsos para a 
legislação, a Administração e a jurisprudência”.6 

Cabível uma referência à diferença entre direitos e garantias fun-
damentais: os primeiros envolvem bens fixados na Constituição Federal 
com esta categoria, seguindo-se que as garantias abrangem meios di-
namizados ao efetivo exercício de tais direitos.

A evolução do conceito de direito fundamental, por outro lado, 
pode acarretar alguma dificuldade para a correspondente delimitação,7  
observada em certa medida a divisão de tal evolução em gerações ou 
dimensões sucessivas e coexistentes. 

Vale destacar que essa divisão em dimensões, ainda que a desper-
tar debates, ostenta sensível utilidade para a compreensão da evolu-
ção histórica do conceito. Pode ser exposta em até cinco dimensões, 
seguindo-se, de toda a sorte, menções às liberdades individuais, aos 
direitos sociais, econômicos e culturais, aos direitos coletivos voltados 
à proteção da humanidade, inclusive com relação ao meio ambiente, à 
democracia plena e à paz.

5 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2017. p. 524-525.

6 Nesse sentido, a lição de José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 23. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 175.
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Robert Alexy, mais uma vez, pondera: 

De acordo com a interpretação liberal clássica, 
direitos fundamentais são “destinados, em primei-
ra instância, a proteger a esfera de liberdade do 
indivíduo contra intervenções dos Poderes Públi-
cos; eles são direitos de defesa do cidadão contra 
o Estado”. Direitos de defesa do cidadão contra o 
Estado são direitos a ações negativas (abstenções) 
do Estado. Eles pertencem ao status negativo, 
mais precisamente ao status negativo em senti-
do amplo. Seu contraponto são os direitos a uma 
ação positiva do Estado, que pertencem ao status 
positivo, mais precisamente ao status positivo em 
sentido estrito.8 

Possuem os direitos e as garantias fundamentais diversas caracterís-
ticas, expostas de maneiras não uniformes pela doutrina constitucional, 
anotada a reiteração dos seguintes pontos: a) irrenunciabilidade; b) ina-
lienabilidade; c) imprescritibilidade; d) historicidade; e) universalidade.

Com relação ao direito positivo brasileiro, direitos e garantias fun-
damentais encontram previsão, em especial, no Título II da Constitui-
ção Federal, e isto a partir do correspondente artigo 5º, observando-se 
que, de toda a sorte, não estão restritos a esta parte, visto que podem 
ser localizados em outros trechos do nossa Carta Magna ou de tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.9 

Fixada a intenção deste artigo, insta apontar, entre os diversos 
direitos fundamentais, aquele que assegura o direito à integridade físi-
ca e psíquica, com diáfana e forte relação com a dignidade da pessoa 
humana. 

Com efeito, ainda que não expresso no texto constitucional, indi-
cado direito dele decorre naturalmente, conforme se depreende, por 
exemplo, do artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, dis-
positivo a afastar a tortura e os tratamentos desumanos ou degradan-
tes. Da mesma maneira, o inciso XLIX do dispositivo constitucional, a 
assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral.

8 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2017. p. 433.

9 Art. 5º, § 2º, CF.
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Novamente relevante a lição de Ingo Wolfgang Sarlet: 

Conforme já referido, a Constituição Federal não 
reconheceu de modo expresso e direto um direito 
à integridade física ou corporal como direito au-
tônomo, muito embora não se questione que, na 
condição de elemento essencial à dignidade da 
pessoa humana e identidade e integridade pessoal, 
a proteção da integridade corporal (física e psíqui-
ca) assume a condição de direito fundamental da 
mais alta significação. [...]10 

O respeito à integridade física e psíquica, conforme adiante será 
expendido, ganhará sensível importância nas conclusões deste artigo, 
desde logo ressaltada a perfeita correspondência de tal direito funda-
mental com os diversos preceitos protetivos da Lei nº 13.431/2017.

Por derradeiro, a finalizar este item, não custa ponderar que, a 
exemplo do que ocorre com a dignidade da pessoa humana, não basta 
o respeito aos direitos fundamentais. Esse respeito é importante, mas 
é insuficiente. Exigível, também aqui, a materialização de iniciativas 
estatais positivas, é dizer, voltadas à concretização dos direitos funda-
mentais em todos os aspectos da vida em sociedade, promovendo o ser 
humano e o desenvolvimento profícuo de sua personalidade.

3. A proteção integral à criança e ao adolescente

A proteção integral à criança e ao adolescente decorre do artigo 
227 da Constituição Federal e, para sua concretização, conta com a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que em seu artigo 1º estabelece: 
“Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”.

De efeito, ainda que atacado em determinados contextos, o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, com a definição de inúmeros me-
canismos de caráter protetivo, representa um notável avanço social. 
Claro arcabouço normativo, ligado à proteção dos direitos de parcela 
sensivelmente vulnerável da sociedade, pode merecer este ou aquele 
aperfeiçoamento, mas deve prevalecer.

10 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucio-
nal. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 386.
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O cenário atual, ainda não satisfatório, certamente não pode ser 
atribuído à lei protetiva, e sim à ausência de empenho suficiente para 
a superação dos graves problemas que ainda enfrentam as crianças e os 
adolescentes, mormente aqueles em situação de abandono familiar e 
social ou de vulnerabilidade.

Panorama semelhante será arrostado pela legislação atinente ao 
depoimento especial, a Lei nº 13.431/2017. Cuida-se de iniciativa le-
gislativa, claramente ligada à proteção integral à criança e ao adoles-
cente, cujo sucesso dependerá do empenho de toda a sociedade, em 
especial dos participantes do sistema da Justiça. 

Essa evidente e necessária relação, ademais, foi expressamente 
destacada no artigo 2º, caput, da Lei nº 13.431/2017: 

A criança e o adolescente gozam dos direitos fun-
damentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes 
asseguradas a proteção integral e as oportunidades 
e facilidades para viver sem violência e preservar 
sua saúde física e mental e seu desenvolvimento 
moral, intelectual e social, e gozam de direitos es-
pecíficos à sua condição de vítima ou testemunha.

Enfim, nítida a relação entre depoimento especial e a proteção in-
tegral à criança e ao adolescente, paradigma de origem constitucional.

4. O depoimento especial e aspectos da Lei nº 13.431/2017

A Lei nº 13.431/2017, a normatizar e organizar o sistema de ga-
rantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 
violência, com a criação de mecanismos ou procedimentos que buscam 
prevenir e coibir tal violência, em consonância com o artigo 227 da 
Constituição Federal, com a Convenção sobre os Direitos da Criança e 
com a Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas,11 pelo que já se depreende e conforme já tivemos a oportuni-
dade de expor alhures, ostenta como principal desiderato a tentativa 
de afastar a revitimização da criança e do adolescente.

11 Cf. art. 1º, Lei nº 13.431/2017. Os diplomas internacionais mencionados no texto asseguram pro-
teção a direitos da criança e do adolescente em processos judiciais e administrativos ou ainda 
procuram afastar a revitimização.
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Evidente a harmonização da lei brasileira à evolução histórica ca-
racterizada pela sensível atenção ao sistema de proteção às crianças 
e aos adolescentes ou, de forma geral, às pessoas em situação de vul-
nerabilidade.

O mencionado diploma legal delimita quatro formas de violência, 
sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas.

Assim, para os efeitos da lei, a violência física deve ser compre-
endida como a ação a ofender a integridade ou a saúde corporal, ou 
ainda aquela a originar sofrimento físico à criança ou ao adolescente.

A violência psicológica abrange, em diversas formas, condutas de 
discriminação, depreciação ou desrespeito, aptas ao comprometimen-
to do desenvolvimento psíquico ou emocional da criança e do adoles-
cente, atos de alienação parental, bem como comportamentos que ex-
ponham tais pessoas, direta ou indiretamente, a crime violento contra 
membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente 
do ambiente em que cometido, particularmente como testemunhas.

A violência sexual é entendida pela lei como qualquer conduta a 
constranger criança ou adolescente à prática de conjunção carnal ou 
de atos libidinosos, ou a presenciá-los, inclusive no que tange à exposi-
ção do corpo de diversas maneiras.

Por fim, a violência institucional deve ser encarada como aquela 
praticada por instituição pública ou conveniada, até mesmo quando 
originar revitimização.

Jadir Cirqueira de Souza, em notável obra a respeito do assunto, a 
abordar o tema recorrente da revitimização, assevera: 

Em resumo, em muitos casos, crianças e adoles-
centes são vítimas de maus-tratos no âmbito fa-
miliar e social e, simplesmente, quando procuram 
ajuda e auxílio nas redes de proteção ou no siste-
ma de justiça criminal, novamente, são revitimi-
zadas, por mais paradoxal que seja, tudo, muitas 
vezes com a utilização dos bordões eufemísticos 
como superior interesse da criança, cidadania, re-
pública, igualdade, ética profissional, etc. Assim, 
paradoxalmente, uma vez que as atuais estatísti-
cas apontam grave quadro de violação de direitos, 
os poucos casos que ingressam na rede de prote-
ção ou no sistema criminal, raras vezes atingem 
seus objetivos: proteger e punir, sendo as vítimas  
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relegadas – ainda – ao segundo plano institucional, 
daí a importância do conhecimento da nova lei, 
que busca tentar modificar a dramática realidade 
das vítimas de crimes sexuais, principalmente.12 

O panorama, em síntese, aponta para o conflito que naturalmen-
te emerge entre a legítima atuação estatal voltada ao esclarecimento 
de eventuais delitos contra crianças e adolescentes e a necessidade 
de proteger exatamente tais pessoas contra desgastes psicológicos no 
momento em que relatam, inclusive como testemunhas, lamentáveis 
eventos dessa natureza.

A persecução penal deve ocorrer, até mesmo no interesse da víti-
ma e da sociedade. Todavia, claro está que essa atuação deve ser efe-
tuada de forma a evitar novos sofrimentos ou traumas aos envolvidos, 
mormente em situação de vulnerabilidade. 

À evidência, como forte resposta a esse conflito, manifestação 
clara de política informada pelo respeito à dignidade da pessoa huma-
na e ao direito fundamental à integridade física e psíquica, de acordo 
com o artigo 4º, § 1º, do referido diploma legal, crianças e adolescen-
tes, em local apropriado e acolhedor, com privacidade, serão ouvidos 
a respeito de situações de violência por meio de escuta especializada, 
esta a abranger o procedimento de entrevista perante órgão da rede 
de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário ao cumpri-
mento de sua finalidade, e do depoimento especial, este a envolver o 
procedimento de oitiva perante autoridade policial ou judiciária.

Nesse diapasão, a lei fixa que o depoimento especial, a tramitar 
em segredo de justiça, será colhido conforme minucioso procedimento, 
cercado de direitos e garantias, e isso por “profissionais especializados”.

Cumpre esclarecer que referidos e indispensáveis profissionais es-
pecializados devem ser indicados dentre psicólogos e assistentes so-
ciais.13 Sempre bom enfatizar a importância do trabalho técnico, espe-
cializado, como apoio indispensável à atuação jurisdicional.

12 SOUZA, Jadir Cirqueira de. Depoimento especial de crianças e adolescentes no sistema de justiça. 
São Paulo: Pillares, 2018. p. 28-29.

13 Existe um debate candente a respeito da atuação de tais profisisonais no âmbito do depoimento es-
pecial, levantadas objeções de ordem ética por algumas associações, que excluem o procedimento 
das respectivas profissões. A posição institucional da Corregedoria Geral da Justiça, respeitadas as 
peculiaridades de cada unidade federativa, está consubstanciada no reconhecimento da excelência 
técnica do serviço prestado por psicólogos e assistentes sociais vinculados ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, seguindo-se que podem e devem desempenhar papel de destaque na efetiva-
ção do depoimento especial. 
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Sensivelmente pior o cenário anterior, atinente à realização de 
oitivas de crianças e adolescentes sem qualquer cautela específica e 
sem expressiva preocupação com a necessária proteção à vítima e à 
testemunha. Diluídas em outros atos ou procedimentos administrati-
vos e judiciais, inseridas em cotidiano caracterizado por um número 
avassalador de feitos, as oitivas de crianças e adolescentes vítimas e 
testemunhas de violência possivelmente não recebiam a atenção e o 
cuidado especial que sempre mereceram em razão de inequívoca si-
tuação de vulnerabilidade, ainda que sem direta responsabilidade dos 
diversos participantes do sistema da Justiça. Esse grave problema sem-
pre existiu, a indicar triste dado da realidade social. 

Exatamente nesse diapasão protetivo, o legislador, dentre outros 
direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, no arti-
go 5º da Lei nº 13.431/2017, fixou o recebimento de tratamento digno 
e abrangente, a proteção da intimidade e das condições pessoais, a 
manifestação de desejos e opiniões ou o silêncio, bem como a proteção 
contra o sofrimento e o apoio.

O artigo 9º do indicado diploma legal, por sua vez, resguarda a 
criança e o adolescente de qualquer contado, mesmo visual, com o 
suposto responsável pelo ato, ou com outras pessoas que representem 
ameaça, coação ou constrangimento.

Do artigo 11 da mencionada lei, observa-se que o depoimento es-
pecial, regido por protocolos, minimizando-se, portanto, os danos aos 
vulneráveis, sempre que possível, será realizado uma única vez, em 
sede de produção antecipada de prova judicial. O respectivo § 2º, aliás, 
positiva que a tomada de novo depoimento especial somente acontece-
rá se justificada sua imprescindibilidade pela autoridade competente 
e houver concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu repre-
sentante legal. 

Finalmente, o artigo 12 da Lei nº 13.431/2017 apresenta deta-
lhado procedimento a respeito de como, afinal, deve ser aperfeiçoado 
o depoimento especial, verificados os seguintes pontos: a) esclareci-
mentos à criança ou ao adolescente sobre a tomada do depoimento 
especial, seus direitos e procedimentos, vedada a leitura da denúncia 
ou de outras peças processuais; b) garantia de livre narrativa sobre a 
situação de violência, ainda que possível a atuação do profissional es-
pecializado com a utilização de técnicas dinamizadas à elucidação dos 
fatos; c) no processo judicial, transmissão em tempo real para a sala de 
audiência, preservado o sigilo; d) após consulta ao Ministério Público, à 
defesa e aos assistentes técnicos, avaliação por parte do magistrado a 
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respeito da pertinência de perguntas complementares, organizadas em 
bloco; e) possibilidade de adaptação, pelo profissional especializado, 
das perguntas à linguagem de adequada compreensão da criança ou do 
adolescente; f) gravação em áudio e vídeo; g) possibilidade de realiza-
ção do depoimento diretamente ao juiz, se assim pretender a vítima ou 
a testemunha; h) preservação da intimidade e da privacidade da vítima 
ou testemunha; i) possibilidade de afastamento do apontado autor da 
violência da sala de audiência em caso de eventual prejuízo ao depoi-
mento especial ou ainda se indicada situação de risco ao depoente; j) 
adoção das medidas de proteção cabíveis.   

Verificados os elementos ora expendidos, só resta concluir que a 
nova lei representa mais um passo na direção da efetivação do paradigma 
da proteção integral e do afastamento da revitimização da criança e do 
adolescente, ainda que, talvez, a ensejar este ou aquele aperfeiçoamen-
to, o que sempre é desejável e poderá ocorrer no ambiente legislativo.

5. O depoimento especial como decorrência necessária do  
 respeito ao princípio fundamental da dignidade da  
 pessoa humana, aos direitos e garantias fundamentais,  
 mormente ao direito à integridade física e psíquica, e ao  
 princípio da proteção integral à criança e ao adolescente –  
 conclusões

A indagação exposta no início do texto deve receber resposta afir-
mativa. De efeito, o depoimento especial está fortemente ligado ao 
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, aos direitos e 
garantias fundamentais e ao paradigma da proteção integral à criança 
e ao adolescente.

Em tal direção, para as finalidades deste artigo, verifica-se que o 
artigo 227, caput, da Constituição Federal, em evidente simetria com 
o seu artigo 5º, caput, estabelece ser 

[...] dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda a forma de ne-
gligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.
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14 Art. 5º, CF.
15 Nesse sentido, Mayra Silveira e Josiane Rose Petry Veronese no seguinte artigo: Normas constitu-

cionais de proteção à criança e ao adolescente: uma questão de eficácia ou de desrespeito? In: VE-
RONESE, Josiane Rose Petry; ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo (Coord.). Estatuto da 
Criança e do Adolescente – 25 anos de desafios e conquistas. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 115-131. 
Da mesma forma, artigo de Danielle M. Espezim dos Santos e Josiane Rose Petry Veronese: A eficácia 
jurídica dos direitos fundamentais sociais de crianças e adolescentes. In: VERONESE, Josiane Rose 
Petry; ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo (Coord.). Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – 25 anos de desafios e conquistas. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 167-188.

16 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Fede-
ral de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 62. A referência, quanto ao planejamento 
familiar, diz respeito ao art. 226, § 7º, da CF.

Ora, até mesmo pela referida correspondência com dispositivo 
constitucional a abordar direitos e garantias fundamentais,14  inequívo-
co o tratamento privilegiado que o constituinte, na norma aqui trans-
crita, reservou à criança e ao adolescente. 

É dizer, direitos fundamentais de sensível abrangência foram ex-
pressamente ressaltados no artigo 227 da Constituição Federal, o que 
só pode originar a seguinte conclusão: a proteção conferida às crianças 
e aos adolescentes envolve direitos e garantias de natureza fundamen-
tal e, dessa maneira, à evidência, deve ser tratada por toda a socieda-
de.15 Exsurge ainda a referência expressa à “dignidade”, o que só pode 
ensejar outra asserção: evidente ligação com o princípio fundamental 
da dignidade da pessoa humana, ressaltado no artigo 1º, inciso III, de 
nossa Constituição Cidadã.

Nesse sentido, preleciona Ingo Wolfgang Sarlet: 

[...] Registre-se que a dignidade da pessoa humana 
foi objeto de expressa previsão no texto constitu-
cional vigente mesmo em outros capítulos de nossa 
Lei Fundamental, seja quando estabeleceu que a 
ordem econômica tem por finalidade assegurar a 
todos uma existência digna (artigo 170, caput), 
seja quando, na esfera da ordem social, fundou o 
planejamento familiar nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da paternidade responsável 
(artigo 226, § 6º), além de assegurar à criança e 
ao adolescente o direito à dignidade (artigo 227, 
caput). [...]16 

Em perfeita consonância com essa assertiva, o artigo 2º, caput, 
da Lei nº 13.431/2017, já ressaltado neste artigo, deixa claro que “a 
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criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana”, assegurada ainda o respeito à proteção integral.

Daí, nos dispositivos protetivos da Lei nº 13.431/2017, já salienta-
dos, inequívoca a concretização da dignidade da pessoa humana, afas-
tando-se novos danos psicológicos a pessoas já fragilizadas, seja na 
condição de vítima, seja na condição de testemunha de alguma forma 
de violência.  

Mas não é só.
Este texto deixou registrado que, dentre os aspectos possíveis, di-

reitos e garantias fundamentais abrangem mecanismos de defesa con-
tra o Estado. A revitimização de crianças e adolescentes, lamentavel-
mente um dado da realidade, pode ocorrer por ocasião da verificação, 
pelo Estado, de cada caso concreto de violência, e isto em sua legítima 
intenção de aplicar a legislação incidente. 

Claro está que o Estado, pelo sistema da Justiça, pode e deve 
identificar os responsáveis por qualquer ato de violência, aplicar as 
sanções cabíveis, evitando-se a reiteração da conduta delituosa. Ocor-
re que, pelo exposto, em certos momentos e em certa medida, essa 
legítima atividade estatal acarreta sensíveis danos psicológicos às víti-
mas e às testemunhas, o que deve ser evitado. Também aqui, portanto, 
verifica-se uma característica dos direitos e garantias fundamentais no 
depoimento especial: proteção contra o Estado.  

É dizer, o procedimento consubstanciado no depoimento especial, 
o que também acontece com a escuta especializada, está inequivo-
camente ligado a uma defesa contra o próprio Estado, que só poderá 
desempenhar sua legítima atividade de persecução penal se e quando 
adotadas todas as cautelas necessárias em relação às crianças e aos 
adolescentes vítimas e testemunhas de violência, a escolher o legisla-
dor, ponderados ou sopesados valores, aqueles atinentes à dignidade e 
ao respeito à integridade psíquica de tais pessoas, aqui uma manifesta-
ção do direito fundamental à integridade física e psíquica.

O princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, de 
natureza abrangente, igualmente encontra clara manifestação na Lei nº 
13.431/2017, assegurada a necessária proteção contra a revitimização.  

A conclusão que emerge destas breves reflexões é diáfana: os me-
canismos estabelecidos pela Lei nº 13.431/2017, aqui delineados, inse-
ridos no arcabouço normativo da proteção integral à criança e ao ado-
lescente, devem ser entendidos em contexto maior, é dizer, devem ser 
encarados como desdobramento do princípio constitucional da dignidade 
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da pessoa humana e dos direitos fundamentais reservados às crianças e 
aos adolescentes, mormente o respeito à integridade física e psíquica, 
além de saudável instrumento de defesa contra o próprio Estado.

Mas ainda não é só.
Outro aspecto relevante dos princípios fundamentais e dos direi-

tos e garantias fundamentais, indicado pela doutrina, diz respeito à 
necessidade da adoção de políticas públicas positivas e voltadas à con-
cretização dos correspondentes ditames. Ora, a Lei nº 13.431/2017, 
pela simples análise de seus dispositivos, envolve claro cumprimento 
dessa obrigação estatal positiva.

Dos elementos aqui ressaltados, só resta frisar que a escuta espe-
cializada e o depoimento especial ganham relevância de maior ampli-
tude, com viés constitucional, e dessa forma devem ser tratados em 
qualquer situação, mormente pelo sistema da Justiça. 

Por epítome: a) a dignidade da pessoa humana, como princípio fun-
damental expresso em nossa ordem constitucional, está ligada ao con-
ceito de direitos e garantias fundamentais e produz efeitos em todos os 
aspectos da vida em sociedade; b) a Constituição Federal de 1988, de 
inspiração democrática e transformadora da sociedade, elencou diver-
sos direitos e garantias fundamentais; c) o direito à integridade física 
e psíquica possui a natureza de direito fundamental; d) o princípio da 
proteção integral à criança e ao adolescente possui origem constitucio-
nal e também está ligado aos direitos e garantias fundamentais; e) a 
Lei nº 13.431/2017 deve ser encarada como saudável cumprimento de 
exigência voltada ao Estado quanto à adoção de iniciativas públicas po-
sitivas, dinamizadas à concretização do respeito à dignidade da pessoa 
humana e aos direitos e garantias fundamentais; f) a Lei nº 13.431/2017, 
ao prever mecanismos de proteção à criança e ao adolescente vítima ou 
testemunha de violência, em especial o depoimento especial, represen-
ta uma decorrência necessária do princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana, do direito fundamental da integridade física e psíquica 
e da proteção integral à criança e ao adolescente.   

Em realidade, somente se forem respeitados por todos como na-
tural decorrência de da dignidade do ser humano e dos direitos e ga-
rantias fundamentais, os referidos institutos protetivos poderão atingir 
o fim a que se destinam com maior facilidade, é dizer, a superação 
efetiva da revitimização de crianças e adolescentes. 

O destaque à dignidade constitucional dos procedimentos do de-
poimento especial e da escuta especializada, transparente conclusão 
deste artigo, facilitará a tarefa.
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A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, diante desse 
cenário, ainda que sempre aberta ao diálogo, nos limites de sua atuação, 
tudo fez, a exemplo da recente adaptação de suas Normas de Serviço à 
Lei nº 13.431/2017,  e tudo fará a fim de afastar prejuízos psíquicos a 
pessoas que já sofreram em demasia. O objetivo é nobre e será alcançado 
com a ajuda de todos. Cuida-se de uma luta que vale a pena lutar.
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O Supremo Tribunal Federal e o controle  
interno de convencionalidade na base dos  
tratados internacionais de direitos humanos  
aos trinta anos da Constituição Federal

Ingo Wolfgang Sarlet1,2   
Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

1.  Introdução

Dentre os problemas que se situam nesse contexto mais ampliado, 
e que constitui precisamente o objeto do presente estudo, a relação 
entre a Constituição Federal Brasileira de 1988 (doravante apenas CF), 
a ordem jurídica interna (nacional) como um todo, e os direitos huma-
nos previstos nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, assume 
cada vez maior relevância, resultando gradualmente na incorporação 
daquilo que se costuma designar – a partir da proposta feita no Brasil 
por Valério Mazzuoli3 e inspirada no modelo francês – de um controle 
de convencionalidade dos atos normativos internos, ou seja, de um 
controle da compatibilidade entre a legislação nacional e os parâme-
tros postos pelos tratados internacionais. 

Como a experiência brasileira e a evolução já desde antes da pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988 (CF) o demonstram, nunca 
houve – salvo algumas exceções, em geral no campo do direito inter-
nacional – maior receptividade por parte da comunidade jurídica em 
relação ao tema, seja do ponto de vista do seu tratamento dogmático, 
mas especialmente na prática jurídico-judiciária. 

1 Doutorado e Pós-Doutorado em Direito (Universidade de Munique e Instituto Max-Planck de Direito 
Social e Política Social). Professor Titular da Faculdade de Direito e dos Cursos de Mestrado e Dou-
torado do Programa de Pós-Graduação em Direito e em Ciências Criminais da PUC/RS. Professor da 
Escola Superior da Magistratura (Ajuris).

2  Agradecemos à Profa. Doutora em Direito (PUCR/RS) CATARINE ACIOLI pelo valioso auxílio na pesqui-
sa e seleção da jurisprudência referida no último capítulo do presente artigo. 

3 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional de convencionalidade das leis. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
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Com o advento da CF, era de se esperar uma guinada nessa sea-
ra, visto que, de modo pioneiro no direito brasileiro, o constituinte, 
afinado com os desenvolvimentos mais recentes, fez constar do texto 
constitucional, tanto o princípio de prevalência dos direitos humanos 
no plano das relações internacionais (artigo 4º, II) quanto fez cons-
tar, no § 2º do artigo 5º, que os direitos expressamente positivados no 
texto constitucional não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios da CF, mas também abarcam os direitos constantes dos tra-
tados internacionais dos quais o Brasil for parte. Com isso, a abertura 
material do catálogo constitucional de direitos, antes (ao menos tex-
tualmente) restrita a direitos decorrentes dos princípios e do regime 
constitucional, foi ampliada para integrar, no assim chamado bloco de 
constitucionalidade, direitos consagrados na esfera do direito interna-
cional dos direitos humanos. 

Não foi, contudo, o que se passou, ao menos não durante a maior 
parte das duas primeiras décadas de vigência da CF. Se, por um lado, 
no campo da literatura jurídica começou a haver maior receptividade, 
crescendo o número de autores a se ocupar do tema e mesmo a defen-
der uma força jurídica reforçada, na condição de direitos materialmen-
te fundamentais e com hierarquia constitucional dos tratados de direi-
tos humanos, o mesmo não se verificou na esfera jurisprudencial. Com 
efeito, apesar da acolhida de tal entendimento em decisões isoladas de 
juízes e tribunais, inclusive do STJ, em geral versando sobre a na época 
tão polêmica prisão do depositário infiel, o STF, instado a se pronun-
ciar novamente sobre o tema, optou por manter o seu posicionamento 
anterior a 1988, no sentido da paridade entre tratados internacionais 
(inclusive em matéria de direitos humanos) e a legislação ordinária. 

É possível afirmar que uma nova fase do debate, acadêmico e ju-
risprudencial, iniciou com a promulgação da Emenda Constitucional nº 
45, de 8 de dezembro de 2004 (doravante denominada EC 45). A EC 45, 
após longa e tormentosa tramitação no Congresso Nacional, veiculou a 
assim chamada Reforma do Poder Judiciário, implicando a inserção de 
várias disposições diretamente relativas aos direitos humanos e fun-
damentais na CF, como foi o caso, apenas para citar o dispositivo mais 
próximo da temática aqui versada, da inclusão do § 3º do artigo 5º, ver-
sando sobre a forma de incorporação, ao direito interno, dos tratados 
internacionais de direitos humanos. 

O dispositivo inserido por meio da Emenda Constitucional (EC) nº 
45/2004 (§ 3º do art. 5º da CF), estabelecendo que “os tratados e con-
venções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
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em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quin-
tos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais”, veio para complementar o já referido § 2º do mesmo 
artigo, já referido, gerando uma série de perplexidades, ligadas tanto 
a questões de natureza formal (procedimental) quanto de cunho ma-
terial, designadamente sobre a força jurídica dos tratados de direitos 
humanos na esfera doméstica.

A essa altura, uma vez incorporado e vigente o § 3º do artigo 5º da 
CF, também o STF teve a ocasião de retomar o tema, revisando a posição 
anterior e assegurando a prevalência dos tratados de direitos humanos 
em relação pelo menos ao direito infraconstitucional interno, além de 
revisar a sua posição sobre a legitimidade do instituto da prisão civil do 
depositário infiel, tudo a ser examinado com mais vagar na sequencia. 

Mediante tais alterações, no plano do direito constitucional posi-
tivo e na esfera jurisprudencial, não restaram resolvidos todos os pro-
blemas teóricos e práticos, muito antes pelo contrário. Além de uma 
série de aspectos de natureza procedimental, ligados, por exemplo, 
à obrigatoriedade da adoção, pelo Congresso Nacional, do rito esta-
belecido no § 3º do artigo 5º ou mesmo da possibilidade de denúncia 
dos tratados aprovados mediante tal procedimento, ganhou terreno, 
a partir do caso da prisão civil do depositário infiel e da declaração, 
pelo STF, de sua incompatibilidade com os tratados internacionais de 
direitos humanos, a discussão em torno do assim chamado controle de 
convencionalidade, objeto precisamente do presente texto. 

Mas também aqui o terreno segue fértil no que diz com as diversas 
questões que envolvem essa – no Brasil – ainda recente modalidade 
de controle jurisdicional dos atos normativos e mesmo atos do poder 
público em geral. No próprio STF, especialmente quando se examinam 
as decisões posteriores ao seu leading case na matéria, se verificam al-
gumas incongruências e movimentos em parte díspares, ainda que do 
ponto de vista quantitativo – o que já é seguramente um avanço signifi-
cativo – aos poucos o número de decisões invocando tratados de direitos 
humanos e mesmo decisões de cortes internacionais esteja a aumentar. 

Outro aspecto digno de nota, ainda em sede preliminar, é que a 
despeito de outros Tribunais, a começar pelo STJ e pelo TST, estarem a 
praticar um controle de convencionalidade, a falta de clareza e de uma 
posição mais sólida e diretiva por parte do STF, particularmente quanto 
aos critérios (o como) para proceder tal controle e para solucionar con-
flitos entre os tratados e a ordem interna, não permite (e mesmo não 
estimula e muito menos vincula) as instâncias ordinárias a realizarem o 
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controle de convencionalidade. Além disso, seguem em aberto, embora 
já sendo discutidas na doutrina, relevantes questões que envolvem tan-
to o parâmetro quanto o objeto do controle de convencionalidade, seu 
alcance, os critérios para a solução de conflitos, como os efeitos das 
decisões, isso sem falar em problemas relativos à iniciativa do controle 
e os órgãos competentes para o mesmo. 

Assim, dada a amplitude do problema central e dos seus aspec-
tos correlatos e considerando o papel central e diretivo do STF também 
nessa matéria, o objetivo a que nos propomos é, uma vez revisitado o 
tema da força normativa dos tratados de direitos humanos na ordem ju-
rídico-constitucional brasileira (2), apresentar algumas questões centrais 
ligadas ao controle de convencionalidade em si (3), para, na sequencia, 
inventariar e analisar as principais decisões da nossa Suprema Corte em 
que os tratados de direitos humanos de algum modo tiveram peso na res-
pectiva fundamentação (4), culminando com uma síntese conclusiva (5). 

Note-se, além disso, que estaremos aqui enfrentando apenas o 
assim chamado controle interno de convencionalidade, ou seja, aquele 
realizado pelos órgãos jurisdicionais nacionais em relação ao direito 
nacional (interno) e não o controle designado de externo, realizado 
pelos Tribunais Internacionais quanto ao cumprimento, pelos Estados 
que ratificaram os tratados e se submeteram à sua jurisdição, dos parâ-
metros postos pelo direito internacional dos direitos humanos, limitan-
do-nos, como já anunciado no próprio título, a julgados do STF. 

2. O problema da força normativa dos tratados de direitos  
 humanos na ordem jurídica brasileira

A Emenda Constitucional nº 45 (EC 45), que cuidou da reforma do 
Poder Judiciário, acrescentou – como já frisado – um § 3º ao art. 5º da CF. 
Tal preceito acabou por inserir no texto constitucional uma norma (no 
caso, uma regra do tipo procedimental) dispondo sobre a forma de incor-
poração ao direito interno dos tratados em matéria de direitos humanos, 
que, interpretada em sintonia com o art. 5º, § 2º, pode ser compreendida 
como assegurando – em princípio e em sendo adotado tal procedimen-
to – a condição de direitos formalmente e materialmente fundamentais 
aos direitos consagrados no plano das convenções internacionais.

Mas, a despeito da aparente clareza e singeleza da regra, as coisas 
não são assim tão simples e a controvérsia doutrinária e jurisprudencial 
seguiu acirrada.
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Um primeiro problema diz respeito aos tratados aprovados antes da 
promulgação da EC 45, incorporados mediante decreto legislativo apro-
vado por maioria simples em sessão unicameral pelo Congresso Nacional.  

Nesse sentido, a tese de que por força da EC 45 todos os tratados 
em matéria de direitos humanos já incorporados ao sistema jurídico 
brasileiro possam ser considerados como equivalentes às emendas cons-
titucionais, é altamente questionável, pois não há como aplicar, neste 
caso, o argumento da recepção quando se trata de procedimentos le-
gislativos distintos, ainda que haja compatibilidade material, como se 
fosse possível equiparar decreto legislativo aprovado pela maioria sim-
ples à emenda constitucional, que exige uma maioria reforçada de três 
quintos dos votos, sem considerar os demais limites formais das emen-
das à CF4. A própria comparação com a fungibilidade possível entre lei 
ordinária e lei complementar não se revela apropriada, considerando 
a incompatibilidade total de rito (e natureza) dos decretos legislati-
vos e das emendas constitucionais, isso sem falar na hierarquia cons-
titucional das emendas, parâmetro de controle de constitucionalidade 
também das leis complementares. Emendas à Constituição cumprem 
função notadamente distinta da legislação o que deveria bastar para 
demonstrar a inviabilidade da tese da recepção, ainda que material.5 

Em caráter alternativo – mas substancialmente diverso da tese da 
recepção – há como sustentar que os tratados internacionais (que já 
são materialmente constitucionais e, portanto, conforme ainda será 
objeto de maior desenvolvimento, já possuem hierarquia constitucio-
nal por força do próprio art. 5º, § 2º, da CF!6) também poderão ser 
formalmente constitucionais – ainda que não inseridos no corpo per-
manente do texto constitucional – caso forem aprovados, a qualquer 
momento, pelo procedimento reforçado instituído pelo art. 5º, § 3º,7  
linha argumentativa que nos parece mais sólida. 

Assim, como afirma Flávia Piovesan, no caso dos tratados in-
corporados pelo rito mais rigoroso previsto no artigo 5º, § 3º, da CF, 
estar-se-ia apenas a reforçar – no plano formal – a sua hierarquia  

4 Neste sentido, registra-se a posição de PIOVESAN, Flávia. Reforma do judiciário e direitos humanos. 
In: TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCON, Pietro de Jesus Lora (Org.). Reforma do judiciá- 
rio analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005. p. 72. 

5 Ver, justamente neste sentido, o enfático pronunciamento de PIOVESAN, Flávia, “Reforma do judi-
ciário e direitos humanos”, op. cit., p. 72.

6 Nesse sentido, v., por todos, MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 
6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 386. 

7 Nesse sentido, precisamente a conclusão de MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo § 3º do art. 5o 
da Constituição e sua eficácia. Revista da Ajuris, Porto Alegre, v. 32, n. 98, p. 321, jun. 2005.
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constitucional material desde logo assegurada por força do art. 5º, § 
2º, da CF, que – segundo a autora e a doutrina dominante – a todos os 
tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil8. De 
resto, há que enfatizar sempre que a condição de direitos fundamentais 
é absolutamente incompatível com uma hierarquia normativa infracons-
titucional, visto que direitos fundamentais são sempre direitos consti-
tucionais e não podem estar à disposição plena do legislador ordinário9.

De qualquer sorte, a despeito do pleito já antigo e insistente da 
doutrina majoritária, o STF, embora tenha meritoriamente (e de fato 
tratou-se de significativo avanço) consagrado a hierarquia supralegal 
dos tratados de direitos humanos no direito interno, reservou-se a prer-
rogativa de seguir podendo controlar a constitucionalidade dos tratados 
em geral, mas também dos tratados de direitos humanos, refutando, 
por maioria, a tese da paridade entre os tratados de direitos humanos 
e a CF, não importando, para tal efeito, se os tratados foram, ou não, 
aprovados pelo rito do § 3º do artigo 5º. De todo modo, já merece 
aplausos o fato de o STF ter revisto a sua doutrina anterior, que apenas 
assegurava aos tratados de direitos humanos força de lei ordinária, 
equiparando-os a todo e qualquer outro pacto (acordo) internacional. 
Com efeito, buscando conciliar o papel de destaque atribuído pela CF 
aos tratados de direitos humanos com a supremacia da constituição, o 
STF acabou migrando para a tese da hierarquia supralegal de tais trata-
dos, inclusive e especialmente os que foram aprovados antes da EC 45. 

O problema de tal entendimento, por ora consolidado ainda que 
não de forma uníssona, é que mesmo que a hierarquia supralegal te-
nha representado um considerável avanço em relação ao entendimento 
antes prevalente, é o de que se segue relegando os direitos humanos 
consagrados nos tratados internacionais a uma posição secundária em 
face dos direitos fundamentais da CF, visto que o STF, como bem apon-
tado, acabou – em matéria de tratados de direitos humanos – criando 
uma “duplicidade de regimes jurídicos”10.

Assim, se é certo que comungamos da posição bastante difundi-
da de que talvez melhor tivesse sido que o reformador constitucional 
tivesse renunciado a inserir um § 3º no art. 5º ou que (o que eviden-
temente teria sido bem melhor) – em entendendo de modo diverso 

8 Cf. PIOVESAN, Flávia. Reforma do judiciário e direitos humanos. Op. cit., p. 72.
9 Cf., por todos, o nosso A eficácia dos direitos fundamentais, op. cit., p. 88 e ss., bem como p. 145 

e ss.
10 Cf., por todos, MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. Op. cit.,  

p. 386.
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– tivesse se limitado a expressamente chancelar a incorporação au-
tomática (após prévia ratificação) e com hierarquia constitucional de 
todos os tratados em matéria de direitos humanos, com a ressalva de 
que no caso de eventual conflito com direitos previstos pelo Consti-
tuinte de 1988, sempre deveria prevalecer a disposição mais benéfica 
para o ser humano (proposta legislativa esta formulada, nestes termos 
ou em termos similares, por autores como Antonio Augusto Cançado 
Trindade, Valério Mazzuoli e Flávia Piovesan, entre outros ilustres e en-
gajados defensores da hierarquia constitucional), e por mais que seja 
controverso, em cada caso, qual o direito de qual (ou quais) pessoa(s) a 
ser assegurado, também é correto que vislumbramos no dispositivo ora 
analisado um potencial positivo, no sentido de viabilizar alguns avanços 
concretos em relação à práxis ora vigente entre nós.

Assim, à vista do exposto e em caráter de síntese, há que distin-
guir entre a posição dominante na doutrina, crítica ao STF, advogando 
que os tratados de direitos humanos têm valor equivalente ao da CF e 
com ela formam um bloco de constitucionalidade, e a posição adotada 
pela nossa Corte Suprema. Com efeito, a prevalecer a atual orientação, 
para o STF são três as possibilidades em termos de força jurídica dos 
tratados na ordem doméstica: a) hierarquia equivalente a de emenda 
constitucional, no caso dos tratados de direitos humanos incorporados 
mediante observância do rito estabelecido pelo § 3º do artigo 5º da CF; 
b) hierarquia supralegal, aplicável aos tratados de direitos humanos 
ratificados pelo sistema convencional, por meio de decreto legislativo 
aprovado com maioria simples, anteriores a EC 45; c) hierarquia de lei 
ordinária, que segue sendo a posição adotada em relação aos demais 
tratados, que não integram o sistema internacional de reconhecimento 
e proteção dos direitos humanos.

Assim, tecidas algumas considerações gerais sobre o estado da arte 
no Brasil no que toca ao problema da hierarquia dos tratados de direi-
tos humanos de acordo com a doutrina e jurisprudência, está preparado 
o terreno para, no próximo item, enfrentarmos, ainda que em caráter 
sumário, alguns dos aspectos que dizem respeito ao assim chamado con-
trole de convencionalidade e dos seus respectivos pressupostos e limites. 

3. Notas sobre o assim chamado controle de  
 convencionalidade no Brasil 

Independentemente da posição adotada em prol de uma hierar-
quia constitucional de todos os tratados em matéria de direitos hu-
manos ratificados pelo Brasil, é possível afirmar que tanto os tratados 
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incorporados pelo rito previsto no § 3º do art. 5º da CF quanto os de-
mais tratados, aprovados até o advento da Emenda Constitucional n. 
45/2004 e pelo procedimento simplificado dos decretos legislativos e 
que possuem hierarquia supralegal, ensejam, por força de sua superior 
hierarquia em relação ao restante da normativa interna, a possibilida-
de (e mesmo o dever) de aferição da compatibilidade entre tais atos 
normativos e os tratados que lhes são superiores. Isso, como já referi-
do, ficou evidenciado na decisão do STF sobre a proscrição – mediante 
um efeito “paralisante” – da eficácia de toda e qualquer hipótese legal 
prevendo a prisão civil do depositário infiel, seja ela criada antes da 
aprovação do tratado, seja ela introduzida posteriormente, a despeito 
da manutenção, no texto constitucional, da hipótese de tal modalidade 
de prisão civil11. 

Assim, sem que se vá aqui adentrar o tema específico da prisão 
civil e do acerto da decisão do STF no concernente ao tema, o que im-
porta nesta quadra é a constatação de que se cuidou da primeira vez 
em que a mais alta Corte brasileira efetuou o que passou, também no 
Brasil, a ser chamado de um controle de convencionalidade. 

A terminologia adotada, por sua vez, busca evidenciar a distin-
ção entre o controle de constitucionalidade, pois independentemente 
de sua hierarquia constitucional, trata-se de afirmar que os tratados 
(aqui referidos pelo termo convenções) operam como parâmetro para 
o controle de outros atos normativos que lhes são hierarquicamente 
inferiores. 

A partir do que até agora foi sumariamente exposto, já é possível 
avançar com o tema e esboçar algumas considerações preliminares, 
todas, contudo, sujeitas ao crivo do contraditório e aguardando a evo-
lução da prática política e jurisdicional brasileira, ademais do desen-
volvimento e refinamento do debate na doutrina. Assim, importa subli-
nhar, não faremos referência à experiência de outros países na matéria 
e nem ao que se processa na esfera da jurisdição supranacional (salvo, 
quando for o caso, no que toca a decisões que envolvem ações ou omis-
sões do poder público do Brasil) para o que, desde logo, remetemos à 
literatura especializada12.

11 Cf. especialmente o voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 466.343, Rel. Ministro Cezar Peluso, 
publicado no DJ em 05.06.2009.

12 V especialmente, dentre outros, MAZZUOLI, Valério de Oliveira; MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). 
Controle de convencionalidade: um panorama latino-americano: Brasil/Argentina/Chile/México/
Peru/Uruguai. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013. MIDÓN, Mario A. (Dir.). Derechos humanos y con-
trol de convencionalidad. Resistencia: ConTexto Libros, 2016.
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De qualquer sorte, importa sublinhar que o controle de conven-
cionalidade se mostra operante em dois grandes planos: a) um controle 
externo, que diz respeito ao controle levado a efeito por tribunais ou 
mesmo outras instâncias de caráter supranacional, aqui com destaque 
para a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas 
que, como adiante, não constitui o objeto do presente texto, bem como 
b) um controle interno, realizado por órgãos nacionais, o qual agora e 
na perspectiva das decisões do STF será analisado mais detidamente, 

Uma primeira indagação – por si só não imune a dissídio – diz res-
peito a quais os tratados internacionais que podem servir de parâmetro 
para um controle de convencionalidade no plano interno, pois resulta 
óbvio que para os defensores da paridade entre tratados e CF, todos os 
tratados integram com a mesma dignidade jurídica o bloco de constitu-
cionalidade, de modo a serem simultaneamente parâmetros do controle 
de constitucionalidade e do controle de convencionalidade. Mas, muito 
embora também seja esta – e de há muito – a posição perfilhada, to-
maremos como ponto de partida a orientação atual do STF, que, de res-
to, como guardião da CF, detém a última palavra também nessa seara. 

Ainda assim, seria possível advogar um tratamento diferenciado, 
a depender da natureza do tratado de direitos humanos ou mesmo em 
virtude de seu modo de incorporação, o que, aliás, corresponde ao 
entendimento atual do STF. Todavia, a distinção entre tratados ratifi-
cados antes da promulgação da EC 45 e aprovados por maioria simples 
e os tratados incorporados mediante o rito previsto no artigo 5º, § 3º, 
CF, embora implique um tratamento em parte diferenciado, não obsta 
a que todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, 
sejam, por força de sua hierarquia superior à normativa infraconsti-
tucional doméstica, parâmetro para o controle de convencionalidade. 

Tal controle, assim como ocorre no caso do controle de constitu-
cionalidade, se dá – de acordo com a orientação do STF – especial-
mente em virtude da hierarquia normativa superior assegurada aos tra-
tados de direitos humanos, quando, de acordo com o modelo advogado 
pelos defensores de um constitucionalismo de múltiplos níveis, inexiste 
hierarquia entre a ordem interna e a internacional, mas, sim, a neces-
sidade de uma harmonização que não pressupõe a supremacia de uma 
em relação à outra. 

Cabe anotar, que mesmo que a hierarquia dos tratados seguisse 
sendo equivalente a da lei ordinária (como durante muito tempo en-
tendeu o STF), ainda assim seria necessária uma espécie controle de 
convencionalidade, pelo menos para resolver conflitos entre tratados e 
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legislação. Do mesmo modo não parece correto, s.m.j., distinguir, para 
efeitos do controle de convencionalidade, apenas uma parte dos trata-
dos de direitos humanos, buscando definir convenções (ainda mais para 
o efeito ora discutido) como sendo uma espécie do gênero tratados, de 
tal sorte que as convenções deveriam ser então incorporadas pelo rito 
do artigo 5º, § 3º, da CF, ao passo que os demais tratados de direitos 
humanos poderiam ser aprovados por maioria simples. 

O que de fato passa a ser relevante é que a diferença entre trata-
dos com status equivalente aos de uma emenda constitucional e os de-
mais tratados, dotados de hierarquia supralegal, nos termos da orien-
tação imprimida pelo STF, reside no fato de que os primeiros passam 
a integrar o bloco de constitucionalidade, operando como parâmetro 
tanto de um controle de constitucionalidade como de um controle de 
convencionalidade. A dificuldade maior, nesses casos (por ora apenas o 
da Convenção das Pessoas com Deficiência e seu respectivo Protocolo 
Facultativo), será a de verificar, dadas as circunstâncias, a existência 
de eventual conflito entre o tratado aprovado e as cláusulas pétreas 
da constituição na sua versão originária, situação na qual, a prevalecer 
a posição do STF no sentido de que o embate entre tratado e consti-
tuição se resolve, em princípio, em favor da segunda, poderá resultar 
na declaração de inconstitucionalidade do tratado internacional (em 
verdade, do texto aprovado pelo Congresso Nacional). Tal hipótese, 
contudo, ainda não foi objeto de apreciação pelo STF e, de resto, caso 
venha a ocorrer o será em caráter isolado, especialmente pelo fato de 
que a CF é pródiga em direitos fundamentais e consagrou – expressa 
e/ou implicitamente – praticamente todos os direitos consagrados nos 
principais documentos internacionais, mas também pelo fato de que se 
haverá de recorrer à técnica da interpretação conforme a constituição, 
que, s.m.j., limitará ainda mais tal possibilidade, ainda que esta não 
possa ser afastada de plano. 

Além disso, ainda no tocante aos tratados aprovados pelo rito qua-
lificado do § 3º do artigo 5º da CF, o diferencial reside no fato de que, 
por integrarem o bloco de constitucionalidade, operam como parâme-
tro do controle de constitucionalidade em sede concentrada e difusa, 
desafiando todas as ações constitucionais e recursos que garantem o 
acesso ao STF que, em última instância, decide sobre a compatibilida-
de do direito infraconstitucional interno e mesmo dos tratados (tenham 
eles hierarquia supralegal ou apenas legal) com a CF.

Quanto aos tratados que, de acordo com o STF (ressalvando-se 
a posição divergente da doutrina dominante), possuem hierarquia  
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supralegal, podem ser vislumbradas já algumas alternativas no que diz 
respeito ao controle da compatibilidade entre atos do poder público 
(em especial atos normativos) internos e os tratados de direitos huma-
nos que lhes são superiores, no mesmo passo em que os tratados podem 
ser submetidos a um controle de constitucionalidade: a) incompatibili-
dade entre a normativa interna (infraconstitucional) e o tratado apro-
vado pelo Congresso Nacional, mas simultaneamente compatibilidade 
com a CF; b) incompatibilidade entre as normas internas e os tratados, 
mas também inconformidade com a CF; c) compatibilidade com o tra-
tado, mas desconformidade com a CF; 

O quadro, sumariamente apresentado, desde logo revela que a du-
plicidade de regime criada pelo STF para os tratados de direitos huma-
nos, mas especialmente pelo fato de o STF afirmar a sua competência 
para realizar o controle (difuso e concentrado) de constitucionalidade 
do tratado, torna a questão ainda mais complexa, além de colocar o 
controle de convencionalidade, ao menos em princípio, em uma con-
dição subalterna ao próprio controle de constitucionalidade. De todo 
modo, isso não deveria servir de escusa para que os Juízes e Tribunais 
ordinários renunciassem ao controle de convencionalidade, já que a 
hierarquia supralegal se revela suficiente, como se viu quando do jul-
gamento do caso da prisão civil do depositário infiel, para superar toda 
e qualquer lei ou ato normativo interno naquilo que contraria tratado 
internacional de direitos humanos. Cuida-se, outrossim, de autêntico 
poder-dever cometido ao Poder Judiciário, seja no âmbito de um con-
trole difuso, seja pela via de um controle abstrato e concentrado, tal 
como propõem Valério Mazzuoli13 e Luiz Guilherme Marinoni14, aspecto 
que aqui não temos a intenção de desenvolver.

Que o controle de convencionalidade não é, por outro lado, um 
controle exclusivamente jurisdicional, igualmente há de ser sublinha-
do, e talvez possa merecer alguma atenção adicional como hipótese 
plausível. O Poder Legislativo, quando da apreciação de algum projeto 
de lei, assim como deveria sempre atentar para a compatibilidade da 
legislação com a CF, também deveria assumir como parâmetro os trata-
dos internacionais, o que, de resto, não se aplica apenas aos tratados 
de direitos humanos, mas deveria ser levado mais a sério nesses casos. 

Não se pode olvidar, nessa quadra, que legislação interna incom-
patível com algum tratado ratificado pelo Brasil e que esteja em vigor 

13 Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. Op. cit., p. 394 e ss. 
14 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme, op. cit., p. 1187 e ss. 
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na esfera supranacional configura violação do tratado, cabendo ao Po-
der Legislativo operar de modo preventivo também nesta seara. Do 
mesmo modo, o Chefe do Executivo deveria vetar lei aprovada pelo 
Legislativo quando detectar violação de tratado internacional, ainda 
que não se cuide aqui de um veto justificado pela eventual inconstitu-
cionalidade da lei, a não ser no caso de tratado aprovado pelo rito do 
artigo 5º, § 3º, da CF, em que, pelo menos assim o sugerimos, o tratado 
– mesmo de acordo com o entendimento do STF – integra, ao menos 
em geral, o bloco de constitucionalidade brasileiro. De qualquer sorte, 
cuida-se de tópico a merecer desenvolvimento pela doutrina especia-
lizada e que poderá lançar maior luz sobre o tema do que aqui fomos 
capazes (e mesmo intentamos) de fazer.

Outro tópico de relevo e que aqui se refere em caráter ilustrativo, 
diz com os efeitos do controle de convencionalidade (e da respectiva 
e eventual declaração de inconvencionalidade) sobre a normativa le-
gal e infralegal interna. Nesse contexto, o STF já se pronunciou pelo 
reconhecimento do que designou (especialmente por ocasião do voto 
proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, já referido) de um efeito pa-
ralisante, que impede edição de legislação superveniente em sentido 
contrário e afasta a aplicação de lei anterior incompatível com o trata-
do. Se a exemplo do que se verifica no controle de constitucionalidade 
se poderá declarar a nulidade da lei com base em tratado internacional 
(hipótese mais plausível em se tratando de tratado com status equiva-
lente a emenda constitucional), portanto, se é o caso de afetação da 
esfera da validade ou apenas da eficácia dos atos normativos aferidos 
com base nos tratados internacionais, constitui igualmente tópico a ser 
explorado pela literatura e submetido ao crivo da prática decisória dos 
Tribunais. Por ora, contudo, à míngua de mais exemplos disponíveis na 
jurisprudência do STF – ressalvada a decisão sobre a prisão civil do de-
positário infiel – é de se apostar que a doutrina, atenta ao problema, 
possa construir alternativas adequadas.

No caso de Valério Mazzuoli, verifica-se a necessidade de realizar 
um controle dúplice da compatibilidade vertical material das normas 
de direito interno, no sentido de que, em se tratando de norma interna 
posterior à ratificação do tratado, a declaração de sua contrariedade 
ao tratado, seja no âmbito do controle difuso, seja no controle con-
centrado, implica em perda de sua validade, por vício material, as-
sim como da consequente perda de sua eficácia. Todavia, se o tratado 
de direitos humanos for ratificado pelo Brasil após a norma de direito 
interno entrar em vigor, a declaração de inconvencionalidade desta 
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15 Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional de convencionalidade das leis. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 160 e ss..

16 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de convencionalidade. In: SARLET, Ingo W.; MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 1334-1335.

17 Cf. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 386-403.

ocasionará sua revogação imediata. O autor faz, ainda, uma distinção 
entre a perda da validade e a vigência da norma de direito interno, 
destacando que há situações em que esta norma é compatível formal 
e materialmente com a Constituição (primeira via de compatibilidade 
vertical) e, por isso, vigente, porém incompatível com o tratado de di-
reitos humanos, o que a torna inválida mediante a realização da dupla 
via de compatibilidade vertical material, bem como resulta, segundo 
sua visão, numa espécie mais completa de controle de validade das 
normas jurídicas15.

Luiz Guilherme Marinoni, por sua vez, a despeito de destacar, con-
forme linha dominante no Supremo Tribunal Federal, a supralegalidade 
dos tratados de direitos humanos que não foram aprovados nos moldes 
do § 3º do art. 5º da Constituição Federal de 1988, acompanha o enten-
dimento de Mazzuoli sobre os efeitos de invalidação da decisão que de-
clara a inconvencionalidade das normas de direito interno conflitantes 
com essa espécie de tratado internacional16.

Já para André de Carvalho Ramos, o “verdadeiro” (aspas nossas) 
controle de convencionalidade verifica-se apenas no âmbito internacio-
nal (ou seja, na esfera do assim chamado controle externo), cuja inter-
pretação deve ser seguida pelos órgãos nacionais mediante um “diálogo 
das Cortes”. Mas, quanto aos efeitos da decisão que reconhece a viola-
ção do tratado internacional de direitos humanos, Ramos reconhece o 
efeito de invalidação da decisão em sede de controle de convencionali-
dade nacional, destacando, todavia, que – segundo o STF – os tratados 
de direitos humanos aprovados pelo rito previsto no art. 5º, § 3º da 
CF/88 passam a integrar o bloco de constitucionalidade restrito. Além 
disso, o autor destaca que o caráter supralegal dos demais tratados de 
direitos humanos recepcionados pelo Brasil sem observância do citado 
rito torna inaplicável a legislação infraconstitucional conflitante17.

Assim, é possível – ressalvada é claro a posição pessoal no sentido 
de afirmar a existência de um controle externo e interno de convencio-
nalidade e a crítica ao modelo dúplice adotado pelo STF – sustentar, 
acompanhando no substancial os autores citados, que eventual incom-
patibilidade entre a normativa interna, no todo ou em parte, implica a 
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declaração de sua invalidade e consequente inaplicabilidade. Todavia, 
ousamos divergir em parte pelo fato de entendermos não haver uma 
simetria cogente entre a prática ainda dominante no STF no que diz 
com o controle de constitucionalidade abstrato de normas anteriores 
à promulgação da CF, situação na qual o entendimento dominante é no 
sentido de que o efeito não é a invalidação, mas, sim, a revogação da 
normativa anterior. Esse entendimento, contudo, não se aplica no caso 
da ADPF e não é cogente na esfera do controle difuso, ademais de ser 
em si mesmo criticável e não corresponder à solução adotada em muitos 
países. Portando, o efeito de invalidação, assim como suas respectivas 
consequências, opera, no nosso entender, tanto no caso de normas ante-
riores à ratificação dos tratados quanto no caso de normas posteriores. 

Além disso, também no controle interno de convencionalidade há 
de se observar a necessária autocontenção (self restraint) por parte 
dos órgãos judiciários, ao menos para efeito de invalidar uma lei in-
terna, lançando-se mão (aqui a exemplo do que se verifica no controle 
de constitucionalidade) do instituto de uma intepretação conforme ao 
direito internacional dos direitos humanos.18 

De qualquer sorte, tendo em conta que em matéria de controle de 
convencionalidade tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileira 
se encontram em uma fase que se pode (ainda) designar de embrio-
nária, resulta evidente que um balanço mais minucioso e seguro das 
principais questões materiais e processuais por ora se mostra bastante 
temerário. Por outro lado, ao longo dos últimos anos já podem ser 
identificados vários casos em que o Poder Judiciário brasileiro, aqui re-
presentado pelo STF, acabou – de algum modo – por fazer um controle 
de convencionalidade, ainda que se possa, eventualmente, criticar os 
fundamentos ou o resultado do julgamento.

Assim, no próximo segmento, o objetivo é colacionar alguns julgados 
nos quais tal controle (interno) foi exercido, seja por uma interpretação 
do direito interno à luz dos tratados de direitos humanos, seja mesmo pela 
não aplicação da legislação interna quando em manifesto contraste com 

18 Nesse sentido v. SAGÜÉS, Néstor Pedro. El “control de convencionalidad” en el sistema interameri-
cano, y sus anticipos en el ámbito de los derechos económicos-sociales: concordancias y diferencias 
con el sistema europeo. In: BOGDANDY, Armin von et al. (Org.). Construcción y papel de los derechos 
sociales fundamentales. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 2011. Disponível em: <http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/derhumancon-
trolconvencionalidad/Nestor%20Sagu es.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2017. O autor, compartilhando o 
entendimento no sentido da existência de um controle duplo (internacional e nacional), salienta, 
quanto ao efeito das decisões de controle de convencionalidade, a função de invalidação das normas 
de direito interno inconvencionais, assim como a exigência de uma interpretação e aplicação de tais 
normas em conformidade com os tratados de direitos humanos.
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os tratados internacionais, desde logo informando que não se trata de um 
inventário exaustivo, o que desbordaria dos limites do presente estudo.

4. Apresentação e breve análise de alguns casos no âmbito  
 do assim chamado controle (jurisdicional) interno de  
 convencionalidade no Brasil realizado pelo STF

No caso do controle interno, realizado pelos órgãos jurisdicionais 
brasileiros, muito embora existam decisões isoladas dos Tribunais Supe-
riores invocando tratados de direitos humanos, o principal tema levado 
ao Poder Judiciário e que acabou resultando na alteração da jurispru-
dência dominante do STF (cuja prática decisória será aqui priorizada) 
nessa matéria, em especial no que diz com a hierarquia dos tratados 
no direito interno, foi, como já adiantado, o reconhecimento da ilegi-
timidade das hipóteses de prisão civil do depositário infiel, sejam elas 
criadas por lei para situações específicas, seja no caso de contratos 
típicos de depósito ou mesmo no caso de depositários judiciais. O prin-
cipal (e primeiro) caso, já referido quando da análise do problema da 
hierarquia dos tratados, foi o Recurso Extraordinário 466.343-1, Relator 
Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, por oca-
sião do qual, a despeito de ter sido (no voto condutor da posição vence-
dora proferido pelo Ministro Gilmar Mendes) reconhecido que os casos 
de prisão do depositário infiel previstos na legislação sobre a alienação 
fiduciária em garantia (e congêneres) já seriam inconstitucionais por 
violação do princípio da proporcionalidade, foi afirmada a hierarquia 
supralegal de todos os tratados de direitos humanos ratificados até a 
promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu o já ci-
tado § 3º no artigo 5º da CF, vencida uma minoria de três ministros que 
sustentaram a tese da paridade entre tratados de direitos humanos e a 
CF. Por via de consequência, foi decidido que os tratados teriam efeito 
paralisante, não apenas implicando a não aplicação de toda e qualquer 
hipótese legal anterior, mas também bloqueando a criação de novas 
hipóteses de prisão do depositário infiel. Além disso, em julgamentos 
posteriores, o STF acabou por afastar inclusive a possibilidade de se 
determinar a prisão do depositário judicial infiel, o que resultou na 
edição da Súmula Vinculante nº 25.

Todavia, por mais que, em geral, se possa aplaudir tal decisão (e 
decisões), em especial pelo inegável mérito de terem protagonizado 
uma valorização substancialmente maior dos tratados de direitos hu-
manos no direito interno brasileiro (o que já foi comentado), a edição 
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de súmula vinculante proscrevendo por completo toda e qualquer pos-
sibilidade de criação legislativa de hipótese de prisão civil de deposi-
tário infiel não deixa de merecer algum crivo de caráter mais crítico. 

Em primeiro lugar, considerando que a possibilidade de prisão de 
depositário infiel está prevista no próprio texto constitucional (artigo 
5º, inciso LXVII, da CF) e tendo sido afastada a tese da paridade entre 
tratados de direitos humanos e a CF, a proibição sumulada de criação de 
qualquer hipótese de prisão equivale, ao fim e ao cabo (e sendo afastada 
qualquer possibilidade de ponderação com outros direitos e bens cons-
titucionalmente protegidos) a uma mutação constitucional que conflita 
diretamente o texto da CF, o que se revela especialmente problemático 
pelo fato de o STF ter afirmado que a CF prevalece sobre os tratados 
que tiveram reconhecida a hierarquia supralegal. Se o STF tivesse reco-
nhecido a tese da paridade entre tratados de direitos humanos e a CF 
seria possível, ao menos em princípio, admitir uma regra (constitucional, 
por força dos tratados que integram o bloco de constitucionalidade) que 
afastasse a prisão civil nessas hipóteses ou pelo menos por força do prin-
cípio da aplicação da solução mais protetiva da pessoa humana. Assim, 
o que se percebe é uma potencial incongruência entre a tese da força 
supralegal dos tratados de direitos humanos e a circunstância de que, de 
fato, o STF acabou por afirmar, no caso da prisão civil, a prevalência dos 
tratados sobre a própria CF, impedindo por completo o legislador estabe-
lecer aquilo que o texto constitucional expressamente autoriza. 

Independentemente de outras críticas que poderiam ser formula-
das, e que inclusive encontram ressonância em parte da doutrina, como 
é o caso de ter o STF desconsiderado a existência de um conflito entre 
direitos fundamentais, que, no âmbito de uma ponderação, poderia jus-
tificar, em caráter excepcional, ao menos a prisão do depositário judi-
cial, especialmente em se tratando de crédito de natureza existencial, 
o fato é que sequer existe um conflito direto entre a CF e os tratados de 
direitos humanos ratificados pelo Brasil, que vedam a prisão por dívida 
(salvo alimentos), mas não fazem referência expressa a toda e qualquer 
hipótese de prisão civil, visto que esta é gênero do qual a prisão por 
dívida e a prisão do depositário infiel (especialmente do judicial) são es-
pécies. De qualquer sorte, não é o caso de aqui aprofundar a discussão, 
além do que, a despeito de eventuais pontos controvertidos, o caso da 
prisão civil, como já sinalado, apresenta o inegável mérito de reverter, 
ainda que transcorridos dezoito anos da promulgação da CF, a vetusta 
jurisprudência que estabelecia uma relação de paridade entre tratados 
de direitos humanos e a legislação ordinária interna. 
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Um segundo caso relevante, que gerou significativa crítica por 
parte dos profissionais do jornalismo, que sustentava a necessidade de 
diploma superior específico habilitando para o exercício da profissão, 
o STF, em julgamento por maioria de votos realizado em 17/06/2009, 
nos termos do voto do Relator Min. Gilmar Mendes, julgou procedente 
o Recurso Extraordinário nº 511961, no sentido de que a norma con-
tida no art. 4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972/1969, que determina 
a obrigatoriedade de apresentação de diploma de curso superior re-
gistrado no Ministério da Educação para o exercício da profissão de 
jornalista, não foi recepcionada pela CF, ademais de violar o artigo 13 
da Convenção Americana de Direitos Humanos, por representar uma 
limitação desarrazoada ao direito de liberdade de expressão, e, por via 
de consequência, por afetar o incondicionado e efetivo exercício da li-
berdade jornalística, referenciando inclusive precedentes da Comissão 
de Direitos Humanos e da Corte Interamericana nesse sentido. Convém 
registrar que restou vencido o Ministro Marco Aurélio, que votou pela 
recepção da referida norma infraconstitucional pela CF, argumentando 
que se trata de requisito inerente à regulamentação profissional previs-
ta constitucionalmente no âmbito da liberdade de profissão, ademais 
de resguardar-se a segurança jurídica e a qualificação profissional.

Em matéria criminal, registram-se vários casos nos quais o STF 
acabou, de algum modo, lançando mão do parâmetro dos tratados de 
direitos humanos para balizar as suas decisões. 

Em 01.09.2010, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro 
Ayres Britto, o Pleno do STF decidiu por conceder parcialmente a ordem 
no âmbito do Habeas Corpus nº 97256, impetrado pela Defensoria Pública 
da União em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, 
para afastar a vedação contida no art. 44 da Lei nº 11.343/2006 quanto 
à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de 
direitos nos delitos de tráfico de entorpecentes. Na sua fundamentação, 
o Relator utilizou como parâmetro a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de 
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, que permite a incidência de 
substituição da pena privativa de liberdade nestes casos, bem como res-
saltou que este tratado internacional foi incorporado pelo Brasil median-
te Decreto nº 154 de 26/07/1991, o que resultou, portanto, no reconhe-
cimento da sua prevalência (dada a sua hierarquia supralegal) em face da 
Lei Federal nº 11.343/2006, a Lei que tipifica e regulamenta o processo 
que envolve o tráfico e o porte para consumo de drogas no Brasil. 

Importa sublinhar que houve divergência, inaugurada pelo Minis-
tro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem por entender necessário 
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19 No mesmo sentido do HC nº 97256, ver no STF: HC 125188, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira 
Turma, julgado em 04/10/2016; HC 123329, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 
16/02/2016 e RHC 119832, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014.

tratamento equânime entre todos os crimes hediondos e os que lhes 
são equiparados conforme norma constitucional, o que representaria 
forma de respeitar a garantia de individualização da pena, sendo acom-
panhado pela Ministra Cármen Lúcia. A Ministra Ellen Gracie denegou a 
ordem com base na reserva absoluta de lei formal para tratar da maté-
ria penal e entendeu que a vedação de substituição de pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos deveria ser aplicada a crimes de 
tráfico de drogas cometidos após a Lei nº 11.343/2006, ao passo que o 
Ministro Marco Aurélio denegava a ordem por entender ser razoável a 
referida vedação enquanto opção política do Legislador, a exemplo de 
outras vedações previstas em leis especiais, bem como tendo em conta 
a repercussão social da prática criminosa relativa ao tráfico de drogas.19  

Ainda na seara criminal, o STF, em 22/11/2011, na Ação de Extra-
dição nº 1223, relatada pelo Ministro Celso de Mello, por unanimidade 
de votos da sua 2ª Turma, negou pedido de extradição fundado em 
tratado de extradição entre Brasil e Equador, ao reconhecer a garantia 
fundamental da “double jeopardy” (vedação ao bis in idem), prevista 
no art. 14 n. 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
por força de sua hierarquia supralegal, como obstáculo insuperável à 
instauração de persecução penal no Brasil contra brasileiro naturali-
zado, que tenha cometido delito comum antes da sua naturalização, 
exceto tráfico de entorpecentes, e que já tenha sido condenado ou 
absolvido, com trânsito em julgado, pelo mesmo fato no estrangeiro. 

Tema polêmico e a respeito do qual se estabeleceu intensa con-
trovérsia doutrinária, mas também jurisprudencial, diz com o reconhe-
cimento, ou não, de um direito-garantia do duplo grau de jurisdição no 
direito interno brasileiro, especialmente em face da inexistência de 
previsão constitucional expressa a respeito. 

Note-se que, em geral, o STF vinha rechaçando o reconhecimen-
to de um direito ao duplo grau de jurisdição, ou então entendo que o 
mesmo não assume a condição de direito absoluto, podendo ser objeto 
de restrição em virtude da necessidade de compatibilizar sua incidência 
com as peculiaridades do direito interno. Assim, por exemplo, no Agravo 
Regimental em AI nº 601832, relatado pelo Ministro Joaquim Barbosa e 
julgado em 17/03/2009, foi afirmado, à unanimidade, o entendimento 
de que não configura violação ao princípio da igualdade o fato de alguns 
réus terem acesso ao duplo grau de jurisdição e outros não o terem por 
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questão de prerrogativa de foro em tribunal superior, isso pelo fato de 
que a garantia do duplo grau de jurisdição necessita se adequar em rela-
ção às demais normas constitucionais, não possuindo natureza absoluta. 

Todavia, retomando o tópico e a despeito de uma série de deci-
sões anteriores em sentido distinto, o STF, em 12/09/2013, por maioria 
de votos e em sede de questões de ordem analisadas em julgamento 
de embargos infringentes interpostos no âmbito da Ação Penal nº 47020  
(mais conhecido como o julgamento do “Mensalão”), entendeu que a 
garantia fundamental prevista no art. 8º da Declaração Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) se aplica a pro-
cessos que se iniciam originariamente nos tribunais superiores e que o 
reexame da matéria poderá ser feito pelo próprio tribunal a partir do 
manejo do referido recurso previsto no Regimento próprio do tribunal. 

Mediante tal decisão, o STF modificou seu entendimento anterior 
em relação ao acesso ao duplo grau de jurisdição em sede de ação pe-
nal originária na Corte Suprema, pois ao analisar pedidos de desmem-
bramento da ação como forma de não violar o duplo grau de jurisdição 
para aqueles réus que não tinham prerrogativa de foro e que estavam 
sendo processados devido à regra da conexão e continência, o Tribunal 
entendeu por aplicar sua Súmula nº 704, ainda que o duplo grau de 
jurisdição restasse relativizado para os referidos réus21. Todavia, ao 
reconhecer a possibilidade de interposição de embargos infringentes 
nas ações penais originárias, desde que os requisitos recursais fossem 
preenchidos quanto à existência de decisões não unânimes, o Ministro 

20 Particularmente, na análise do vigésimo quinto e vigésimo sexto recursos de embargos infringentes, 
cujo teor pode ser conferido, em caráter sumário, no Informativo de Jurisprudência do STF números 
719 e 720.

21 Sobre essa questão, prevaleceu o voto do Min. Joaquim Barbosa, relator, que destacou o Enunciado 
704 da Súmula do STF (“Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido pro-
cesso legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa 
de função de um dos denunciados”), a demonstrar que o debate, pelo prisma constitucional, já 
teria sido realizado. O Min. Luiz Fux observou que o exame de ações conexas teria por escopo a 
aplicação de duas cláusulas constitucionais: devido processo legal e duração razoável do processo. 
Considerou não haver, nas causas de competência originária da Corte, duplo grau obrigatório de 
jurisdição, bem como ressaltou a possibilidade de o eventual julgamento isolado de alguns dos réus, 
em contexto de interdependência fática, levar à prolação de decisões inconciliáveis. Afirmou que, 
da ponderação entre as regras do Pacto de São José da Costa Rica e da Constituição, prevaleceriam 
estas, porquanto emanadas do Poder Constituinte. O revisor, Ministro Ricardo Lewandowski, por sua 
vez, aduziu não ser possível admitir-se que a interpretação de normas infraconstitucionais, nota-
damente, daquelas que integrassem o CPP — instrumento cuja finalidade última seria proteger o 
jus libertatis do acusado diante do jus puniendi estatal — derrogasse a competência constitucional 
estrita fixada pela Constituição aos diversos órgãos judicantes. Ademais, essa exegese malferiria o 
princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no Pacto de São José da Costa Rica. (Informativo de 
Jurisprudência nº 673 do Supremo Tribunal Federal). 
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Celso de Mello proferiu o voto de desempate e admitiu a possibilida-
de de utilização, no caso, dos embargos infringentes. Ele destacou, 
também, que a regra consubstanciada no art. 333, I, do Regimento 
Interno do STF buscaria permitir a concretização, no âmbito daque-
le Tribunal, no contexto das causas penais originárias, do postulado 
do duplo reexame, que visa amparar direito consagrado na Convenção 
Americana de Direitos Humanos, na medida em que realizaria, embora 
insuficientemente, a cláusula da proteção judicial efetiva. A decisão 
majoritária partiu de divergência aberta pelo Min. Roberto Barroso, 
que foi seguido pelos Ministros Teori Zavaski, Dias Toffoli, Rosa Weber, 
Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. A despeito de a fundamentação 
dos Ministros não ser convergente (em parte) quanto aos argumentos 
invocados, acabou sendo reconhecida a primazia do duplo grau de ju-
risdição, seja por força de sua previsão constitucional implícita, seja 
em virtude (de acordo com manifestação de alguns Ministros) de sua 
previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao final do jul-
gamento, restaram vencidos os Ministros Joaquim Barbosa, Presidente 
e Relator, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que 
não admitiam os embargos infringentes por entenderem que este re-
curso estaria revogado pela Lei 8.038/1990.22  

Outra matéria recorrentemente contemplada em julgamentos do 
STF diz respeito ao direito-garantia da razoável duração do processo e 
a configuração do excesso de prazo em ação criminal e as respectivas 
sanções. Tal garantia, incorporada ao texto constitucional pela Emen-
da Constitucional nº 45/2004, encontra também expressa previsão nos 
artigos 7.5 e 7.6 do Pacto de São José da Costa Rica, que reconhecem 
a garantia da razoável duração do processo na forma de um direito 
subjetivo a um julgamento sem dilações indevidas. Em julgamento da-
tado de 13.11.2014, Segunda Turma, proferido à unanimidade, o STF, 
no Habeas Corpus nº 111173, Relator Ministro Celso de Mello, proce-
deu ao controle de convencionalidade de decisão proferida pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), invocando precisamente as disposições  

22 A Corte manteve o referido entendimento em relação ao voto majoritário proferido pelo Min. Bar-
roso no julgamento dos Agravos Regimentais que, posteriormente, buscavam o conhecimento de 
embargos infringentes de corréus sem que os requisitos previstos no art. 333, inciso I, do Regimento 
Interno da Corte estivessem supridos. Nesse sentido, a título de exemplo, ver o julgado mais recente 
no âmbito da citada ação penal: AP 470 EI-décimos quintos-AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tri-
bunal Pleno, julgado em 22/05/2014. Todavia, em outros julgados posteriores de ações originárias, 
a Corte seguiu o entendimento de que a prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal não 
viola a garantia do duplo grau de jurisdição, constituindo, pois, forma de sua relativização, nesse 
sentido ver: AP 560, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015 e Inq 3412 
ED, Relatora: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014.
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referidas na Convenção Americana de Direitos Humanos, reconhecendo 
a configuração de constrangimento ilegal da liberdade de locomoção 
em virtude do excesso de prazo, afirmando que o julgamento deve 
ocorrer em tempo adequado. Na conclusão do citado julgado, o Tri-
bunal determinou, ainda, prazo de duas Sessões para que o Superior 
Tribunal de Justiça (autoridade coatora) finalizasse o julgamento do 
Habeas Corpus nº 203917, cuja alegação de excesso de prazo teria oca-
sionado a impetração do Habeas Corpus ora noticiado perante o STF.  

Julgado importante – novamente em matéria criminal – diz res-
peito a assim chamada audiência de custódia (em verdade uma audiên-
cia de apresentação), procedimento criado inicialmente pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo, mediante o Provimento 03/2015, como forma 
de dar cumprimento ao disposto no Pacto de São José da Costa Rica 
(artigo 7º, item 05), naquilo em que determina que toda pessoa detida 
ou retida deverá ser apresentada sem demora a um juiz. Nesse caso, 
o STF, em 20/08/2015, por maioria de votos e nos termos do voto do 
Relator, Ministro Luiz Fux, conheceu em parte do pedido na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 5240, julgando tal ação improcedente. Ao 
proceder ao exame de constitucionalidade o STF também analisou a 
convencionalidade do referido ato normativo em face da Convenção 
Americana de Direitos do Homem, entendendo que seu já referido arti-
go 7º, item 5, oferta o fundamento necessário para validar o citado ato 
normativo, ademais de entender não existir violação das normas cons-
titucionais que envolvem a competência legislativa em matéria proces-
sual penal. Importa registrar, contudo, o voto divergente do Ministro 
Marco Aurélio, que acatava a preliminar de extinção da ação pela im-
possibilidade de o STF analisar ato secundário via controle concentrado 
de constitucionalidade, inclusive ressaltando que o ato impugnado não 
estaria inovando no sistema jurídico, tendo em vista a disposição do § 
1º do art. 306 do Código de Processo Penal, que já previa, ainda que 
não sob o mesmo rótulo, a audiência de custódia. No mérito, o Ministro 
Marco Aurélio julgou a ação procedente por entender que houve viola-
ção das normas sobre competência legislativa exclusiva da União.

O caso da assim chamada audiência de custódia, para além de 
ter sido objeto de decisão afirmativa do STF em sede de controle de 
constitucionalidade e de convencionalidade, ilustra a possibilidade 
(polêmica aos olhos dos que entendem que a medida careceria de re-
gulamentação legal) deferida ao Poder Judiciário para, no âmbito de 
sua competência regimental e administrativa, dar execução a exigên-
cias estabelecidas em convenções internacionais, por conta da regra da 
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aplicabilidade imediata dos direitos e garantias civis e políticos, assim 
também afirmada pela CF em relação aos direitos fundamentais em ge-
ral (artigo 5º, § 1º), mormente que não se está, no caso, propriamente 
a “legislar” sobre processo e procedimento, mas, sim, implementar, 
em termos logísticos e operacionais, medida concreta que já decorre 
de obrigação legal interna, notadamente pelo fato de o Congresso Na-
cional ter aprovado sem reservas a Convenção Americana de Direitos 
Humanos no ponto em causa. 

Matéria de elevado impacto, inclusive já submetida à Comissão 
de Direitos Humanos da OEA, diz respeito às precárias condições de 
cumprimento de penas privativas de liberdade, ou prisões provisórias, 
no âmbito do sistema carcerário brasileiro. Embora a existência de de-
cisões de outras instâncias judiciárias dispondo sobre o tema, a matéria 
chegou ao STF para uma análise mais sistemática e substancial. Com 
efeito, em 09/09/2015, por maioria de votos, sendo Relator o Ministro 
Marco Aurélio, foi julgada a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 347, tendo sido reconhecido que a situação precária na 
qual se encontram os presos nos presídios brasileiros consiste em uma 
violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, resultado 
de inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades pú-
blicas em modificar a conjuntura. O Tribunal reconheceu a existência 
de transgressões a exigirem a atuação não apenas de um órgão, mas, 
sim, de uma pluralidade de autoridades, e que se instalou um assim 
designado “estado de coisas inconstitucional”, no mesmo sentido em 
que já havia julgado a Corte Constitucional Colombiana. 

Nesse contexto, o STF passou a estabelecer algumas medidas para 
que não só a Administração Pública, mas também os demais órgãos do 
Poder Judiciário, assegurassem o respeito ao mínimo em dignidade hu-
mana, conforme compromisso firmado mediante a ratificação do Pacto 
de Direitos Civis e Políticos da ONU e da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos. Os Ministros frisaram que no sistema prisional brasi-
leiro ocorreria violação generalizada de direitos fundamentais dos pre-
sos no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica e que as 
penas privativas de liberdade aplicadas nos presídios converter-se-iam 
em penas cruéis e desumanas, dadas as condições em geral de cumpri-
mento de tais penas. Nesse contexto, diversos dispositivos (artigos 1º, 
III, 5º, III, XLVII, e, XLVIII, XLIX, LXXIV, e 6º) da CF, além de normas inter-
nacionais reconhecedoras dos direitos dos presos (o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção 
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Americana de Direitos Humanos), bem como normas infraconstitucionais 
como a Lei de Execução Penal e a Lei Complementar nº 79/1994, que 
criara o Fundo Penitenciário (Funpen), teriam sido transgredidas. Em 
relação ao citado Fundo, os recursos estariam sendo contingenciados 
pela União, o que impediria a formulação de novas políticas públicas ou 
a melhoria das existentes e contribuiria para o agravamento do quadro. 
Anotaram, ainda, que a reiterada violação dos direitos fundamentais 
dos presos repercute além das respectivas situações subjetivas, produ-
zindo mais violência contra a própria sociedade. Além disso, a prova de 
ineficiência do sistema penitenciário brasileiro verifica-se mediante as 
altas taxas de reincidência registradas. Por fim, quanto a sua possibili-
dade de interferência nessa seara, o Tribunal reconheceu que não po-
deria substituir o legislador e nem a Administração Pública em questão 
que abrangiam a edição de políticas públicas específicas.

Especialmente digna de nota é a circunstância de que nesse jul-
gamento o STF deliberou pelo deferimento de medida liminar deter-
minando um conjunto de providências a serem levadas a efeito pe-
los Juízes e Tribunais das instâncias ordinárias, de modo a combater 
tal estado de coisas. Dentre tais medidas, destacam-se a realização 
tempestiva de audiências de custódia, a consideração das condições 
do sistema carcerário por ocasião da aplicação de medidas cautelares 
alternativas à prisão, o abrandamento dos requisitos temporais para 
a fruição de benefícios e direitos dos presos, como a progressão de 
regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da pena, 
quando reveladas as condições de cumprimento da pena mais severa 
do que as previstas na ordem jurídica em razão do quadro do sistema 
carcerário, preservando-se, assim, a proporcionalidade da sanção. Par-
ticularmente inovadora (mas também objeto de polêmica) é a diretiva 
de que se abatesse da pena o tempo de prisão, se constatado que as 
condições de efetivo cumprimento são significativamente mais severas 
do que as previstas na ordem jurídica, de forma a compensar o ilícito 
estatal. Além disso, o Tribunal determinou que a União liberasse as 
verbas do Fundo Penitenciário Nacional, abstendo-se de realizar novos 
contingenciamentos.

Nessa mesma toada, no que respeita o sistema carcerário, o STF, 
por unanimidade, em julgamento ocorrido em 13/08/2015, em sede de 
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 592581, relatado pelo 
Ministro Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso e mencionou 
como parâmetro para fundamentar a possibilidade de controle judicial 
de políticas públicas nesta seara, normas da Declaração Universal de 
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Direitos do Homem de 1948 (art. 8º), do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos da ONU (art. 19), do Pacto de São José da Costa Rica 
(art. 5º) e as Resoluções nº 663 e 2076 do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas. Além disso, o Relator lembrou as condenações sofri-
das pelo Brasil por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
em virtude de graves violações a direitos humanos no âmbito do siste-
ma penitenciário brasileiro, como o Caso do Presídio de Urso Branco, 
em Rondônia, e do Complexo de Tatuapé-FEBEM-SP. Ao final, o Tribunal 
assentou a tese de que

[...] é lícito ao Judiciário impor à Administração Pú-
blica obrigação de fazer, consistente na promoção 
de medidas ou na execução de obras emergenciais 
em estabelecimentos prisionais para dar efetivida-
de ao postulado da dignidade da pessoa humana e 
assegurar aos detentos o respeito à sua integridade 
física e moral, nos termos do que preceitua o art. 
5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo opo-
nível à decisão o argumento da reserva do possível 
nem o princípio da separação dos poderes. 

Tal decisão, aliás, alinha-se (agora em matéria de controle judicial 
na seara das condições do sistema prisional) com um conjunto de decisões 
anteriores no âmbito do controle de ações e omissões na base dos direitos 
fundamentais sociais, especialmente os direitos à saúde e educação. 

Dois casos julgados pelo STF tiveram como parâmetro a Conven-
ção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que, por ter sido apro-
vada pelo Congresso Nacional observando o rito do § 3o do artigo 5o 
da CF, possui hierarquia equivalente a de uma emenda constitucional 
e integra, portanto, o bloco de constitucionalidade, fazendo convergir 
e dialogar diretamente o controle de constitucionalidade e o controle 
de convencionalidade. 

Num primeiro momento, o STF, por meio do julgamento do Re-
curso Ordinário em Mandado de Segurança nº 32732, relatado pelo Mi-
nistro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ficou 
assentado, à unanimidade, que a Administração Pública brasileira tem 
legitimidade para ofertar tratamento diferenciado às pessoas portado-
ras de deficiência no acesso a cargos públicos, devendo seguir critérios 
objetivos para definir os cargos públicos que irão suprir esta cota espe-
cífica, de modo que o Poder Público deverá implementar mecanismos 



O Supremo Tribunal Federal e o controle interno de convencionalidade na base... 153

compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais 
que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior 
grau de inclusão e a viabilizar sua efetiva participação, em condições 
equânimes e mais justas, na vida econômica, social e cultural do País.

O segundo caso, objeto de decisão mais recente, julgado em 
09.06.2016, foi o julgamento da ADI 5357, relatada pelo Ministro Edson 
Fachin, quando foram declaradas constitucionais as normas contidas 
no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que estabe-
lecem a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção 
de pessoas com deficiência no ensino regular e providenciar as medidas 
de adaptação necessárias sem que o ônus financeiro seja repassado me-
diante inserção nas taxas escolares (mensalidades, anuidades ou matrí-
culas). Cumpre salientar que a ação direta de inconstitucionalidade foi 
promovida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensi-
no, que sustentou que os dispositivos impugnados do Estatuto estariam 
a violar diversos preceitos constitucionais, em especial o artigo 208, III, 
CF, que prevê ser dever do Estado assegurar o atendimento educacional 
às pessoas com deficiência. O autor da ADI aduz que as medidas impos-
tas aos estabelecimentos particulares implicam em custos elevados e 
que se não puderem ser repassados aos usuários poderão mesmo in-
viabilizar a manutenção das atividades do estabelecimento. Dentre os 
argumentos deduzidos pelo Relator da ação, destaca-se que os estabe-
lecimentos privados tiveram tempo suficiente (previsto na própria Lei) 
para promover as necessárias adaptações e que em causa não estão 
apenas aspectos econômicos, mas, sim, especialmente uma questão 
de integração e solidariedade, promovendo a inclusão, o respeito e a 
tolerância. Dos votos dos demais Ministros, que no geral aderiram aos 
argumentos do Relator, cabe referir a manifestação do Ministro Gilmar 
Mendes, que, embora julgando também improcedente a ação, apon-
tou a necessidade de se adotar regras de transição proporcionais, pois 
boa parte das exigências da nova legislação demanda um determinado 
tempo para sua execução, ademais de um adequado planejamento. Re-
gistre-se, além disso, que apenas o Ministro Marco Aurélio aportou voto 
divergente, dando parcial provimento à ADI, no sentido de que seja 
considerada constitucional a interpretação dos artigos impugnados no 
que dispõe sobre a necessidade de planejamento por parte das entida-
des privadas, sendo, contudo, inconstitucional a interpretação de que 
as diversas exigências previstas nos artigos 28 e 30 do Estatuto sejam 
obrigatórias, isso pelo fato de que “o Estado não pode cumprimentar 
com chapéu alheio”, não podendo impor à iniciativa privada o que ele 
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próprio não cumpre, especialmente no campo da Educação, onde é o 
Estado o principal obrigado. 

Finalmente, encerrando o inventário ilustrativo dos casos mais re-
levantes em que o STF realizou um controle de convencionalidade da 
normativa interna na sequencia de decisão proferida pela Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, que realiza o controle do tipo externo, 
vale referir o julgamento da ADI 4424, da Relatoria do Ministro Marco 
Aurélio, julgamento ocorrido em 19/02/2012 e decido por maioria nos 
termos do voto do Relator. Nesse julgamento, foram analisadas argui-
ções de inconstitucionalidades aduzidas em face de dispositivos da Lei 
nº 11.340/2006, em especial quanto ao fato de ter violado o princípio 
da isonomia, no sentido de assegurar um tratamento diferenciado no 
processo de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, con-
sistente em definir a natureza da ação penal como pública incondicio-
nada nos casos de crimes de lesão corporal praticados contra mulher 
neste contexto, a partir da interpretação dos artigos 12, inciso I, e 16 
do referido diploma legal. O Relator ressaltou, de início, que a edição 
do referido ato legislativo adveio de uma condenação sofrida pelo Bra-
sil e imposta pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (2001), 
de tal sorte que necessária a interpretação da Lei Federal tendo como 
diretriz as exigências da Convenção Americana de Direitos Humanos e 
da Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação Racial. Registre-se que restou vencido o Ministro Cezar Pe-
luso, que julgava procedente a ação para reconhecer que não cabe ao 
legislador interferir nesse tipo de decisão, que somente caberá à pró-
pria mulher o poder de decidir se almeja continuar com a ação penal, 
além de argumentar no sentido de que com isso se estaria a interferir 
em aspectos ligados à vida familiar. 

Mas também não há como deixar de colacionar casos nos quais o 
STF acabou por não decidir em sintonia com a orientação imprimida pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, designadamente no altamen-
te relevante e polêmico problema envolvendo diversos países da América 
Latina que, após terem vivenciado períodos de perfil ditatorial (como é 
o caso, por exemplo, da Argentina, do Chile e do Uruguai, além do pró-
prio Brasil), aprovaram legislação anistiando os crimes praticados contra 
dissidentes políticos e a população civil em geral. Aqui o STF, em decisão 
por maioria na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-
-ADPF nº 153, Relator Ministro Eros Grau, julgada pelo Tribunal Pleno em 
29/04/2010, que recebeu um considerável número de críticas inclusive 
internas, julgou que a legislação que decretou a anistia em relação aos 
crimes cometidos no período da ditatura militar foi recepcionada pela 
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CF, tratando-se de um pacto de transição, que teve legitimidade de-
mocrática e que assegurou a evolução para a democracia, ademais de 
operada a prescrição e da proibição de retroatividade prevista na CF. 

5. Síntese conclusiva

De todo o exposto, é possível extrair que no tocante ao valor atri-
buído aos tratados internacionais de direitos humanos, o Brasil registrou 
importantes avanços sob a égide da CF. Isso se deve tanto ao reconhe-
cimento expresso de que os tratados de direitos humanos integram o 
catálogo dos direitos e garantias fundamentais da CF (artigo 5º, § 2º), 
previsão inovadora na trajetória constitucional brasileira, quanto pela 
ratificação, na primeira metade da década de 1990 (ainda que tardia-
mente), dos principais tratados internacionais de caráter geral, como é 
o caso dos dois Pactos Internacionais da ONU, ambos de 1966, bem como 
da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969. Além disso, a 
afirmação da prevalência dos direitos humanos no âmbito dos princípios 
fundamentais, que regem as relações internacionais do Brasil (artigo 4º), 
demonstra que o projeto constituinte foi no sentido de uma abertura 
ao sistema internacional (e regional) de proteção dos direitos humanos. 

Por outro lado, do ponto de vista da efetiva consideração dos tra-
tados de direitos humanos na ordem jurídica interna, mesmo depois da 
promulgação da atual CF, os avanços foram tímidos, ao menos durante 
considerável tempo, visto que não apenas eram raros os casos de invoca-
ção de tais tratados por Juízes e Tribunais, como o STF lhes atribuía valor 
apenas de lei ordinária, de tal sorte que se podia falar até mesmo de 
uma falta de cultura nessa seara. Ademais disso – e justamente em vir-
tude disso – a noção de um controle de convencionalidade da normativa 
interna não só era praticamente desconhecida, como não tinha em regra 
relevância prática, excetuando-se decisões de Juízes e Tribunais ordiná-
rios, que, mesmo na contramão do que então entendia o STF, afastavam 
a prisão civil do depositário infiel em casos de natureza contratual, va-
lendo-se da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Mas também aqui, consoante já demonstrado, houve avanços sig-
nificativos, seja do ponto de vista legislativo, seja na perspectiva juris-
prudencial. Com efeito, mediante a inserção de um parágrafo terceiro 
no artigo 5º da CF, ficou estabelecido que os tratados de direitos hu-
manos aprovados pelo Congresso por maioria de 3/5, nas duas Casas 
do Congresso e em dois turnos de votação, são considerados equivalen-
tes às emendas constitucionais, o que veio a ser colocado em prática  
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mediante a aprovação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência. Além disso, o próprio STF revisou seu entendimento (2008), pas-
sando a atribuir hierarquia supralegal aos tratados de direitos humanos 
em geral, ressalvados os que forem aprovados pelo rito do artigo 5º, § 3º, 
da CF, que assim terão hierarquia equivalente às emendas constitucionais.

De lá para cá, tanto o STF e mesmo outros Tribunais passaram grada-
tivamente a recorrer aos tratados internacionais para motivar suas deci-
sões em diversos casos relevantes, ainda que, em geral, como dão conta 
os exemplos já colacionados, não se tenha deixado de aplicar o direito 
interno (como ocorreu no caso da prisão civil), mas, sim, utilizado os tra-
tados como parâmetros interpretativos e de justificação, tudo no âmbito 
do que se tem designado de um controle de convencionalidade das leis. 

É claro que não se olvida aqui de condenações sofridas pelo Brasil 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, nem se desconside-
ra que ainda falta muito para que a teoria e prática do controle de 
convencionalidade sejam bem assimiladas, resultando numa atuação 
rotineira por parte dos atores da cena judiciária, mas também, no âm-
bito das respectivas atribuições e no plano de um controle de natureza 
política, por parte do legislador e do Poder Executivo. 

Do mesmo modo, segue problemática, ao menos aos nossos olhos 
e de expressiva doutrina, a solução protagonizada pelo STF ao sufragar 
duas modalidades de força normativa dos tratados, distinguindo entre 
os que foram aprovados como sendo equivalentes às emendas consti-
tucionais, operando como parâmetro do próprio controle de constitu-
cionalidade (e de convencionalidade), e os tratados (que são a esma-
gadora maioria) aprovados pelo rito convencional e anterior à inclusão 
do § 3º do artigo 5º da CF, os quais têm hierarquia supralegal e não são 
considerados como parâmetro do controle de constitucionalidade, mas 
somente de convencionalidade. 

Por outro lado, ainda que muitas questões sigam desafiando uma 
adequada reflexão e solução, em especial aspectos de natureza proces-
sual, algumas das quais já noticiadas, o fato é que o balanço que se pode 
fazer nessa quadra, especialmente mediante uma comparação com o 
quadro verificado nos primeiros vinte anos de vigência da CF, é positivo e 
sugere ulterior aperfeiçoamento e consagração em termos tanto quanti-
tativos como qualitativos do controle de convencionalidade e do respeito 
às decisões das Cortes Internacionais pelo Brasil. Aliás, somente assim se 
poderá alcançar a necessária sintonia entre Direitos Humanos e Direitos 
Fundamentais e a projetada integração do Brasil na comunidade interna-
cional e, em especial, regional, tal qual previsto no artigo quarto da CF.
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30 Anos de Constituição e o exercício dos  
direitos fundamentais

Jeferson Moreira de Carvalho1

Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo

Resumo: decorridos 30 anos da promulgação da Constituição Fede-
ral observa-se que um dos fundamentos da República é a dignidade da 
pessoa humana, e que o Preâmbulo Constitucional determina o alcance 
do bem-estar, fazendo com que o ser humano seja alçado à posição de 
supremacia no Estado brasileiro, para a qual a Constituição Federal es-
tabeleceu os direitos fundamentais com aplicação imediata. Entretanto, 
após três décadas, o que se constata é que tais direitos não são exerci-
tados na plenitude pela omissão dos governantes.

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Direitos Fundamen-
tais. Exercício.

1. Introdução

Decorridos 30 anos da Constituição chamada de “Constituição Ci-
dadã” por Ulysses Guimarães, então Presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte e, em razão do momento histórico conturbado que o país en-
frenta, mostra-se apropriado aferir se a população tem meios de exercer 
os direitos fundamentais previstos neste Documento, que são os direitos 
inerentes à condição humana e que foram positivados pelos constituintes.

A pretensão que se tem neste trabalho é iniciar a partir do Poder de 
se constituir um Estado, com a promulgação de uma nova Constituição, 
até se constatar se os direitos fundamentais estão sendo exercitados, 
isto é, se o governante tem permitido meios para o exercício destes di-
reitos e, deste modo, prestigiar a dignidade da pessoa humana, um dos 
fundamentos da República.

1 Mestre e Doutor em Direito do Estado pela PUC/SP. Aperfeiçoado em Direito pela École Nationale da 
la Magistrature – Paris/França. Professor em Programa de Pós-Graduação na EJEP e FADISP. Membro 
do Conselho da EJEP.
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O poder soberano é do povo, que através de eleição livre, com voto 
direto e secreto, transmitiu parcela desta soberania a representantes, 
para que em Assembleia Nacional Constituinte escrevesse a Constitui-
ção. Esse poder, chamado de Poder Constituinte, tem a característica 
de ser originário, porque é o que dá origem política e juridicamente a 
um novo Estado.

Mas a vida social e política continua em eterna evolução, ao menos 
nos Estados democráticos, fazendo com seja necessária a previsão de 
outro Poder, para que se possa ir adequando a Constituição, com o surgi-
mento de novos direitos e novas exigências, não só do povo, mas da po-
pulação. Para tanto, é previsto o Poder Constituinte derivado, que possui 
limitações, sendo que, especialmente quanto aos direitos fundamentais, 
só pode efetuar alterações para prestigiar a dignidade da pessoa huma-
na, jamais com ideias reducionistas.

Portanto, tem-se que a Constituição surge da ação do Poder Consti-
tuinte originário, sendo um documento político e jurídico, na medida em 
que trata de questões políticas, da organização da “polis” e dos direitos 
de seus integrantes, bem como, de questões jurídicas, com o fim de re-
gulamentar a vida política e social.

Deve a Constituição, como norma una, ser a Bíblia para os exercen-
tes das funções estatais de legislar, administrar e julgar, de modo que 
o ser humano seja alçado ao seu posto dentro da organização social e 
estatal. O fim deve ser o “homem” e não o Estado.

A atual Constituição Federal, com quase 100 emendas, surgiu para 
romper com o passado que havia imposto um Texto Constitucional (sem 
preocupação em atender ou não os interesses nacionais), e que por isto 
carecia de legitimidade. Uma Constituição escrita por um Governo que 
depôs o Presidente eleito e tomou outras tantas medidas arbitrárias não 
pode ser aceita como legítima, mesmo que aprovada pelo Congresso Na-
cional, frise-se, em prazo exíguo, sem ser eleito para tal função.

Desse modo, com a participação ativa do povo, em 15 de novembro 
de 1986, foram escolhidos deputados federais e senadores, também elei-
tos como integrantes da Assembleia Nacional Constituinte e que, com 
atuação de 1º de fevereiro de 1987 até 5 de outubro de 1988, promulga-
ram a atual Constituição da República Federativa do Brasil.

Os direitos naturais, assim chamados aqueles que são inerentes à 
condição humana, porque o ser humano nasce para viver em estado ou 
em procura da felicidade, são extremamente importantes de serem per-
cebidos, reconhecidos e observados por todos, independentemente de 
sexo, raça, idade ou qualquer outra diferença que possa existir. Com o 
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fim de dispensar tratamento igualitário e com a ideia de que se previsto 
formalmente é de cumprimento obrigatório, o legislador constituinte en-
tendeu, e ainda entende, que os direitos naturais devem ser positivados.

Assim, temos o longo art. 5o da Constituição Federal, que enumera 
muitos direitos, agora denominados fundamentais. Tais direitos ainda são 
previstos e detalhados em outros artigos, no longo Texto Constitucional.

O problema que se afigura é se o Estado brasileiro, pela ação de 
seus Poderes, tem dado condições aos que estejam em território nacio-
nal, para que exerçam os direitos fundamentais com plenitude; isto é, 
com dignidade.

A dignidade da pessoa humana surge como um dos fundamentos da 
República, por isso mesmo, previsto no artigo inaugural, o que impõe 
deva sempre ser observada.

Decorridas três décadas da promulgação do texto constitucional, 
cabe fazer essa verificação, sem a preocupação de novas alterações cons-
titucionais, mas apenas em dar eficácia aos direitos previstos, com ações 
sérias, seguras e determinadas por parte do Poder Executivo e também 
com legislação que torne prático e ágil o modo de se exercitar os direitos.

Isso porque, em um Estado no qual a dignidade da pessoa humana 
não é prestigiada, o ser humano é sempre desrespeitado e não alcança 
a felicidade, que é a busca de todos. A busca da felicidade terá êxito, 
além dos valores espirituais e sentimentais, com o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvol-
vimento, a igualdade e a justiça, que se pretende assegurar, como consta 
do Preâmbulo Constitucional.

2. Poder Constituinte
   
O ser humano, de início, vive apenas no seio de sua família e, a 

partir daí, passa a viver em grupos e, por consequência, em sociedade, 
portanto, no Estado, no qual o ser humano desenvolve suas atividades, 
exerce seus vários papéis sociais, fixando seu modo de ser e de seus 
semelhantes, cria-se a vida social, que dá origem a algo jurídico, que 
é o Estado.

Conforme Rousseau (1991, p. 23) “O evoluir do homem confunde-se 
com a formação da sociedade” e é desta evolução que surge a necessi-
dade de organização, da formação do que se chama Estado, que, como 
sabemos, é formado por três elementos objetivos – povo, território e 
governo – e um elemento subjetivo, que é o bem comum.



Jeferson Moreira de Carvalho160

Para a organização da sociedade, o povo põe em prática o poder 
que tem de constituir, ou seja, o Poder Constituinte, que neste trabalho 
apresento, de maneira singela, apenas duas espécies: Poder Constituinte 
Originário e Poder Constituinte Derivado.

2.1 Poder Constituinte originário

De início, é bom lembrar que, segundo Sieyès (1997, p. 94), “A na-
ção existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua vontade é sempre 
legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela só existe o direito natural”.

Já escrevemos (CARVALHO, 1998, p. 28) que o

[...] Poder Constituinte Originário está fora da or-
dem vigente, está longe da ordem jurídica, está 
sim na mente de cada cidadão, portanto preexiste 
qualquer ordem jurídica estabelecida, preexiste 
qualquer Constituição, logo, trata-se de um fato 
social. Entretanto, sofre uma pressão jurídica.

Então, o poder de constituir o Estado está encarnado na vontade 
popular que, sem qualquer limitação jurídica ou de ordem constitucio-
nal, sente o anseio de constituir algo organizado estabelecendo direitos, 
a própria organização, os poderes e deveres.

Interessante a afirmação de Paulo Bonavides (2014, p. 143) no sen-
tido de que

Esse poder novo, oposto ao poder decadente e ab-
soluto das monarquias de direito divino, invoca a 
razão humana ao mesmo passo que substitui Deus 
pela Nação como titular da soberania. Nasce as-
sim, a teoria do poder soberano conferindo expres-
são jurídica aos conceitos de soberania nacional e 
soberania popular.

Tal entendimento demonstra que é o povo pela razão quem vai 
constituir a organização jurídica denominada Estado.

A partir dessa ideia se concretiza o Poder Constituinte originário, 
que é o poder de fazer uma constituição, o poder de organizar a socie-
dade o poder fundante de um Estado. 

É um poder de direito, no sentido de que a Nação tem o direito de 
se organizar. O poder de fato e de direito, em determinado momento, 
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cria as regras políticas e jurídicas, e isto se dá a partir do momento em 
que o exercício se inicia até quando a Constituição é posta em vigor, pela 
sua promulgação.

Portanto, a função do Poder Constituinte originário se resume na 
criação de um Estado através de uma Constituição.

Ao criar o Estado, o legislador constituinte positiva os direitos que 
entende como fundamentais, independentemente da denominação que 
possa dar; estabelece os direitos políticos e sociais para que se possa 
bem viver em sociedade, como um modo de alcançar o bem comum.

2.2. Pode Constituinte Derivado

O evoluir do homem confunde-se com a evolução da sociedade. 
Essa evolução é dinâmica, na medida em que desde que a Terra está 
habitada pelos seres humanos, seja pelo Homo rudolfensis (África Orien-
tal); Homo erectus (Ásia Oriental) e Homo neanderthalensis (Europa e 
Ásia Ocidental), que surgiram há cerca de 2,5 milhões de anos (HARARI, 
2017, p. 13-14), a evolução se concretiza a todo tempo, por isso a neces-
sidade de se prever na Constituição a existência de um Poder Constituin-
te derivado, com seus limites, sendo estes necessários para que não se 
confunda com o Poder originário.

As normas constitucionais devem refletir a vontade da Nação e esta 
vontade vai se alterando de acordo com a evolução do homem, o que 
obriga a reforma das normas estabelecidas, porque em qualquer época 
elas devem corresponder à vontade dos cidadãos.

Em razão dessa necessidade, a Constituição criada pelo Poder Popu-
lar ou Poder Constituinte originário, institui um outro Poder, o poder de 
reformar suas próprias normas, que deriva do originário, com competên-
cia exclusivamente para reforma e com limites expressos.

O Poder derivado é instituído pela Constituição junto com outros 
poderes, que normalmente seguem a tripartição de Montesquieu, que 
os divide em Legislativo, Executivo e Judiciário, criados para exercerem 
as atividades básicas do Estado. Esse Poder derivado, “é o poder que se 
destina a rever e a modificar a própria Constituição. Numa palavra, é o 
poder de revisão da Constituição.” (FERREIRA FILHO, 1985, p. 102).

Claro então que a função desse poder que deriva é a reforma da 
Constituição, mas esta reforma sofre limites que são impostos pelo  
próprio Texto Maior. São as denominadas cláusulas pétreas.

Impede a nossa Constituição Federal que não seja objeto de deli-
beração, entre outros, a emenda constitucional tendente a abolir o voto 
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direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individu-
ais, nos termos do art. 60.

Em outras palavras, e em interpretação destinada ao ser huma-
no, cristalino está que os direitos fundamentais estão fora da ação 
do Poder Constituinte derivado, significando que deputados fede-
rais e senadores, no exercício da função revisora, não têm compe-
tência alguma para tratar desta matéria, com exceção, evidente-
mente, de ampliação de direitos ou, em tese, de uma melhora em 
suas condições.

Os direitos fundamentais previstos pelo constituinte originário es-
tão salvos de serem extirpados ou menosprezados pelo legislador cons-
tituinte de revisão e muito mais pelo legislador ordinário, com qualquer 
manobra que se possa pensar. Devem, portanto, serem efetivos, para 
que todas as pessoas possam exercitá-los diuturnamente.

Nesse quadro, temos os direitos fundamentais, os quais, a socieda-
de exige e necessita que sejam obedecidos sempre, a fim de se atingir o 
bem comum e prestigiar a dignidade da pessoa humana.

3. Constituição

Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, os representantes 
do povo têm como função única elaborar a Constituição, pois como le-
ciona Javier Pérez Royo, citado por Ingo Wolfang Sarlet (2016, p 98), 
“a noção de constituição escrita, está unida à noção de um poder cons-
tituinte, visto que tanto de um ponto de vista lógico, quanto de uma 
perspectiva histórica, o poder constituinte é uma necessidade para a 
constituição escrita”.

“O Estado sendo pessoa moral, só pode existir como tal em virtude 
de um estatuto. O estatuto do Estado é sua Constituição. Com exceção 
quando o poder ser encarna inteiramente em um homem, todo Estado 
tem por isso uma Constituição.” (CHANTEBOUT, 2014). Então, como esta-
tuto do Estado, cabe aos exercentes dos Poderes, fazer sempre cumprir 
os mandamentos constitucionais, porque não se trata de mero documen-
to formal e teórico, mas, sim, de um documento que emana comandos a 
serem observados e realizados.

O Estado só se justifica e é vivo quando seus habitantes exercem na 
plenitude os direitos previstos pela Constituição.

Constituição é estatuto, é regra, é norma una, e segundo leciona 
Paulo Hamilton Siqueira Júnior (2017, p. 34),
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[...] é regra fundamental do Estado; estrutura o 
poder e assegura os direitos fundamentais, a Cons-
tituição como o próprio nome designa, constitui o 
Estado, trazendo em seu bojo, os fatores, os an-
seios e os valores da sociedade.

Portanto, como traz os anseios e os valores da sociedade, não há 
justificativa para os governantes se afastarem da ideia constitucional, 
porque de fato é a ideia da sociedade, é o anseio demonstrado docu-
mentalmente.

Constituição, em sentido absoluto, segundo Carl Schmitt (1934, p. 
8), pode significar uma regulação legal fundamental, é dizer um sistema 
de normas supremas e últimas (Constituição = norma de normas).

Então, temos uma norma que é suprema. Uma norma Una, porque 
se forma por várias normas, devendo ser cumprida e prestigiada sempre.

3.1 Função

O Poder Constituinte originário tem a função de escrever uma Cons-
tituição, fundando um Estado e o Poder Constituinte derivado tem como 
função reformar a Constituição em vigor, de modo a possibilitar que ela 
represente, de fato e de direito, os anseios e os valores da sociedade. A 
Constituição também tem sua função, que pode ser extraída do conteú-
do do Preâmbulo Constitucional e dos Princípios Fundamentais insertos 
no Título da nossa Constituição.

O Preâmbulo Constitucional, acompanhando a tese de que seu texto 
integra a Constituição, expressa que a instituição do Estado é para assegu-
rar o “bem-estar”. Em seguida, o artigo inaugural, que prevê os Princípios 
Fundamentais, elege a “dignidade da pessoa humana” como um deles. De-
pois, temos o art. 3º, expressando os objetivos fundamentais, entre eles: 
constituir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimen-
to nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigual-
dades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação.

Para se alcançar o bem-estar de todos e atingir os objetivos expres-
sos no mencionado art. 3º, é evidente que o fundamento na dignidade 
da pessoa humana seja observado em todas as ações do governo e até 
mesmo pelas condutas privadas.

A função da Constituição é fazer valer seus fundamentos, pois só 
assim o ser humano será o centro dentro do Estado.
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Não se trata de uma preocupação somente do Estado brasileiro ou 
da Constituição, pois fundado na história da América do Norte e na sua 
Constituição, temos o discurso de posse do então Presidente dos Estados 
Unidos, John Kennedy (“Inaugural Address” – 20/1/1961), afirmando ao 
final “não pergunte o que seu país pode fazer por você – pergunte o 
que você pode fazer por seus país”. A interpretação integral do discurso 
remete-nos a entender o vocábulo “país” como a nação, como o todo, 
como as pessoas e não como o Estado.

Da leitura do discurso, encontramos a pretensão de não testemu-
nhar ou permitir a lenta destruição dos direitos humanos, com a ideia de 
apoiar qualquer amigo e não se opor ao inimigo, forte apoio à liberdade, 
que deve ser celebrada. Também com a vontade de lutar para romper a 
miséria em massa, porque isso é o certo. Com a promessa de converter 
boas palavras em ações e que se comece a busca pela paz e luta contra 
os inimigos comuns do homem: tirania, pobreza, doença e guerra em si.

Esse resumo do conteúdo do discurso de posse presidencial, com 
juramento perante o povo e Deus (como consta), mostra que a ideia da 
Constituição Americana é de proteção integral às pessoas, de prestígio à 
dignidade da pessoa humana, como o único meio de se alcançar o bem 
comum e possibilitar vida merecedora.

A função, portanto, de toda Constituição em regime democrático é 
prever e possibilitar o exercício dos direitos fundamentais, único modo 
de observar a dignidade da pessoa humana, que no Brasil aparece como 
um dos fundamentos da República, importando concluir que a realização 
da Constituição na vida das pessoas e de todo sistema normativo tem de 
se fundar na dignidade da pessoa humana.

O não cumprimento da função da Constituição significa que o gover-
nante está à margem do que foi estabelecido pelo povo, por intermédio 
do legislador constituinte originário.

3.2 Durabilidade

A Constituição trata-se de uma norma que tem pretensão de ser 
durável e não temporária, evidentemente. Entretanto, como já exposto 
em linhas anteriores, a evolução do homem se confunde com a própria 
sociedade. Essa conclusão mostra que a Constituição deve sofrer modifi-
cações de acordo com a evolução da sociedade.

No tocante aos direitos fundamentais e sua efetividade, é possí-
vel também que o texto possa ser alterado, tornando a durabilidade 
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modificável. Mas, repito, admitindo-se apenas uma alteração que possa 
acrescer direitos fundamentais e/ou facilitar o exercício de tais direitos.

A Constituição é promulgada para ter vida permanente, mantendo 
intactos os direitos fundamentais. No entanto, essa permanência não 
significa imutabilidade de modo algum. Toda mudança será aceitável e 
bem-vinda quando prestigiar a vida humana no seio social e político.

4. A Constituição de 5 de outubro de 1988

Vivia o país sob o manto da Constituição Federal de 24 de janeiro de 
1967, imposta pelo Regime Militar, inaugurado em 31 de março de 1964. 
Entretanto, os Militares já haviam entregado o Poder aos civis, através 
de eleições livres.

Com governo civil, cresce a necessidade de dotar o país de uma 
Constituição legítima, através de uma Assembleia Nacional Constituinte.

4.1 Legalidade

Em 27 de novembro de 1985 foi promulgada a Emenda Constitu-
cional n. 26 à Constituição Federal de 1967, convocando a Assembleia 
Nacional Constituinte.

Estabelece o art. 1º que os membros da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, em Assembleia Nacional 
Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede 
do Congresso Nacional.

Esse comando da emenda constitucional determinou que entrassem em 
atividade, em 1º de fevereiro de 1987, como Poder Constituinte Originário, 
os deputados federais e senadores, eleitos em 15 de novembro de 1986.

O art. 3º determinou a promulgação do texto constitucional, depois 
de sua aprovação, em dois turnos de discussão e votação, pela maioria 
absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte.

A legalidade, portanto, da atual Constituição está fundada na 
Emenda Constitucional à Constituição de 1967 e na aprovação do Texto 
pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Constituinte, como 
exigiu a mencionada Emenda.

4.2 Legitimidade

Em De Plácido e Silva (1978) encontramos que legitimidade é de-
rivado de legítimo, exprimindo a qualidade do que é legítimo ou se  
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apresenta apoiado na lei. A legitimidade pode se referir a atos, que se apre-
sentam segundo as prescrições legais ou consoante requisitos impostos.

A legitimidade decorre da legalidade.
Nos termos do art. 147 da Constituição Federal de 1967, eram elei-

tores aqueles que tivessem dezoito anos ou mais, com sufrágio universal 
e voto direto e secreto, conforme o artigo seguinte.

Essas pessoas compareceram às urnas em 15 de novembro de 1986, 
data em que se realizavam as eleições no Brasil, e com voto direto e 
secreto elegeram aqueles que então escreveram a Constituição, promul-
gada em 5 de outubro de 1988, após intenso trabalho da Assembleia 
Nacional Constituinte.

A legitimidade da Constituição assenta-se no fato em que as pesso-
as que a idealizaram e promulgaram o Texto final não se impuseram na 
função constituinte, mas, sim, foram escolhidos livremente pela Nação, 
ou seja, pela maioria do povo brasileiro.

Assim, com todas as críticas que a Constituição Federal possa rece-
ber, o que é fundamental é que está marcada pela legitimidade, sendo, 
de fato, uma Constituição Popular.

4.3 Ideologia

A Constituição foi escrita pelos eleitos pelo povo, que evidente-
mente sofreram pressão dos grupos sociais organizados de direita, de 
esquerda e de centro, bem como, de outros grupos sem inclinação polí-
tico-partidária.

Do trabalho dos constituintes e das influências de tais grupos é que 
se fundou o Estado, com uma Constituição que mostra uma direção a ser 
seguida, para se chegar a um ponto de satisfação.

Leitura do Texto mostra a ideia constitucional, sua ideologia, que, 
conforme significado pelo Dicionário de Política (BOBBIO, 2000) designa 
“o genus, ou a species diversamente definida, dos sistemas de crenças 
políticas: um conjunto de ideias e valores respeitantes à ordem pública 
e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos.”, 
como se extraí dos ensinamentos de Norberto Bobbio. 

Do Texto se percebem-se os valores respeitantes à ordem pública, 
as crenças políticas e as ideias, de modo claro e preciso. Encontra-se um 
viés capitalista, mas também um viés socialista.

Do mesmo Dicionário de Bobbio et al., extraímos o capitalismo 
como um agir econômico, ou modo de produção; um conjunto de com-
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portamentos individuais e coletivos, atinentes à produção, distribuição 
e consumos de bens; desse modo podemos entender o capitalismo no 
Estado, como aquele que valoriza o trabalho, a propriedade privada, a 
livre iniciativa, o consumo; enfim, todo conjunto de ações para um com-
portamento econômico, que vai influir na vida de cada ser dependendo 
de sua atividade privada.

Por sua vez, para o socialismo não basta a igualdade legal, deve 
haver uma igualdade social (ROUVILLOIS, 2005, p. 298), 

[...] com a ideia de que os homens têm todos os 
mesmos direitos, isto compreende um plano social 
(igualdade de sexos, direito à saúde, ao repouso, 
às escolhas, à instrução e à cultura), econômica 
(direito a um trabalho, direito de greve, liberdade 
sindical, participação na gestão das empresas) e 
política (direito de asilo e direito de autodetermi-
nação [...].2  

Temos agora um Estado que deve estabelecer um plano social 
para garantir direitos iguais a todos, sem qualquer forma de discri-
minação, mas de modo concreto, e não somente inserida na ideia 
coletiva.

A ideia é garantir e tornar concreta uma vida social com dignidade, 
para isso é necessário que o Estado atue com políticas públicas que tor-
nem efetivos os direitos fundamentais.

O teor do Preâmbulo Constitucional nos mostra a ideologia socia-
lista, quando expressa que pretende assegurar os exercício dos direitos 
sociais e individuais, a segurança e o bem comum.

O art. 1º apresenta como um dos fundamentos a “dignidade da  
pessoa humana” (III), que só é conseguida se o que consta do Preâmbulo  
se tornar real. Mas, esse mesmo artigo apresenta também como funda- 
mento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, mostrando aqui  
que o trabalho e a livre iniciativa também têm valor social.

Nos termos do art. 6º, os direitos sociais, isto é, aqueles direitos 
para se viver em sociedade e em igualdade social, são a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

2 “[...] à l’idée que les hommes ont tous les mêmes droits, y compris sur un plan social (égalité des 
sexes, droit à la santé, au repôs, aux loisirs, à l’instruction et à la culture), économique (droit à 
l’emploi, droit de grève, liberté syndicale, participation à la gestion des entreprises) et politique 
(droit d’asile, droit à l’autodetérmination [...].
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previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

A partir do art. 193, é estabelecida a Ordem Social, como um modo 
de tornarem efetivos os direitos sociais, com ações positivas por parte do 
Estado; portanto, um Estado socialista.

Expressa a base da ordem social o primado do trabalho, com obje-
tivo de bem-estar e justiças sociais.

A Constituição compromete o Estado no sentido de criar um pla-
no de justiça social, de dar tratamento social igual para todos, pois o 
Estado deve organizar a seguridade social e também financiar parte. A 
saúde é dever do Estado. Também assegura aposentadoria com reajus-
te de todos os benefícios, em caráter permanente, para manter o seu 
valor real. A assistência social deve ser prestada a quem necessitar. 
A educação, cultura e desporto também são deveres do Estado, que 
deve, ainda, promover a ciência e a tecnologia. A Constituição garan-
te a manifestação de comunicação social, assume a defesa do meio 
ambiente e impõe proteção à família, à criança, ao adolescente, ao 
jovem, ao idoso e ao índio.

Enfim, temos uma Constituição legítima que assegura o trabalho 
e a livre iniciativa, mostrando certo viés capitalista, porque pelo tra-
balho e pela livre iniciativa se dão condições de propriedade priva-
da, de consumo, de movimentação econômica, acúmulo de riquezas, 
etc.; mas, ao mesmo tempo, o Estado assume para si o dever de dis-
pensar a todos igualdade social, de modo que todos os direitos sociais 
previstos pelo art. 6º não sejam apenas garantidos teoricamente.

O Texto Constitucional, em seu todo, prestigia o fundamento da 
República de dignidade da pessoa humana. A conclusão é que temos uma 
Constituição impregnada de ideias capitalistas e socialistas, colocando o 
ser humano no ápice.

5. Dignidade da pessoa humana

5.1. Fundamento da República

Como já expresso, a dignidade da pessoa humana aparece no art. 
1º, inciso III, como um dos fundamentos da República Federativa do Bra-
sil. E, como lembra Luis Felipe Salomão (2018, p. 14):
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3 (Condicionar a prestação desses serviços ao pagamento de uma contrapartida pecuniária, como se 
se tratasse de um contrato bilateral de direito privado, significa, na prática, denegar a uma parcela 
substancial da população, sobretudo em países subdesenvolvidos, a dignidade da pessoa humana. 
[...] é indispensável reafirmar que nenhuma atividade econômica, num regime autenticamente 
republicano, deve servir os interesses dos poderosos, mas voltar-se sempre, à satisfação das justas 
necessidades e utilidades de todos. Ainda sob esse aspecto, o regime capitalista, que subordina a 
vida econômica ao interesse maior de produção de lucros e de concentração de capital, com desres-
peito aos trabalhadores e consumidores, revela-se frontalmente anti-republicano).

[...] Nossa atual Constituição foi a primeira (das 
sete que tivemos) que considerou o respeito à dig-
nidade da pessoa humana como um dos fundamen-
tos do Estado Democrático de Direito e revelou ex-
pressamente os objetivos da República Federativa 
do Brasil, entre eles o de construir uma sociedade 
livre, justa e solidária.

Se é fundamento republicano, deve ser observado em toda ação 
estatal, sem exceção, até mesmo por particular em relação a outro par-
ticular. Segundo José Afonso Silva (2007, p. 35),

[...] aqueles fundamentos da República Federa-
tiva do Brasil são as bases as quais ela assenta, 
enquanto Estado Democrático de Direito. Faltando 
um daqueles fundamentos indicados no art. 1º, a 
República Federativa não se caracterizará como 
Estado Democrático de Direito.

De se lembrar, conforme ensina Fábio Konder Comparato (2006, p. 
622), que

[...] Os direitos humanos em sua totalidade – não 
só os direitos políticos, mas também os econômi-
cos, sociais e culturais; não apenas os direitos dos 
povos, mas ainda de toda a humanidade, compre-
endida hoje como novo sujeito de direito no plano 
mundial – representam a cristalização da dignida-
de da pessoa humana.

O tratamento que todos esperam e são titulares é o de respeito 
aos direitos inerentes à condição humana que cristalizam a digni-
dade. E, “a essência comunitária da verdadeira república exige que 
ninguém seja excluído do acesso aos serviços que a consciência ética 
coletiva, em dado momento histórico, considera indispensáveis a uma 
vida digna.” (634-635)3 
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Desse modo, não há como fugir da ideia de que todas as ações ele-
vam a dignidade da pessoa humana ao patamar em que foi alçada pelo 
legislador constituinte. 

Trata-se de um fundamento que deve ser observado, sob pena de a 
República esfacelar-se.

5.2. Conceito

Mesmo assim, o conceito de dignidade da pessoa humana não nos 
parece simples, em razão da extrema abstração, da evolução do homem 
e dos direitos que vão surgindo em razão desta evolução.

Podemos entender que ter uma vida com dignidade é possibilitar à 
pessoa exercer todos os direitos inerentes à condição humana, como um 
meio de alcançar ou influir na tão esperada felicidade.

Dignidade da pessoa humana é o atributo que todos devem experi-
mentar, com permanência, como um modo de colocar o ser humano no 
centro da vida social e estatal.

Deve ser próprio do ser humano viver com dignidade.
Após advertir quanto às dificuldades do conceito, Ingo Wolfgang 

Sarlet (2017, p. 60), leciona que 

[...] Numa primeira aproximação, superando a 
noção (ainda extremamente influente no pensa-
mento filosófico e jurídico contemporâneo) de que 
a dignidade constitui uma qualidade inata (natu-
ral) do ser humano, como algo inerente à própria 
condição humana, parece correto afirmar, já em 
outro sentido, que a dignidade representa um va-
lor especial e distintivo reconhecido em cada ser 
humano como sendo merecedor de igual respeito, 
proteção e promoção. Além disso, não se deverá 
olvidar que a dignidade constitui atributo reconhe-
cido a qualquer ser humano, visto que, em prin-
cípio, todos são iguais em dignidade, no sentido 
de serem reconhecidos como pessoas integrantes 
da comunidade humana, ainda que se portem de 
forma igualmente digna nas suas relações com seus 
semelhantes ou consigo mesmos.
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Com o intuito de universalidade, como se extrai de artigo de Ediana 
di Frannco Matos da Silva Santos, na obra “Montesquieu – neoconstitu-
cionalismo, ativismo judicial e dignidade da pessoa humana” (2017, p. 
62), surge em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, indi-
cando a dignidade da pessoa humana como inerente a todos os membros 
da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, “por si, este 
reconhecimento deveria nortear questões ligadas à liberdade, justiça e 
a paz no mundo, considerando os desastres causados pelas duas grandes 
guerras mundiais.”

De maneira objetiva, a dignidade da pessoa humana apresenta-se 
como a “igualdade dos cidadãos, expressa na mesma dignidade social 
e na igualdade de tratamento normativo” (CANOTILHO, 1995, p. 363).

É isto, vida social com as mesmas oportunidades e direitos e trata-
mento legal com igualdade para todos.

Como leciona André Ramos Tavares (2015, p. 443), mesmo havendo 
posicionamentos de que não há princípio absoluto, 

[...] hodiernamente, muitos doutrinadores conver-
gem em seus pensamentos, considerando-se que o 
princípio da dignidade da pessoa humana é o prin-
cípio absoluto do direito, que faz com que todos os 
outros a ele devam obediência irrestrita.

Evidentemente, respeitando posicionamento contrário de reno-
mados juristas, temos que o princípio-fundamento da dignidade da 
pessoa humana se apresenta como “absoluto”, na medida em que 
todos os direitos decorrem do ponto nuclear do significado de digni-
dade humana.

6. Direitos fundamentais

Já se afirmou que direitos fundamentais podem ser direitos naturais 
ou direitos humanos positivados, diante da crença de que se positivados, 
serão mais respeitados pelo Estado e pela sociedade.

Para Alexy (2012, p. 50-51) “sempre que alguém tem um direito 
fundamental, há uma norma que garante esse direito” e ainda, “[...] 
toda pretensão à existência de um direito fundamental pressupõe a vali-
dade de uma norma de direito fundamental [...]”.
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Desse modo, cristalino está que a existência de um direito funda-
mental pressupõe uma norma constitucional que dá validade ao determi-
nado direito, e, por consequência, deve garantir sua eficácia.

6.1. Conceito

Na doutrina vamos encontrar duas correntes sobre os direitos fun-
damentais, como ensina Paulo Bonavides, em análise à tese de A Consti-
tuição aberta (2004, 186): 

[...] de um lado os que empenham em demons-
trar que os direitos de oposição ao Estado – os 
clássicos direitos da liberdade nas formulações do 
liberalismo – se conservam ainda vivos e eficazes, 
de aplicação inabdicável, podendo e devendo exe-
cutar nos sistemas jurídicos a mesma função prote-
tora que sempre se lhes reconheceu; doutro lado, 
os que se determinam a alargar o campo dos direi-
tos básicos mediante o reconhecimento de novas e 
desconhecidas funções atribuídas a esses direitos, 
assinalando-se dentre outras, a função social e de-
mocratizante que tais direitos executam.4 

Detalhando o tema, encontramos em Manoel Gonçalves Ferreira  
Filho (2016, p. 31), que:

[...] a doutrina dos direitos fundamentais revelou 
uma grande capacidade de incorporar desafios. 
Sua primeira geração enfrentou o problema do ar-
bítrio governamental, com as liberdades públicas, 
a segunda, o dos extremos desníveis sociais, com 
os direitos econômicos e sociais, a terceira, hoje, 
luta contra a deterioração da qualidade de vida 
humana e outras mazelas, com os direitos de so-
lidariedade.

4 A Constituição aberta. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 186. (O ensaio de Paulo Lopo Saraiva não é 
somente um estudo atualizado dos elementos teóricos que compõem a estrutura do Estado social 
brasileiro na dimensão das liberdades humanas, mas, por igual, uma reflexão que investiga a fundo a 
garantia dos direitos sociais, ou seja, a necessidade do reconhecimento de sua eficácia imediata, de 
seu controle pelos tribunais, bem como da disposição de meios processuais ou instrumentais – como 
é o mandado de garantia social – para concretizar a proteção àqueles direitos).
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Então, com segurança, pode-se afirmar que direitos fundamentais 
são os direitos humanos positivados que se afirmam como liberdades pú-
blicas, que devem possibilitar o exercício dos direitos individuais. São os 
direitos econômicos e sociais para possibilitar vida com dignidade no seio 
social e, por fim, os direitos de solidariedade, para permitir uma vida 
fraternal entre todos.

O respeito pelo Estado e o real exercício dos direitos fundamentais 
ou direitos básicos, observam o princípio-fundamento da dignidade da 
pessoa humana.

   
6.2. Exercício dos direitos fundamentais

Exercitar os direitos fundamentais é concretizar a Constituição. É 
receber do Estado um comportamento negativo, que permita que os di-
reitos individuais sejam praticados na íntegra, com toda sua eficácia; 
mas, é também ter condições de realizar condutas que tornem efetivos 
os direitos sociais, atingindo toda a sociedade, sem exceção.

Para que seja possível que os direitos sociais tenham eficácia, sendo 
concretizados e exercitados por todos, é necessário que o Poder Público 
tenha planos verdadeiros, e não demagógicos, de políticas públicas em 
todas as áreas sociais.

Deve impor políticas públicas que qualifiquem a educação, possibi-
litem trabalho com rendimento justo e suficiente, deem segurança a to-
dos que vivam no território nacional, permitam moradia digna, protejam 
a maternidade, a criança e o adolescente e o idoso. São indispensáveis 
políticas públicas que permitam aposentadoria justa, com valor de bene-
fício com poder aquisitivo garantido, pois os males da inflação são iguais 
aos trabalhadores e aos aposentados, bem como, políticas públicas que 
atendam a saúde pública, em contraponto com os planos de saúde parti-
culares, que ganham fortunas em razão da omissão Estatal.

Enfim, o exercício dos direitos fundamentais depende muito de uma 
conduta séria e justa por parte dos governantes.

Consoante determina o art. 5º, § 1º da Constituição Federal “As 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata”, o que obriga interpretar que cabe aos Poderes do Estado e, 
de modo especial ao Legislativo e Executivo, tomar todas as medidas 
para aplicação imediata das normas definidoras destes direitos.

Em havendo omissão legislativa e executiva, cabe ao interessado 
propor ação judicial, a fim de que o Poder Judiciário garanta o exercício 
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do direito fundamental, dando eficácia à norma constitucional. É o cha-
mado ativismo judicial constitucional, ou seja, quando o Poder Judiciário 
determina o cumprimento de uma norma constitucional que não se con-
segue aplicar ante a omissão dos outros Poderes.

Essa conduta não pode ser entendida como Poder Judiciário legis-
lando ou se sobrepondo aos demais Poderes, mas apenas que está deter-
minando o cumprimento de direitos já previstos na Constituição Federal.

Na obra de Ingo Wolfgang Sarlet, na qual vários outros autores têm 
seus pensamentos transcritos, encontramos que: 

[...] em nosso direito constitucional o postulado 
da aplicabilidade imediata das normas de direitos 
fundamentais (art. 5º, § 1º da CF) pode ser com-
preendido como um mandado de otimização de 
sua eficácia, pelo menos no sentido de impor aos 
poderes públicos a aplicação imediata dos direitos 
fundamentais, outorgando-lhes, nos termos desta 
aplicabilidade, a maior eficácia possível.

Os Poderes devem dar efetividade à norma, sendo proibida qual-
quer norma que atente contra aquela que seja definidora de direito fun-
damental que, portanto, deve ser a baliza para todo ato estatal.

Sendo a dignidade da pessoa humana fundamento da República e os 
direitos fundamentais princípios informadores, não há como os Poderes 
se apartarem do conteúdo; ao contrário, em toda ação deve ser possibi-
litado o exercício de tais direitos com eficácia real.

Na obra “A eficácia dos direitos fundamentais” (2015, 382-392), no 
que diz respeito ao Poder Executivo, que pratica atos de administração 
que devem propiciar o exercício de tais direitos, encontramos que

[...] No que diz com a relação entre os órgãos da 
administração e os direitos fundamentais, no qual 
vigora o princípio da constitucionalidade imediata 
da administração, a vinculação aos direitos fun-
damentais significa que os órgãos administrativos 
devem executar apenas leis que àqueles estejam 
conformes, bem como executar estas leis de forma 
constitucional [...] a não observância destes postu-
lados, poderá, por outro lado, levar a invalidação 
dos atos administrativos [...].
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Isto é, os atos administrativos devem possibilitar o exercício dos 
direitos fundamentais, devem estar conforme tais direitos estão precei-
tuados na Constituição Federal.

Em suma, o exercício dos direitos fundamentais com eficácia 
constitucional deve ser possibilitado pelo Poder Legislativo elaboran-
do normas infraconstitucionais que permitam a aplicação da norma 
constitucional; pelo Poder Executivo, implantando políticas públicas 
concretas e viáveis que permitam às pessoas terem a consciência e o 
sentir que estão exercitando os direitos fundamentais; e, na ausên-
cia de condutas concretas destes Poderes, cabe ao Poder Judiciário 
possibilitar o exercício pleno de todos os direitos base previstos pela 
Constituição Federal.

7. Situação da população após 30 anos de Constituição Federal

Decorridos 30 anos da promulgação da Constituição Federal a 
situação da população é de enorme desconforto, porque os governan-
tes não cumprem as disposições lá previstas, não sendo esta omissão 
deste ou daquele Governo, deste ou daquele partido político, mas, 
sim, de todos que estiveram no comando do destino da Nação nestas 
três décadas.

Vejamos.
Com uma população de 207 milhões de habitantes (2016), temos 

13,7 milhões de desempregados em 2018.
Mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas ou moradias sem 

infraestrutura, sofrendo com problemas como má distribuição de água, 
falta de rede de esgoto, coleta de lixo, energia, pavimentação, etc.

Mais de 32 mil pessoas vivem em situação de rua.
São 12 milhões de analfabetos. 25 milhões de pessoas entre 14 a 

19 anos estão fora da escola e 51% da população não concluiu o ensino 
fundamental.

Na segurança pública há uma crise. No Estado de Pernambuco, em 
2017, houve mais de 5 mil homicídios, o que corresponde a um núme-
ro de mortes em guerras. No ano de 2016, foram assassinadas 61.619 
pessoas no país. Basta ver os jornais e toda rede de comunicação para 
perceber a grande insegurança pública.

Quantos aos aposentados, 80% recebem apenas um salário mínimo, 
o que obriga o idoso, em regra, continuar trabalhando após a concessão 
da aposentadoria, a fim de conseguir sobreviver.
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Cerca de 40% das crianças vivem em estado de pobreza, sendo que 
2,6 milhões entre 5 a 17 anos já estão trabalhando. Entre os adolescen-
tes, 4 em cada 10 vivem em situação de pobreza.

O sistema de saúde é um caos. A despeito disso, um levantamento 
do Ministério da Saúde informa que numa escala de 0 a 10, a qualidade 
deste sistema seria 5,5. Entretanto, esse levantamento não é confiável, 
simplesmente porque realizado pelo próprio Governo. Basta ver a situa-
ção dos locais de atendimento público, a grande quantidade de ações ju-
diciais objetivando a garantia do direito gratuito à saúde e a necessidade 
de alto gasto mensal para pagamento de planos de saúde.

Enfim, após 30 anos de Constituição Federal os direitos funda-
mentais ainda são relegados ao segundo plano pelos Governos, eleitos 
pelo povo.

8. Conclusão

A conclusão é triste e coloca o Brasil como um país pobre e muito 
longe de ser desenvolvido ou em desenvolvimento, como por vezes ouvi-
mos dizer. A situação não avança, não há melhoria e a vida do brasileiro 
continua sofrida.

Não há como negar que após a implantação do Plano Real houve 
melhora, mas durou menos do que se esperava, e hoje a situação é de 
tristeza.

Em um país onde os direitos fundamentais, como mostrado ante-
riormente, em fontes do IBGE e Fundação Abrinq, não são observados, 
diante da inércia dos governantes, a conclusão que chegamos é que a 
Constituição Federal está mais para uma simples folha de papel, o que 
não pode ser aceito. A partir da ideia de Lassalle (2001, p. 17), podemos 
afirmar que incorporados a uma folha de papel os direitos fundamentais 
não são apenas ideias, mas, sim, verdadeiros direitos base a serem exer-
citados, e quem atentar contra deve ser punido.

Enfim, temos uma Constituição Federal, chamada de Constituição 
Cidadã, porque apresenta como um dos fundamentos da República a dig-
nidade da pessoa humana, e por consequência alça o ser humano ao pon-
to central do Estado, que reconhece direitos da natureza humana como 
direitos fundamentais; mas, por outro lado, temos uma situação real em 
que a eficácia de tais direitos não acontece como previu o constituinte, 
mantendo o povo brasileiro impossibilitado de exercitar direitos expres-
samente garantidos pela Norma Maior.
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Separação dos poderes: tendências e desafios

Luís Francisco Aguilar Cortez1 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo

Mas o que é o próprio governo, senão a maior das críticas à natu-
reza humana? Se os homens fossem anjos, não seria necessário governo 
algum. Se os homens fossem governados por anjos, o governo não pre-
cisaria de controles externos nem internos. Ao moldar um governo que 
deve ser exercido por homens sobre homens, a grande dificuldade re-
side nisso: é preciso primeiro capacitar o governo a controlar os gover-
nados e em seguida obrigá-lo a controlar a si próprio. A dependência 
para com o povo é, sem dúvida, o controle primordial sobre o governo, 
mas a experiência ensinou à humanidade que precauções auxiliares são 
necessárias. (artigos federalistas, 1787-1788)2.

Sumário: 1. Introdução; 2. A separação dos poderes no Estado mo-
derno; 3. A estrutura atual no modelo brasileiro; 4. O controle por meio 
do Direito e seus limites; 5. O protagonismo do Executivo e do Judiciá-
rio; 6. Uma nova separação dos poderes?; 7. Considerações finais.

1. Introdução

Com o constitucionalismo moderno avançamos na implementação 
dos denominados controles do Estado, como forma de “domesticação” 
do poder, inicialmente apontando a lei como instrumento primordial 
no controle – Estado liberal –, já no século XX, reconhecendo a im-
portância da igualdade material como fator de equilíbrio – Estado 
do bem-estar social – e, mais recentemente, com a vinculação dos  

1 Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, 
Vice-Diretor e professor na Escola Paulista da Magistratura, professor na Faculdade de Direito da 
PUCCAMP. 

2 MADISON, James et al. Os artigos federalistas. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1993. art. 51, p. 350.
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3 A respeito do tema, Ritorno al Diritto, Paolo Grossi, Roma: Laterza, 2015.
4 DIPPEL, Horst. História do constitucionalismo moderno. Tradução de Antonio Manuel Hespanha e 

Cristina Nogueira da Silva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.
5 Segundo tratado do governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Rio de Janeiro: 

Vozes, 1994.

agentes, públicos e privados, a princípios e valores, com a ampliação 
do conceito de Direito – modelo a ser implementado, talvez, por meio 
do denominado Estado regulador.

A separação dos poderes ou funções estatais representa importan-
te confirmação da necessidade de equilíbrio no exercício do poder es-
tatal, como forma de evitar a concentração e abusos no seu exercício.

O Direito, no estágio atual, não está circunscrito às leis escritas ou 
mesmo às leis nacionais; para assegurar maior efetividade na sua função 
de controle, todos os poderes devem estar subordinados ao Direito, a jus-
tificar maior cuidado na avaliação das suas fontes e formas de aplicação3.

A nova dimensão do ordenamento jurídico mantém a estrutura 
clássica de limitação do poder estatal, dividindo-o entre uma pluralida-
de de agentes e instituições, afastando a possibilidade de exercício do 
poder por meio de uma autoridade única e, de outra parte, a ampliação 
da esfera normativa permite maior fiscalização do funcionamento da-
quela estrutura convencional.

A proposta deste trabalho é destacar alguns aspectos do funcio-
namento atual do modelo clássico na relação entre os poderes/funções 
estatais e seus reflexos, os novos desafios enfrentados e perspectivas 
para que a ideia original atinja sua finalidade de evitar a concentração 
e desvios no exercício do poder estatal, de modo a preservar e forta-
lecer a proposta instituída por meio da Constituição Federal de 1988. 

2. A separação dos poderes no Estado moderno

A noção de Constituição mista existente na Grécia já considerava 
a distribuição do poder pelas várias partes constitutivas da sociedade 
como fator relevante para o exercício equilibrado do Poder.

As lutas políticas na Inglaterra do séc. XVII igualmente tinham por 
base a busca da redução do poder do monarca, batalhas que acabaram 
influenciando o formato de organização estatal implementado com a 
Independência Americana e com a Revolução Francesa4.

Na doutrina, considerada a concepção de Estado moderno, Lo-
cke5 é visto como o precursor na defesa da separação dos poderes e  
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Montesquieu6 seu impulsionador, para transformá-la, posteriormente, 
em critério essencial do Estado constitucional.

Contudo, somente com a Constituição da Comunidade de Massa-
chusetts de 1780, temos tal princípio normatizado, expresso em norma 
escrita, ao estabelecer (art. XXX):

No governo da comunidade o Legislativo nunca 
exercerá os poderes Executivo e Judicial [...]; o 
Executivo nunca exercerá os poderes Legislativo e 
Judicial [...]; o Judicial nunca exercerá os poderes 
Legislativo e Executivo [...]; a fim de que se tenha 
um governo de leis e não de homens.7 

Em seguida a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789), em seu art. 16, dispôs: “Toda sociedade na qual a garantia dos 
direitos não é assegurada, nem determinada a separação dos poderes 
não tem uma constituição.”

Destaca-se que nos Artigos Federalistas (23 a 28) já era ressalta-
da a visão de que a separação é também interdependência, de modo 
que cada poder pode controlar o outro, ressaltando que as limitações 
e controles devem ser articulados, para que os controles garantam  
os limites.

Foi decisiva na implementação do modelo idealizado a decisão de 
1803, no caso Marbury v. Madison, no qual a Suprema Corte norte-a-
mericana (então presidida pelo juiz John Marshall, que redigiu o voto) 
afirmou a supremacia da Constituição e a possibilidade de controle ju-
risdicional de constitucionalidade das leis, ainda que sem disposição 
expressa no texto constitucional.

Nesta breve referência histórica, importante ressaltar que as con-
dições políticas, econômicas e sociais da época compõem referencial 
imprescindível para a análise do princípio da separação dos poderes, 
além da inevitável intenção dos autores em buscar determinados resul-
tados com suas posições, o denominado contextualismo como critério 
de análise histórica, deve ser considerado quando da busca por um 
modelo ideal de organização e operabilidade das funções estatais.

6 O espírito das leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. Brasília, 
DF: UnB, 1995.

7 Os artigos federalistas, op. cit., p. 334.
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3. A estrutura atual no modelo brasileiro

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, destaca que a 
soberania é um dos fundamentos do Estado brasileiro, sendo titular da 
soberania o povo, que a exerce por meio dos seus representantes (art. 
1º, § único).

O exercício da atividade estatal, expressão da soberania, é, por 
sua vez, realizado por meio dos poderes ou funções estatais, dispondo 
o art. 2º que “São poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

É certo que a própria soberania popular, como toda forma de po-
der, deve estar sujeita a limites, preocupação expressa, por exemplo, 
no art. 1o da Constituição Italiana, ao estabelecer que: “A soberania é 
do povo, porém exercida na forma e nos limites da Constituição.”

Na doutrina nacional, José Afonso da Silva8 esclarece que o Poder 
político é uno, mas se compõe de várias funções governamentais, as 
quais são confiadas a órgãos distintos. Seria, então, mais preciso o uso 
da expressão separação das funções estatais, no lugar da já consolida-
da referência a “separação dos poderes”.

Destaca que a independência e harmonia entre os poderes/fun-
ções se referem, no que diz respeito à independência: à investidura e 
permanência, exercício das competências que não depende de autori-
zação e à liberdade de organização interna, enquanto a harmonia se 
relaciona às prerrogativas e direitos, com colaboração e controles recí-
procos, não se tratando de qualquer forma de independência absoluta.

No mesmo sentido José Joaquim Gomes Canotilho ensina que di-
vidir ou separar poderes se aproxima mais de uma questão relativa à 
distribuição de competências dos órgãos de soberania estatal do que 
propriamente de um problema de divisão do poder unitário do Estado9.

Para o autor a divisão dos poderes/funções é um princípio estru-
turante, atuante em duas dimensões:

– controle e limite do poder (dimensão negativa);
– justa e adequada ordenação das funções do Estado (dimensão 

positiva).

8 Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2009.
9 Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000. 
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Ressalta o que é de extrema relevância, que a separação não é 
absoluta e o que deve ser preservado é o núcleo essencial dos limi-
tes de competência de cada um.

Há, portanto, identidade nas posições acima expostas, lembrando 
que o próprio texto constitucional estabelece algumas exceções à no-
ção clássica de separação dos poderes, as quais alteram a distribuição 
original de competências idealizada e atendem, ainda que com resul-
tados questionáveis, novas exigências para o funcionamento do Estado. 
Assim, temos na Constituição Federal, mesmo em condições de normal 
funcionamento das instituições:

– o art. 62 – ao autorizar a edição de medidas provisórias pelo 
executivo;

– o art. 68 – que prevê a possibilidade de delegação de atribuição 
legislativa ao Presidente;

– art. 103-A (EC 45/04): súmulas vinculantes editadas pelo Supre-
mo Tribunal Federal, vinculando o judiciário e a administração.

Podemos, então, afirmar, com base nas origens históricas do prin-
cípio e na sua configuração atual, que, a fim de evitar uma infindável 
sucessão de controles dos controles, é fundamental preservar uma re-
lação de interdependência, reservar algumas competências mais es-
pecíficas, assegurar formas de composição e funcionamento distintos 
e respeitar os respectivos limites, tudo nos termos estabelecidos pelo 
texto constitucional, no sentido material e formal, tendo por objetivo 
a limitação do exercício do poder.

4. O controle por meio do Direito

A distribuição das funções estatais, definida na Constituição, é 
um passo obrigatório, mas não suficiente para atingir sua finalidade de 
controle do Poder, daí a importância em adequar as normas reguladoras 
para que o seu funcionamento corresponda aos objetivos visados.

A denominada “invasão” do Direito em todas as esferas da vida 
tem justificado a crescente preocupação em analisar quem faz o Di-
reito, quem pode aplicá-lo e no que consiste o Direito na atualidade.

De modo geral, no nosso modelo da Civil Law, a noção de Direito 
está associada à produção de normas por meio de representantes demo-
craticamente eleitos, assegurada sua legitimidade pela forma de esco-
lha dos representantes, pelo processo legislativo constitucionalmente 
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configurado e, mais atualmente, pela sua adequação a princípios e va-
lores que resguardem os direitos fundamentais.

Contudo, a complexidade das relações na sociedade moderna e 
a velocidade das transformações técnicas, econômicas e sociais, têm 
demonstrado que a sociedade e o Estado são igualmente afetados por 
outras fontes normativas, fora do sistema convencional de produção 
do Direito.

Tal constatação é de extrema importância porque se o Direito 
deve “conter” o Poder, deixará de cumprir tal finalidade se for produ-
zido estritamente por aqueles que já detêm todo o Poder. 

Interessante reflexão é apresentada por Benoit Frydman10 ao re-
lembrar que o conceito de norma, após Kelsen, foi além da sua equi-
paração às regras jurídicas, e, hoje, tal situação sofre ainda maior  
ampliação.

Destaca que, cada vez mais, estamos sujeitos à observância de 
normas técnicas e estritamente administrativas, coexistindo com re-
gras jurídicas, nem sempre com superioridade “internormativa” das 
normas jurídicas.

Aponta a força das regulações setoriais como condição de funcio-
namento das economias complexas, e a “irresistível extensão do domí-
nio das normas técnicas”, elaboradas sem maior contato com as ins-
tâncias políticas tradicionais, em um processo legislativo convencional.

O processo legislativo convencional, as esferas públicas de deba-
tes conhecidas já não são as arenas predominantes para definição de 
todas as normas, o que pode ser exemplificado com o enorme número 
de normas de gestão e de funcionamento para diversos setores (ISO 
9000, certificações, ABNT, selos de qualidade, selos de origem, norma-
lização contábil de empresas para atuarem nas bolsas internacionais, 
notas das agências de crédito etc.), além das regulações autônomas 
das redes sociais.

A influência dos sistemas digitais na sociedade é analisada por Ja-
mie Susskind11 ao indagar se os programas digitais vêm adquirindo força 
para determinar nossas condutas.

Isso porque, explica o autor, antes nossa vida era determinada 
pelo Estado, pelo mercado e pela sociedade civil, mas, agora, crescem 

10 O fim do estado de direito: governar por standards e indicadores. Tradução de Mara Beatriz Krug. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018.

11 Future politics. Oxford: Oxford University Press, 2018.
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em importância os sistemas digitais, sem que se tenha uma real dimen-
são do seu poder.

Sustenta que se os sistemas determinam, em várias esferas, o que 
podemos e o que não podemos fazer, e influenciam condutas e opini-
ões, gradualmente vai transferindo-se da esfera pública para a esfera 
privada o processo decisório, controlado pelos gigantes das tecnologias 
digitais, interferindo na democracia e na liberdade.

Argumenta, ainda, que o processo legislativo tradicional já não 
atua com a mesma intensidade e que, embora a pressão social ainda te-
nha algum efeito, já não há debate público a respeito dos temas, sendo 
geradas “bolhas” de repetição e redundância como formadoras de opi-
nião. Exemplifica o autor com a decisão tomada pela empresa gestora 
do WhatsApp em limitar o número de compartilhamentos, decisão de 
uma única empresa, sem outra participação e/ou debates públicos.

O risco, pondera o autor, é de que as soluções políticas sejam, de 
forma crescente, ditadas por algoritmos, já que a nossa própria per-
cepção do mundo é por eles filtrada. Perdem relevância os mediado-
res humanos (imprensa tradicional) e os próprios algoritmos tornam-se 
misteriosos.

Acrescento que o sistema político, em grande parte, passa a res-
ponder aos estímulos gerados pelas próprias redes sociais e pelas pes-
quisas que norteiam o marketing político, transformando a gestão em 
mera administração de expectativas imediatas ou mesmo valendo-se 
destes novos instrumentos para tentar estabelecer a pauta de demandas 
e debates na sociedade, em prejuízo de uma administração com visão 
de maior prazo, planejada, com objetivos e metas preestabelecidos. 

Pode-se discordar quanto ao grau de interferência atual e de poder 
das normas técnicas e dos sistemas digitais e seus controladores, mas é 
inegável que expressam uma forma crescente de exercício do poder.

5. O protagonismo do Executivo e do Judiciário

Para responder aos novos desafios externos e internos, a gestão 
pública e, consequentemente, o Estado brasileiro, têm-se remodela-
do, alterando um perfil essencialmente “piramidal” e hierarquizado 
para um modelo em “rede”, resultando no que se denominou Estado 
policêntrico, no qual atuam múltiplos poderes ou funções, de forma 
segmentada. A nova configuração reflete-se, por exemplo, na disciplina 
setorial regulatória transferida às agências reguladoras e nas formas 
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de gestão delegada (parcerias público-privadas e organizações sociais, 
entre outras).

Os novos “centros decisórios” reduzem a capacidade legislativa 
convencional, o que também pode ser destacado na gestão econômica, 
com as propostas de autonomia do Banco Central, em parte já existen-
te de fato nos momentos de crise, nas decisões do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (CADE) a respeito da preservação da livre 
concorrência nas atividades econômicas e em outras formas de produ-
ção de normas “técnicas” sem intermediação do Poder Legislativo.

De outra parte, no Brasil, o Executivo tem “produzido” boa par-
te do direito vigente por meio de medidas provisórias12, disciplinando 
temas de grande impacto social e econômico, situação que, embora 
não dispense algum controle legislativo, especialmente após as mo-
dificações introduzidas com a EC 32/2001, altera significativamente o 
processo legislativo e reduz as esferas de debate público. 

Mesmo em situações pontuais de enfraquecimento do Executivo, a 
centralização do controle da agenda parlamentar nas presidências das 
casas legislativas e nas lideranças partidárias, com a apropriação de 
parcelas da Administração por grupos de interesse, não resulta na am-
pliação do poder da representação parlamentar em seu conjunto e na 
maior legitimação das decisões. A fragmentação partidária e o sistema 
político estimulam a competividade individual entre os representantes, 
lutando, primordialmente, pelos seus mandatos, concentrando-se na 
“pequena política”13 ou na adesão aos grupos que se apropriaram de 
parte do aparato estatal.

A redução do papel do legislativo na construção do Direito e na 
função de fiscalização dos outros poderes, também provocada pelas 
deficiências do sistema político eleitoral e na submissão da sua agen-
da àquela de interesse do Executivo, resulta na crescente quebra de 
confiança da sociedade na função legislativa, estabelecendo um círculo 
vicioso para o seu constante enfraquecimento.

Paralelamente à fraqueza do Legislativo, ao reconhecermos a re-
levância do Direito para o controle do Poder, com a imprescindível rela-
ção de equilíbrio a ser mantida entre as funções estatais, e a aceitação 
de que o Direito é a base de proteção da vida e da dignidade humana, 

12 A partir do governo Sarney até novembro/2017 (parte do governo Temer) haviam sido editadas 1.527 
medidas provisórias.

13 Assim definida por Gramsci como “a política do dia a dia, política parlamentar, de corredor, de 
intrigas”, em contraposição à “grande política” ou “alta política”, in: Carlos Nelson Coutinho, De 
Rousseau a Gramsci, São Paulo: Boitempo, 2011, especialmente p. 111.
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afirmando seu conteúdo prestacional, inevitável que outra função es-
tatal seja buscada para equilibrar as distorções no exercício do Poder 
político e aquelas inerentes ao sistema econômico. 

É o contexto no qual se dá, especialmente no Brasil, o avanço 
do Judiciário sobre o sistema político e o hiperdimensionamento das 
cortes constitucionais, situações referidas como “ativismo judicial”, 
“judicialização da política” etc.

São inúmeros os exemplos de decisões judiciais apontadas para 
“confirmar” tal “invasão”, entre outras: a decisão relativa à vertica-
lização das coligações (ADI 3685/DF); a definição de que o mandato 
legislativo pertence ao Partido (ADI 3.999/DF e ADI 4086/DF); a defi-
nição da chefia do Executivo em caso de vacância (Recl 7.759/PB); a 
discussão a respeito do direito da minoria parlamentar instalar CPI (MS 
26.441/DF); a possibilidade de pesquisa científica com embriões (ADI 
3.510/DF); a demarcação de áreas de reservas indígenas (PET 3388).

Nas esferas inferiores do Judiciário, a crescente demanda por 
prestações na área de saúde e medicamentos, educação, moradia, am-
biental, tem motivado Estados e Municípios a buscar nas Cortes Supe-
riores alguma limitação, as quais, até agora, têm mantido a possibili-
dade de uso da via jurisdicional.

Evidente que a omissão estatal em diversas áreas, a má prestação de 
serviços públicos essenciais e a própria impossibilidade de alcançar uma 
solução pelas vias políticas convencionais não permitem vislumbrar, a cur-
to prazo, seja abandonada a via judicial, a qual, entretanto, não foi ide-
alizada ou estruturada para solução de problemas sociais e econômicos.

Ao argumento de ausência de “legitimidade democrática” dos 
magistrados, porque não eleitos, opõe-se o compromisso de todas as 
funções estatais com os direitos fundamentais e sua efetivação, esta-
belecendo imensa área de difícil delimitação entre as competências es-
tatais, ampliando os riscos de decisões fora da “reserva institucional” 
preservada a cada função estatal.

A contaminação do aparato estatal, especialmente no Legislativo 
e no Executivo, por uma rede de corrupção tem, ainda, justificado e 
legitimado o Judiciário como instituição remanescente, apta a comba-
ter aqueles vícios; trata-se de saída institucional, o que ajuda a reduzir 
ilusões relativas a uma improvável “ditadura democrática”.

No âmbito da Suprema Corte, a existência de um texto consti-
tucional com excessivo conteúdo, a autorizar constante vinculação  
constitucional a inúmeros temas, aliada ao sistema recursal “generoso”  
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e amplas funções atribuídas aos ministros, que também atuam no Tri-
bunal Superior Eleitoral e no Conselho Nacional de Justiça, cujas de-
cisões podem ser objeto de recurso para o Supremo Tribunal Federal 
onde eles também participam, coloca-os na linha de frente de muitos 
embates que acabarão sendo analisados no STF; condições que não 
colaboram para preservar a Corte e permitir seu distanciamento da 
“pequena política”, do tempo de reação e modo de agir da política na 
sua forma representativa, reduzindo a possibilidade de concentração 
para debate dos temas de maior relevância.

Difícil, em contexto de crises institucionais e extrema desigualda-
de na sociedade, delimitar com precisão o espaço de não intervenção 
do Judiciário e mesmo da nossa Suprema Corte14, notadamente, com 
a abertura para uma jurisprudência de valores15, para uma orientação 
consequencialista, agora também expressa no art. 20 da Lei de Intro-
dução às Normas do Direito Brasileiro.

Por isso, no que se refere ao funcionamento do sistema, a triparti-
ção, no seu formato original, parece já não corresponder às exigências 
de uma sociedade mais complexa e desigual.

É inegável que a sociedade sofreu grandes transformações e o Es-
tado, em resposta, hoje apresenta: 

– aumento quantitativo dos órgãos estatais;
– aumento e diversificação das funções estatais;
– aumento e diversificação dos instrumentos de ação estatal;
– crescimento das relações de ordem interna.
Sua nova estrutura, aliada aos problemas referidos no exercício da 

representatividade nos parlamentos, aproxima o modelo de funciona-
mento a uma dualidade: Governo e Parlamento de um lado, Judiciário 
de outro.

Com isso, a ênfase nos denominados controles da Administração 
tem migrado da conhecida divisão entre controles internos e exter-
nos para a noção de accountability; termo que mescla a obrigação de  
prestar contas, o dever de transparência, com a possibilidade de res-
ponsabilização dos agentes públicos.

14 Como, por exemplo, acontece no Canadá, com a pouca utilizada e bastante questionável cláusula 
do “não obstante”, (notwithstanding clause) inserida na sua Constituição (seção 33), que permite 
ao Parlamento editar legislações imunes a revisão judicial durante certo período (máximo 5 cinco 
anos e em relação a todos os direitos).

15 Destacada por Ronald Dworkin em O império do direito, tradução de Jefferson Luiz Camargo, São 
Paulo: Martins Fontes, 2003.
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Na colocação de Guillermo O’Donnel16, ao lado do controle exercido 
entre as diferentes funções estatais – accountability horizontal – deve-
-se garantir o controle da sociedade sobre o Estado – accountability ver-
tical –, por meio dos mecanismos garantidores da liberdade de manifes-
tação, uma vez que não há garantia de efetividade do controle realizado 
exclusivamente por meio das eleições, o que justifica o reforço dos me-
canismos de democracia participativa, transparência e responsabilidade.

7. Uma nova separação dos poderes?

O que se tem, portanto, é a constatação, já referida por John 
Dewey, de que a formação do Estado é um processo experimental e 
como as condições estão em constante mutação, as experiências de-
vem ser renovadas, pois a Democracia é uma “experiência viva do 
povo”, que pode ser concretizada de várias maneiras17.

Analisando o funcionamento das diversas democracias existentes, 
Robert Dahl 18 conclui que nenhum desenho institucional pode assegu-
rar, isoladamente, seja o exercício eficaz do poder, seja a sua conten-
ção bem-sucedida.

Para Bruce Ackerman19  a Democracia não deve ser avaliada ape-
nas em função da divisão dos poderes, mas, sim, pela natureza dos 
vínculos entre a sociedade civil, a sociedade política e o Estado.

Sendo crítico do sistema presidencialista, em razão dos impasses 
e crises de governabilidade geradas, sugere novos poderes autônomos, 
a saber:

– poder supervisor de integridade burocrática (controle da cor-
rupção e aumento da transparência);

– poder supervisor da democracia (proteção ao direito de parti-
cipação eleitoral);

– poder autônomo de justiça distributiva (proteção aos direitos 
positivos – prestacionais);

O já citado Jamie Susskind aponta como saída a ênfase nos me-
canismos de Democracia Deliberativa, Democracia Direta, Wiki Demo-
cracy, Data Democracy e Democracia da Inteligência Artificial, como 

16 Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova, São Paulo, n. 44, p. 27-54, 1998.
17 Le public et ses problèmes. Tradução de Joelle Zask. Paris: Gallimard, 2005.
18 Poliarquia. Tradução de Celso Mauro Paciornik. São Paulo: EDUSP, 2005.
19 La nueva división de poderes. Tradução de José Manuel Salazar. México: FCE, 2007. 
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formas de implementar a maior participação da sociedade no governo, 
o que, no contexto nacional, tem se manifestado na preocupação com 
a introdução de audiências e consultas públicas para alguns setores.

Finalmente, analisando as condições atuais, Steven Levitsky e Da-
niel Ziblatt20 destacam a importância de regras não escritas nas re-
lações entres as funções estatais, que devem preservar a tolerância 
mútua e a reserva institucional de cada órgão, de modo a promover a 
confiança e o “propósito compartilhado”, requisitos ausentes nos de-
bates políticos atuais. 

5. Considerações finais

A sociedade atual tem desenvolvido novos polos de poder que exi-
gem do Estado e da Sociedade ajustes naquele modelo clássico de tri-
partição dos poderes.

Mantido o foco no controle do poder, novas formas que assegurem 
transparência, não só em relação às atividades públicas, mas também 
àquelas de natureza privada com reflexos socioeconômicos relevantes, 
e à regulação com efetivo controle da sociedade, devem ser buscadas, 
sob pena de regredirmos no controle democrático do Poder.

A estrutura clássica da separação dos poderes representa um mo-
delo nascido para dar resposta a condições históricas específicas, no 
combate ao absolutismo.

As justificativas para a sua implementação continuam, contudo, 
atuais, mantém-se o risco de concentração indevida de poder e não se 
vislumbra significativa alteração na natureza humana. 

O modelo de controle pelo Direito e a correta formatação das ins-
tituições públicas são instrumentos decisivos para estimular as práticas 
virtuosas na vida pública e privada.

Conclui-se que inexiste um modelo único e perfeito que assegure 
o efetivo controle do poder e permita o regular funcionamento das 
funções estatais em equilíbrio com o exercício das liberdades.

Neste momento, enquanto se aguardam profundas mudanças ins-
titucionais, a postura dos agentes públicos e o correto direcionamento 
dos órgãos que integram são as condições mínimas a observar, a fim de 
assegurar a transição para um novo modelo de regulação do Poder.

20 Como as democracias morrem. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
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1. Introdução

Neste ano de 2018, os brasileiros devem lembrar que a Constituição 
Federal de 1988 completará 30 anos de vigência. Ao longo dessas três 
décadas, foi alterada com várias emendas constitucionais. E as alterações 
devem ocorrer para a correção quanto ao pensamento e interesse político 
e social, não podendo ser rígida a ponto de não se permitir a alteração.

Para o Poder Judiciário, a Emenda Constitucional n. 45/2004 é 
relevante, uma vez que acarretou modificações importantes para os 
tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (art. 102 e 103, 
CF), Superior Tribunal de Justiça (art. 105, CF) e a criação do Conselho 
Nacional de Justiça (art. 103-B, CF). Um dos aspectos relevantes dessa 
Emenda Constitucional é a instalação de novas figuras do direito, como 
a súmula vinculante, a repercussão geral e que teve elevada interfe-
rência no Código de Processo Civil revogado e no novo Código de Pro-
cesso Civil, permitindo a incidência dos princípios possíveis de serem 
aplicados na legislação.

1 Pós-graduado, lato sensu, em Direito Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura. Mestre e 
Doutor em Direito Processual Civil pela PUC/SP (Ciência das Relações Sociais). Ex-professor no curso 
de graduação da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie em São Paulo.
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A Constituição contém princípios e regras que são fixadas para o 
alcance, respeito e cumprimento dos titulares do poder e para fazer 
prevalecer a separação dos poderes: o Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, com o que traz a limitação a eles. O respeito às normas constitucio-
nais em vigor permite assegurar a prevalência do Estado Democrático 
de Direito (art. 1º, da CF).

No âmbito desse ideal a Constituição assegura o denominado di-
reito fundamental, conforme dispõe o artigo 5º, em que se encontram 
entre esses direitos a inafastabilidade do controle judicial, o acesso à 
justiça, e a ser apreciado o direito violado em tempo oportuno e haven-
do ainda, como ideia precípua, para tanto a segurança jurídica.

É verdadeiro desafio, pois facilitando a Constituição o acesso à jus-
tiça, torna necessária a existência do processo com adequado resultado, 
de maneira célere e com a necessária segurança jurídica, para conferir a 
cada um o direito. Essa preocupação sempre envolveu o direito proces-
sual, de forma notória no âmbito civil, como se deu ao longo da vigência 
do Código de Processo Civil de 1973, ao qual foram efetuadas várias 
alterações para aquele fim mencionado no curso dos anos.

Não satisfeito com essa circunstância o legislador houve por bem 
editar novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março 
de 2015), com a visão de buscar simplicidade e tornar moderno o pro-
cesso, para alcançar a finalidade da efetividade da tutela jurisdicio-
nal, evitando-se demanda que perdure por muito tempo, de forma que 
se possam realizar os valores constitucionais. Preocupou-se, então, o 
legislador em produzir o código de modo a permitir que a sociedade 
tivesse conhecimento da possibilidade da realização dos direitos ame-
açados ou violados, pois estes não se compõem com as garantias cons-
titucionais do Estado Democrático de Direito.

Dentre as novas regras processuais, destaca-se a preocupação do 
legislador com os posicionamentos diferentes e incompatíveis pratica-
dos pelos tribunais. Isso porque, da mesma norma jurídica, em situa-
ções idênticas, tenham os interessados que se sujeitar a regras dife-
rentes, emanadas por julgamentos de tribunais diversos, o que enseja 
intranquilidade e os deixam atônitos e hesitantes.

Com a razão nessa circunstância e da experiência surgida com a 
criação da súmula vinculante e o princípio da repercussão geral (arts. 
102, § 2º, e 103-A, CF), procedeu à manutenção dessas regras no novo 
Código de Processo Civil e criou-se a vinculação aos precedentes juris-
prudenciais, conforme dispõem os artigos 926 e 927, ambos do mencio-
nado Código.
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A Constituição Federal, ao longo de sua vigência, transformou o 
direito processual civil, porque como devem estar inclusos os princí-
pios fundamentais nas regras deste, por meio deles foram introduzi-
das novas regras ao novo Código de Direito Processual Civil e se criou 
a vinculação aos precedentes, de maneira a tornar clara a harmonia 
nas decisões dos tribunais, buscando impedir posições diferentes e in-
compatíveis. Divergências existem quanto à constitucionalidade ou não 
dessa vinculação quando não prevista na Constituição, porém é questão 
que se pode encontrar a harmonia para a uniformização da jurisprudên-
cia, de forma legal e válida para trazer a estabilidade das decisões dos 
tribunais, tranquilizando a sociedade.

Assim, por este singelo ensaio, tão só se busca tornar clara a im-
portância da Constituição Federal de 1988 na aplicação das garantias 
processuais nela previstas, para o surgimento do novo Código de Pro-
cesso Civil e neste a criação da vinculação aos precedentes jurispru-
denciais. Dar-se-á o exame do princípio do direito constitucional pro-
cessual e sua importância; o caráter vinculante e a generalização dos 
precedentes, como previsto no artigo 927, do novo Código, havendo ou 
não constitucionalidade no referido dispositivo processual.

2. Constituição e Estado Democrático de Direito

A Constituição, como representação do contrato social, procura 
conciliar a vontade da maioria dos cidadãos, com o respeito aos direi-
tos fundamentais de todos, de maneira a preservar também os direitos 
da minoria eventual, assegurando a validade e a legitimidade dos atos 
praticados de forma substancial e formal pelos três poderes constitu-
ídos, em conformidade com o direito positivo, porque tem origem nos 
princípios pelos quais é composta e tendo em consideração a individu-
alidade de toda gente.

Ela é o conjunto de bens da sociedade num determinado momento 
do país, repercutindo o conjunto de ideias que se apresentam precípuas 
para a representação, assegurando o que se pode retirar também de me-
lhor das sociedades ditas avançadas e de importância, na busca da ordem 
econômica e social, para se alcançar o desenvolvimento do país e com 
justiça social, protegendo a vida, a liberdade, a família e a propriedade.

Diante dela e das normas que a compõe, todos devem obediência 
e respeito para que possa ser cumprida, pois sendo uma norma posi-
tiva é considerada obrigatória, mesmo quando ela permite o agir com  
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faculdade, de forma a não admitir a criação de obstáculo. A Constitui-
ção contém as normas de hierarquia superior e são elas o fundamento 
das demais normas e servem como paradigma, donde emanam a legiti-
midade e a validade das outras normas. E eventual interpretação que 
contrarie as normas da constituição deve ser recusada por meio de 
adequada aferição hermenêutica.

As normas constitucionais em conjunto devem ser consideradas 
como a fonte que estrutura o Estado Democrático de Direito, garantin-
do e protegendo os indivíduos e, caso ocorra o descumprimento destas 
normas, compete ao Estado ter instrumento capaz para a reprovação 
da desobediência praticada.

Ao reconhecer a Constituição, ser o país considerado como Re-
pública Federativa e se constituir em Estado Democrático de Direito 
(art. 1º), estabelece uma sociedade democrática, em que se admite a 
efetiva participação do povo, mediante o emprego de mecanismos para 
tomada de decisões e seu controle.

Ensina José Afonso da Silva:

A democracia, como realização de valores (igual-
dade, liberdade e dignidade da pessoa) de convi-
vência humana, é conceito mais abrangente do que 
o de Estado de Direito, que surgiu como expressão 
jurídica da democracia liberal. A superação do li-
beralismo colocou em debate a questão da sintonia 
entre o Estado de Direito e a sociedade democrá-
tica. A evolução desvendou sua insuficiência e pro-
duziu o conceito de Estado Social de Direito, nem 
sempre de conteúdo democrático. 

E prossegue: 

O Estado Democrático de Direito reúne os princí-
pios do Estado Democrático e do Estado de Direito, 
não como simples reunião formal dos respectivos 
elementos, porque, em verdade, revela um con-
ceito novo que os supera, na medida em que incor-
pora um componente revolucionário de transfor-
mação do status quo.2 

2 Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p.112.
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E mais: 
A democracia que o Estado Democrático de Direito 
realiza há de ser um processo de convivência so-
cial numa sociedade livre, justa e solidária (art. 
3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser 
exercido em proveito do povo, diretamente ou por 
representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único).3

 
Há, na Constituição, um sistema de valores, os quais com os prin-

cípios e regras nela existentes, devem ser respeitados e cumpridos, 
considerando a permeabilidade nela existente e oriunda da vontade 
popular ou de seus representantes.

3. A Constituição e o processo

A Carta Magna de 1988, como mencionado, incluiu nela os direitos 
fundamentais da pessoa, ou seja, estes direitos foram incluídos na Lei 
Maior como garantias e, por conseguinte, acarretaram consequências de 
sua violação previstas em leis adequadas. É o que ensina a respeito Joan 
Picó i Junoy4, sendo por isso denominada essa ocorrência de constitu-
cionalização do processo civil, passando-se, então, a estudar a matéria 
processual dentro da análise dos princípios que regem aquela legislação 
maior, pois insculpidas foram as garantias que regem o processo.

Desse modo, a atual Constituição Federal contém os princípios da 
inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do 
contraditório, da ampla defesa, da igualdade no tratamento das partes, 
do juiz natural, da proibição das provas ilícitas e da publicidade dos atos 
processuais e segurança jurídica. Todos esses princípios ensejam a garan-
tia a qualquer cidadão do acesso à jurisdição e à tutela jurisdicional, que 
abrange ainda a de urgência, nas hipóteses previstas na lei.

Não obstante tal verdade, não se pode atribuir caráter absoluto ao 
princípio, como, por exemplo, o do contraditório, porque se aplicado 
fosse nesse âmbito, estar-se-ia acarretando a decretação da inconstitu-
cionalidade de todas as leis que preveem eventual restrição à defesa, 

3 Curso... 33.ed. p. 119.
4 “Tras la Segunda Guerra Mundial, se produce en Europa y especialmente en aquellos países que en la 

primera mitad del siglo XX tuvieron regímenes políticos totalitarios, un fenómeno de constituciona-
lización de los derechos fundamentales de la persona, y dentro de estos, una tutela de las garantías 
mínimas que debe reunir todo proceso judicial. Se pretendía con ello evitar que el futuro legislador 
desconociese o violase tales derechos, protegiéndolos, en todo caso, mediante un sistema reforzado 
de reforma constitucional.” (PICÓ I JUNOY, Joan. Las garantías constitucionales del proceso. Barce-
lona: Bosch, 2002. p. 17.).
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em razão de determinada matéria a ser discutida, como, por exemplo, 
na ação de desapropriação, na ação possessória e na busca e apreensão 
referente a contrato de alienação fiduciária. Logo, nítida é a presença 
dos princípios na Constituição Federal, que não possuem caráter abso-
luto e devem ser sempre interpretados de forma relativa.

Essa compreensão permite afirmar que as leis, além de se subme-
terem aos princípios constitucionais e à Constituição, devem suscitar a 
consciência de que sua concepção se deu para efetivar o direito nela 
assegurado e em cumprimento aos princípios nela previstos, assim sen-
do estampadas na legislação substancial, a qual deverá obter o seu 
efetivo alcance com o auxílio do direito processual, razão pela qual ele 
deve servir de instrumento daquele direito material, não se aceitando 
mais a ideia da técnica processual pura e simplesmente prevalecer em 
detrimento do direito material.

A constitucionalização do processo civil ensejou uma visão diferen-
ciada, a ponto de se repensarem certos ensinamentos então firmados, pro- 
vocando a modificação de alguns dos entendimentos então conhecidos.5 

Portanto, deve o ordenamento jurídico possuir tutela de direitos 
eficaz, isto é, não se aceita apenas a declaração atinente à lei vir as-
segurar os direitos e princípios constitucionais, e sim garantir meios 
adequados e suficientes para tornar eficaz essa assertiva6. As normas 
processuais não se prestam a servir de empecilhos para a efetivação do 
direito substancial, pois não podem ser pensadas como sendo um fim 
em si mesmo, mas devem apresentar utilidade no alcance da efetiva-
ção substancial: esta é a utilidade da norma processual, é a sua razão 
de ser, aí está seu valor, sua importância e sua concepção axiológica. 

5 Salienta José Carlos Barbosa Moreira: “Característica marcante do processo civil brasileiro em nosso 
tempo é a sua progressiva constitucionalização. Não me refiro só à crescente atenção dada pela 
doutrina e pela jurisprudência contemporâneas aos vínculos entre o direito processual e a Consti-
tuição, e especialmente à necessidade de avaliar ou reavaliar à luz dela as soluções de problemas 
jurídicos relacionados com o processo. Aludo ao próprio ordenamento positivo.”(A emenda Cons-
titucional n. 45 e o processo. In: ______. Temas de direito processual civil: nona série. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 21.).

6 Ressalta Joan Picó i Junoy: “El carácter normativo de la Constitución, unánimemente admitido 
en nuestro días, comporta que los derechos fundamentales vinculen a todos los poderes públicos; 
requiriendo un adecuado sistema de garantías constitucionales dentro de las cuales se halla la exi-
gencia dirigida a los jueces de aplicar, de modo directo e inmediato, las normas constitucionales. 
Por este motivo - como hemos analizado - tales garantías se sustraen de la libre disposición a los 
particulares, esto es, son irrenunciables. Así, la Constitución se introduce plenamente en el ordena-
miento jurídico, en su cúspide, dejando de ser una mera norma programática, un simple catálogo de 
principios. Todo ello se traduce en una tutela jurídica sin necesidad de mediación legal, es decir, en 
la posibilidad de invocar cualquier precepto constitucional de carácter procesal como fundamento 
de cualquier actuación procesal.” (Las garantías constitucionales del proceso, cit., p. 24).
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E, para a adequada aplicação do sistema, devemos nos preocupar sem-
pre na formação apropriada, exigente, equilibrada dos magistrados, a 
quem é conferida a jurisdição, possibilitando-lhe pôr fim aos conflitos 
sociais e executar a efetivação do direito garantido na Constituição.7 

E ante a preocupação do legislador a respeito dos posicionamen-
tos diferentes e algumas vezes inconciliáveis oriundos dos tribunais so-
bre a mesma norma jurídica, buscou-se uma solução com a criação da 
Súmula Vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e também o julga-
mento de recursos especiais e extraordinários com efeito repetitivos, 
para se obter a uniformização da jurisprudência, mediante as decisões 
dos tribunais superiores.

3.1. O ordenamento, a segurança jurídica e a uniformização  
    da jurisprudência

O princípio8 da segurança jurídica encontra respaldo na Constituição 
Federal e se relaciona com o que se denomina Estado Democrático de Direito, 
no que resulta a estreita ligação com os direitos fundamentais. A Constitui-
ção, portanto, deve ter a supremacia em comparação as demais normas.9 
O desajustamento, pois, entre a norma inferior e a Constituição pro- 
voca a nulidade daquela, com o que se denomina inconstitucionalidade.

Em alguns momentos, o desarranjo entre essas normas poderá desen-
cadear alguma dúvida referente à adequada interpretação de uma norma 
jurídica vinculada aos direitos assegurados na Constituição e os princípios 

7 Compreende José Roberto dos Santos Bedaque que: “Para produzir resultado prático dotado de 
utilidade e realmente capaz de solucionar o litígio, a tutela jurisdicional depende da existência de 
sistema adequado de princípios relacionados ao processo em si, mas também da regulamentação 
adequada dos deveres e garantias daqueles a quem foram incumbidas sua condução e direção.” 
(Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). 
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 63.).

8 Não se pode olvidar que os princípios constitucionais são a coluna mestra do sistema jurídico e devem 
ser interpretados em conformidade com adequada e profunda inteligência, pois são considerados 
também como norma jurídica. Roque Antônio Carrazza pôde afirmar a respeito deste último aspecto 
que: “Tais normas, ao contrário do que pode parecer ao primeiro súbito de vista, não possuem todas 
a mesma relevância, já que, algumas, veiculam simples regras, ao passo que, outras, verdadeiros 
princípios. Não é sem razão que Prosper Weil afirma que ‘algumas normas constitucionais são mais 
diretrizes; outras menos’. A Constituição é, pois, um conjunto de normas e princípios jurídicos, atuais 
e vinculantes”. (Curso de Direito Constitucional Tributário. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 27.).

9 Observou Vicente Ráo: “O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de todas as normas 
e atos administrativos e atos judiciais, às disposições substanciais ou formais da Constituição; o 
princípio da legalidade reclama a subordinação dos atos executivos e judiciais às leis e, também, a 
subordinação nos termos acima indicados, das leis estaduais às federais e das municipais a umas e 
outras”.  (O direito e a vida dos direitos. 3. ed. atualizada por Ovídio Rocha Sandoval. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991. v. 1, p. 267.).
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que dela são emanados. A interpretação será necessária para a definição 
da aplicação da norma jurídica em face da Constituição e seus princípios, 
e, para tanto, conveniente será a consideração dos valores contidos na 
Carta Magna para orientar o sentido e o alcance da norma infraconstitu-
cional, uma vez que se estará realizando a ponderação de valores e prin-
cípios abrigados na própria Constituição, abrindo-se a oportunidade para 
a adequação no sistema jurídico, com a possibilidade de incorporação de 
novos valores, a atenuação de regras, modelando ou harmonizando às 
necessidades da sociedade compreendida em sua complexidade.10 

Assentada a importância que a aplicação dos princípios constitu-
cionais possui no sistema jurídico, é de ser destacado dentre eles o da 
segurança jurídica. É dever do Estado esforçar-se e procurar alcançar 
a adequada estabilidade social. Uma das formas para tanto é o direito, 
pois com este se busca a segurança jurídica, para permitir que todo 
indivíduo esteja certo que, ao respeitar a lei posta, o comportamento 
nela disposto deverá ser por todos atendido.

Não é aceitável, portanto, a admissão do direito ser variável, de 
acordo com o caso apresentado, ou com cada caso, ou caso a caso, por-
que é preciso que tenhamos uma ordem jurídica considerada equilibrada 
e estável, o que torna possível acarretar, assim, a segurança jurídica, 
quer quanto à legislação, como também em relação às decisões judi-
ciais, pois delas devemos conseguir a necessária estabilidade, com previ-
sibilidade e certeza, uma vez que são valores não passíveis de separação, 
porque o fato de vivermos em sociedade traz a exigência das regras 
serem previamente conhecidas, a possibilitar que o indivíduo possa se 
conduzir com honra e honestamente, respeitando e sendo respeitado.

Os princípios constitucionais influenciam as leis a fim de proporcio-
nar a garantia da segurança das mesmas, as quais estarão asseguradas 
pela vinculação às normas constitucionais, integrando o sistema e con-
ferindo firmeza ao ordenamento jurídico. A ocorrência, descoberta de 
antinomias não impedem de se compreender a existência da completude 

10 Salientou Eros Roberto Graus que: “A idéia de direito, porém, como observou Von Ihering (1900/9), 
expressa um processo de contínua evolução. De seu renovar-se vamos tomando consciência, pau-
latinamente. A teoria jurídica volta-se aos princípios jurídicos, salientando a sua importância, seja 
porque o modo formal de aplicação do direito (direito formal) não satisfaz socialmente, seja porque 
o direito moderno (direito posto pelo Estado) não viabiliza, por si só, a fluência das relações sociais 
e o dinamismo da circulação mercantil, carente de formas renovadas de legitimação. E a verificação 
de que os princípios são norma jurídica, ao lado das regras – o que converte norma jurídica em 
gênero, do qual são espécies os princípios e as regras jurídicas –, abre novas vias de indagação, 
riquíssimas, para os que se dedicam à teoria do direito.” (O direito posto e o direito pressuposto. 7 
ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 109-110.).
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do ordenamento jurídico. O juiz, ao proceder a interpretação da lei, 
deve procurar a melhor versão, a mais verossímil possível, de maneira 
que seja alcançada a estabilidade, evitando-se a surpresa, afastando-se 
a insegurança, a incerteza. A segurança jurídica presente traz ao indiví-
duo a previsibilidade que se conhece, a certeza, o que torna concreta a 
relação jurídica existente.

É do Estado, pois, por meio do Poder Judiciário, a capacidade e au-
toridade para a solução dos conflitos, o que se dá pela jurisdição, a qual 
é considerada una, e por esta razão se procura encontrar a uniformidade 
dos julgamentos, uma vez que não é plausível ser proferida decisão para 
casos iguais, mas com resultados diferentes, quando sujeitos a mesma 
lei, acarretando aos indivíduos tratamento diferentes. Nessa circunstân-
cia, se faz necessária a uniformização das decisões, formando o conjun-
to delas a jurisprudência dos tribunais, provocada pela concordância, 
consentimento destes órgãos, resultado então imposto pela maioria e 
respeitado pela hierarquia presente, com a aplicação do direito.

A composição dos tribunais e suas seções permitem o aumento do 
leque de maior probabilidade de acerto quanto às decisões, julgamen-
tos após o exame das condições de fato e de direito pelo colegiado. 
Com essa forma estabelecida, os julgados que promanam dos tribunais 
superiores estão a aferir as decisões dos inferiores, o que justifica a de-
terminação por aqueles assentada, serem seguidas por estes e muitas 
das vezes com caráter vinculante.

3.2. O art. 103-A da Constituição Federal e a criação da  
    súmula vinculante

A Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu permissão para a 
criação das súmulas vinculantes. Essa permissão representa a admissi-
bilidade pela Constituição Federal do reconhecimento da jurisprudên-
cia, de modo a conceder poder com caráter vinculativo as decisões ju-
diciárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Para que este edite 
a súmula vinculante, é necessário que a tese jurídica diga respeito à 
norma constitucional, com liame de validade e eficácia, somados estes 
requisitos à existência de controvérsia entre os órgãos do Poder Judi-
ciário, ou entre eles e a administração pública, provocando inseguran-
ça jurídica, no que teve como consequência a prolação de reiteradas 
decisões do Supremo Tribunal Federal, afirmando a tese jurídica, que 
permitirá a emissão da súmula vinculante, observando-se, pois, a Lei 
n. 11.417/2006. 
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E a respeito dela pôde observar Nelson Nery Junior, ao dizer que: 

[...] a súmula vinculante se desvincula dos julgados 
que serviram de referência para a sua edição, cons-
tituindo-se num preceito de natureza legislativa 
autônomo. Sua força obrigatória é ainda superior 
à da lei, pois vincula o Poder Judiciário e a admi-
nistração pública direta e indireta de todo o País.11 

A incidência, pois, da súmula vinculante, não se dá como norma 
geral e abstrata, porque é resultado da razão para decidir de reiterados 
casos, e deve ser empregada para a solução satisfatória das questões 
naqueles existentes, de forma a apaziguar a controvérsia, e trazendo 
segurança jurídica a toda gente. É lógico concluir ser obrigatória a ob-
servância da súmula vinculante em todos os graus de jurisdição. Na even-
tualidade da ocorrência do descumprimento dessa súmula, restará ao 
interessado no cumprimento dela opor reclamação perante o Supremo 
Tribunal Federal, como previsto no artigo 988 e seguintes do Código de 
Processo Civil/2015, artigo 7º, da Lei n. 11.417/2006 e Lei n. 8.030/1990.

3.3. Jurisprudência. Súmula. Precedente

Para possibilitar o estudo da incidência dos precedentes jurispru-
denciais, faz-se necessário saber a distinção entre eles, as súmulas e a 
jurisprudência.

Como é sabido, o sistema legal brasileiro é o da civil law, que não 
se confunde com o sistema common law. Porém, de alguns anos a esta 
parte, houve crescente interesse em conferir força à jurisprudência, 
apesar de o sistema brasileiro considerar a jurisprudência como fonte 
do direito. Miguel Reale considera a jurisprudência como fonte do di-
reito, ao esclarecer:

Pela palavra “jurisprudência” (stricto sensu) deve-
mos entender a forma de revelação do direito que 
se processa através do exercício da jurisdição, em 
virtude de uma sucessão harmônica de decisões 
dos tribunais.12 

11 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  
p. 120.

12 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 167. 
 Nesse texto ainda ensinou que: “Os juízes são chamados a aplicar o Direito aos casos concretos, a 

dirimir conflitos que surgem entre indivíduos e grupos; para aplicar o Direito, o juiz deve, eviden-
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Percebe-se que a jurisprudência poderá ser aplicada numa situação 
ou circunstância a se repetir em casos análogos. Em virtude dessa repe-
tição, foi possível ao Supremo Tribunal Federal, por iniciativa do Ministro 
Vicente Nunes Leal, criar as súmulas de jurisprudência predominante. 
Essas súmulas são o resultado da compreensão da maioria dos ministros, 
que podem ser revogadas ou modificadas, desde que novos fundamentos 
se apresentem para tanto. Elas revelam, exprimem a jurisprudência de 
um tribunal.13 As súmulas consideradas simples ou não vinculantes, não 
restringem o livre convencimento motivado dos magistrados; no entanto, 
esta liberdade não alcança as súmulas vinculantes que obriga a todos os 
magistrados e órgãos da administração direta e indireta.

As súmulas diferem do precedente judicial, pois este representa 
uma decisão que provocará repercussão no julgamento de casos futuros. 
E os precedentes surgem pela razão da lei ser interpretada de diferentes 
formas e em alguns casos há decisões judiciais diferentes para casos 
iguais, o que acarreta a quebra da segurança jurídica. Disso resulta a ne-
cessidade da existência do dever dos magistrados no respeito e vigilância 
aos precedentes, pois, para as mesmas hipóteses, as decisões devem ter 
proferidas com o mesmo resultado, cumprindo aqueles o dever, a obriga-
ção, de respeito aos precedentes dos tribunais superiores.

Michele Taruffo, após fazer distinção entre precedente e jurispru-
dência, conceitua o precedente asseverando:

O precedente fornece uma regra (universalizável, 
como já dito) que pode ser aplicada como critério 
de decisão no caso sucessivo em função da identi-
dade ou – como acontece em regra – da analogia 
entre os fatos do primeiro caso e os fatos do segun-
do caso. Naturalmente, a analogia das duas fattis-
pecie concretas não é determinada in re ipsa, mas 
é afirmada ou excluída pelo juiz do caso sucessivo 
conforme este considere prevalentes os elementos 
de identidade ou os elementos de diferença entre 
os fatos dos dois casos.14 

temente, realizar um trabalho prévio de intepretação das normas jurídicas, que nem sempre são 
suscetíveis de uma única apreensão intelectual”.

13 Nelson Nery Junior conceitua súmula ao dizer: “A súmula é o conjunto das teses jurídicas revelado-
ras da jurisprudência reiterada e predominante no tribunal e vem traduzida em forma de verbetes 
sintéticos numerados e editados. O objetivo da súmula é fixar teses jurídicas in abstracto que devem 
ser seguidas pelos membros do tribunal, de modo a facilitar o exercício da atividade jurisdicional 
pelo tribunal que as editou”. (Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 529.).

14 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de Processo, São Paulo, ano 36, n. 199, p. 
142-143, 2011.
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É possível compreender, com esse pensar, que o precedente judi-
cial traça a linha básica para um julgamento futuro, a contar, pois, da 
regra antes então firmada para os casos análogos.15 

No entanto, não se pode olvidar que da decisão proferida, neces-
sário é que se compreenda, se interprete sua composição, a criação 
empregada pelo magistrado, isto é, os motivos que determinaram a de-
cisão, porque a partir desses motivos foi permitido àquele encontrar a 
solução adequada, a qual será determinada no dispositivo da sentença 
ou acórdão, abrangendo as partes da lide, que acarretará a proteção da 
coisa julgada material. A razão para decidir, a interpretação da decisão, 
ademais, pode conter algumas teses jurídicas e é importante conhecer 
qual foi a tese admitida, ou mais de uma foi admitida, vale dizer, co-
nhecer as razões expressas e implícitas empregadas pelas partes, que 
permitiram ao magistrado asseverar a decisão.

É a partir das razões para decidir que se alcança a clareza in-
telectual da questão jurídica decidida, a qual poderá ser atribuída 
para futuras situações análogas, de forma a ser considerada como  
precedente judicial. Nesse sentido, compreendem Didier Junior, Paula 
Braga e Rafael de Oliveira:

A decisão há ser interpretada, portanto, quer para 
definir-se qual é a regra jurídica que regulará o 
caso, quer para dela extrair-se a norma jurídica 
geral que funcionará como precedente. A decisão, 
diga-se, há de ser interpretada sempre, e não ape-
nas quando for obscura, dúbia ou contraditória. 
[...] A interpretação da decisão é tema importan-
tíssimo. A definição dos limites da coisa julgada 
dependerá, necessariamente, da interpretação da 
decisão. Não é por acaso que se costuma, em exe-
cução de sentença, alegar ofensa à coisa julgada, 
baseando-se exatamente em questões relaciona-
das à interpretação da sentença.16 

15 Explicita José Roberto Cruz e Tucci: “Seja como for, é certo que em ambas as experiências jurídicas 
os órgãos judicantes, no exercício regular de pacificar os cidadãos, descortinam-se como celeiro 
inesgotável de atos decisórios. Assim, o núcleo de cada um destes pronunciamentos constitui, em 
princípio, um precedente judicial. O alcance deste somente pode ser depreendido aos poucos, de-
pois de decisões posteriores. O precedente então nasce como uma regra de um caso e, em seguida, 
terá ou não o destino de tornar-se a regra de uma série de casos análogos”. (Precedente judicial 
como fonte do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 11-12.).

16 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito pro-
cessual civil. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. v. 2, p. 447-448.
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17 Op. cit., p. 447.

Os precedentes podem ser considerados como elementos adequa-
dos para se alcançar a segurança jurídica, de forma a alimentar a ideia 
da necessidade de que as decisões promandas dos tribunais se solidifi-
quem à uniformidade nas questões de relevo, assegurando os princípios 
constitucionais. O novo Código de Processo Civil não mais considera 
tão só a lei como fonte primária do direito, como se pode notar com-
parando o artigo 140, do atual Código, com o artigo 126, do Código de 
Processo Civil revogado.

Na atual lei processual é preciso considerar o liame entre a ativi-
dade de interpretar e decidir, porque a aplicação da teoria da interpre-
tação jurídica, a qual diferencia texto e norma, a lei e os atos normati-
vos devem ser considerados como o início da análise, encontrando-se a 
norma como resultado e não como propósito da interpretação.

Ressaltam Didier Junior, Paula Braga e Rafael de Oliveira, no to-
cante à teoria da interpretação jurídica, mencionando o ensinamento 
de Riccardo Guastini, que:

[...] não se pode confundir texto e norma jurídi-
ca. Como ensina Riccardo Guastini, a norma é o 
resultado da interpretação; o texto, o seu objeto. 
Entende o autor como interpretação jurídica “a 
atribuição de sentido (ou significado) a um texto 
normativo”. O discurso do intérprete seria cons-
truído na forma do enunciado “T significa S”, em 
que T equivale ao texto normativo e S equivale ao 
sentido que lhe é atribuído.17 

Há, no atual Código de Processo Civil, dispositivos nos quais o le-
gislador os redigiu com texto vago, o que faz o juiz se defrontar com a 
necessidade de interpretá-los, para encontrar o significado da norma, 
e é nessa oportunidade que poderá alcançar significado para criar a 
norma geral a partir do caso concreto, surgindo, pois, o precedente.

Um exemplo pode melhor elucidar: o artigo 783, caput, admite 
a execução para a cobrança de crédito, desde que fundada em título 
de obrigação certa, líquida e exigível. O artigo 784, inciso I, indica 
alguns títulos de crédito, dentre os quais a nota promissória. “Obri-
gação certa, líquida e exigível” pode ser considerada para a hipótese 
como termo vago, pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a nota  
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promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de au-
tonomia em razão da iliquidez do título que a originou (súmula n. 258). 

4. Precedentes judiciais à luz do novo Código de Processo Civil

No atual Código de Processo Civil, o artigo 927 versa sobre os 
precedentes judiciais. Ele esclarece, conforme a exposição de moti-
vos, que o objetivo é concretizar os valores constitucionais, tornando o 
processo “mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades 
sociais e muito menos complexo”, isto é, tornar a prestação judicial de 
preferência efetiva e abrangente. O Código de Processo Civil de 2015 
procura considerar as súmulas dos tribunais (vinculantes ou não) e o 
julgamento de recursos repetitivos, os quais foram aperfeiçoados na 
nova lei processual. 

Os precedentes no novo Código, por meio dos tribunais, buscam 
instituir a efetividade da uniformização do direito as instâncias. A apli-
cação dos precedentes está prevista nos artigos 926 e 927. O art. 92818  
esclarece o sentido da expressão “julgamento de casos repetitivos”, 
empregada em diversas disposições do Código se relacionam com os 
precedentes obrigatórios. O art. 92619, do atual Diploma Processual Ci-
vil, prevê que incumbe aos tribunais o dever de uniformizar sua juris-
prudência e, como consequência, atribui o dever de mantê-la estável, 
íntegra e coerente, além da necessária publicidade.

A inovação prevista no caput do artigo 926, do Código de Processo 
Civil, não abraça uma teoria própria, específica, mas, ao que é possí-
vel perceber, encontra-se nele uma orientação dogmática para superar 
eventuais divergências teórico-filosóficas, como explica Hermes Zaneti 
Junior. E prossegue o doutrinador:

Nesse sentido, é bom observar que há grande con-
vergência na teoria jurídica e na filosofia jurídica 
atual sobre a importância dos deveres de consis-

18 Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida 
em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário 
repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito 
material ou processual.

19 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais 
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2º Ao editar 
enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 
motivaram sua criação.
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tência/coerência em sentido estrito e integrida-
de/coerência em sentido amplo. A coerência, no 
sentido amplo (integridade, art. 926, caput), é um 
tema central para a teoria do direito hoje. Por isso, 
é melhor compreender integridade do CPC/2015, 
em conjunto com o termo coerência em sentido 
amplo, desfazendo a conexão forte com a concep-
ção de integridade em Dworkin. A convergência 
coerência/integridade limita-se a reconhecer o 
aspecto mais amplo dos conceitos de coerência e 
integridade, ligados aos princípios e a possibilida-
de de se dar um sentido de conjunto às normas 
jurídicas (“hanging together e making sense”), a 
partir da justificação das decisões judiciais em um 
contexto mais geral de unidade do direito.20 

O artigo 927 do Código de Processo Civil estabelece um conjunto 
de vinculações à jurisprudência e a incidência por instâncias inferiores 
aos tribunais superiores não impossibilita a necessidade da aplicação da 
intepretação por aquele que irá julgar, tal não será possível no tocante 
à obrigatoriedade do emprego das decisões vinculantes, com o que se 
estará preservando a segurança jurídica, garantia constitucional. 

4.1. Observação de precedente e a constitucionalidade

A vinculação aos precedentes judiciais, nos termos do novo Código 
de Processo Civil, trouxe a lume divergência atinente a sua aplicação. 
Há entendimento no sentido que a aplicação da vinculação a preceden-
te ofende o princípio da legalidade e da separação dos poderes, o que 
provocaria a inconstitucionalidade.

A alegação de que o sistema dos precedentes vinculantes é incons-
titucional em razão de ter sido estabelecido por lei ordinária, em vez 
da súmula vinculante que foi introduzida no ordenamento jurídico por 
emenda constitucional, empregando-se o devido processo, e aos jul-
gamentos originados em controle concentrado de constitucionalidade.  

Alegação de obrigatoriedade às súmulas do Supremo Tribunal Fede-
ral e do Superior Tribunal de Justiça, e aos precedentes criados no julga-
mento de casos repetitivos e no incidente de assunção de competência 

20 O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 
3. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 397-398.
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ofenderia a separação dos poderes, por outorgar ao Poder Judiciário a 
criação de normas, estabelecendo vinculação inconstitucional a precei-
tos abstratos e gerais fixados com características de lei, ao que parece 
não é a melhor interpretação, pois não desponta inconstitucionalidade. 

Com efeito, o Poder Judiciário não cria norma jurídica nessas hi-
póteses, e não se pode baralhar o ato de dar um único sentido à lei 
criada pelo Poder Legislativo com o mister de criação de norma. Por-
tanto, não é correto entender que o Poder Judiciário estaria a legislar, 
e atuando em desrespeito ao Legislativo.

Não há divergência no que toca aos incisos I e II, do artigo 927, do 
Código de Processo Civil21, e com relação aos incisos III, IV e V, o Poder 
Judiciário, ao editar as súmulas ou proferir os julgamentos nos demais 
casos em que atribui eficácia vinculante, não está legislando no sentido 
de inserir norma geral e abstrata. 

Em vez disso, a decisão é proferida por normas jurídicas existen-
tes, ainda que com cláusulas gerais ou vagas, conferindo-lhes a inter-
pretação que melhor se coaduna com o sistema jurídico. Assim, embora 
considerada fonte do direito, não é possível confundir a tarefa do Poder 
Judiciário com aquela que desempenha o legislador ordinário.

Nesse sentido o pensar de Hermes Zaneti Junior, ao dizer que:

[...] Não há inconstitucionalidade porque não há 
ofensa aos princípios da separação de poderes e da 
legalidade, uma vez que se vincula apenas aos ór-
gãos do Poder Judiciário e se observa a legalidade 

21 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os 
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 
Supremo Tribunal 19 Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em ma-
téria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados. § 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando 
decidirem com fundamento neste artigo. § 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado 
de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da 
participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. § 
3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribu-
nais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos 
efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. § 4º A modificação de enunciado 
de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos 
observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da 
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. § 5º Os tribunais darão publicidade a 
seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmen-
te, na rede mundial de computadores.
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por ter sido a vinculação formalmente estabelecida 
por lei. Trata-se, na verdade, de uma integração 
entre as funções exercidas pelo Poder Legislativo e 
pelo Poder Judiciário, criar o direito como legisla-
dor dentro da moldura da Constituição e reconstruir 
o direito como juiz dentro do processo de interpre-
tação, sendo que a vinculatividade formal dos pre-
cedentes reduz o espaço de discricionariedade dos 
juízes e ao mesmo tempo garante mais racionalida-
de, previsibilidade e igualdade no direito.22 

Portanto, a nova disciplina instituída pelo atual Código de Pro-
cesso Civil não contém vício de inconstitucionalidade. Em vez disso, 
tem objetivo validar preceitos constitucionais, asseverando segurança, 
isonomia, efetividade, celeridade e economia processual.

5. Conclusão

A Constituição Federal, nos 30 anos de vigência, trouxe muitas 
melhoras e inovações para todo o povo. Dentre tais inovações adveio 
a abertura legislativa, por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004, 
que permitiu ao Supremo Tribunal Federal criar, mediante regras  
estabelecidas, súmulas vinculantes; e a vinculação também se esten-
deu para as decisões constitucionais prolatadas.  

A partir dessa abertura, foi possível notar o desenvolvimento do 
pensamento jurídico referente ao texto normativo, que este não era 
capaz de conter todas as hipóteses de soluções para as demandas, o 
que ensejou a busca pela uniformização das decisões judiciais, para 
afastar a insegurança jurídica e assegurar a isonomia delas.

Diante da realidade jurídica e constitucional, o legislador ordi-
nário, ao estabelecer o novo Código de Processo Civil, fez incluir a 
necessidade de uniformização, pelos tribunais, de sua jurisprudência, 
devendo mantê-la estável, íntegra e coerente. E ressaltou que os juízes 
e tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal e os 
enunciados de súmulas vinculantes, acórdãos em incidente de assunção 
de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julga-
mento de recursos extraordinários e especial repetitivos; os enunciados 
das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e 

22 Op. cit., p. 402.
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do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; a orien-
tação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

Essas ideias previstas no Código de Processo Civil, estampadas nos 
artigos 926 e 927, procuram introduzir, ainda que de forma modesta, 
as diferenças de conceitos entre jurisprudência, súmula e precedente 
jurisdicional. O artigo 927 desse Código, no caput, dispõe: “Os juízes e 
os tribunais observarão.” Desse conteúdo, permitiu surgir a divergência 
doutrinária atinente a inconstitucionalidade do previsto nos incisos III, 
IV e V, do disposto legal, uma vez que não existe divergência a respeito 
da constitucionalidade dos incisos I e II, desse artigo do novo Código.

Neste singelo ensaio, posto que conhecida a divergência da susci-
tação da inconstitucionalidade dos incisos III, IV e V, do artigo 927, do 
Código de Processo Civil, foi possível concluir não se dar esta ilicitude, 
porque o momento no qual os juízes, empregando da interpretação 
do texto normativo, com ponderação e racionalidade – uma vez que 
contém conceitos gerais e vagos –, não estão ofendendo o princípio da 
separação dos poderes, motivo pelo qual não estão legislando, uma vez 
que não constroem a norma geral e abstrata, mas, sim, estão a rees-
truturar os significados normativos daquele texto, amoldando-o para o 
ajustamento ao caso examinado e decidido, observado o respeito aos 
princípios constitucionais e cumprindo a legislação infraconstitucional.

É à luz da Constituição Federal que se tornou viável, com a in-
clusão no Código de Processo Civil, asseverar a eficácia vinculante dos 
precedentes judiciais, com a exigência da coerência e também na es-
tabilidade da jurisprudência, alcançando a previsibilidade, ao se notar, 
com o desenvolvimento do direito, que no sistema denominado civil 
law, a segurança jurídica não se dá mais e apenas com fundamento 
na aplicação da lei, pois, como atualmente o legislador está a preferir 
que as normas contenham conceitos gerais, abertos, vagos, torna-se 
necessário que os juízes procedam a interpretação do texto normativo, 
uma vez que podem ser interpretados de formas diferentes, provocan-
do decisões diferentes para casos iguais.

Desse modo, a Constituição Federal tornou possível, com a criação 
da obrigatoriedade da vinculação e dos precedentes judiciais, procurar 
efetivar a segurança jurídica e a isonomia das decisões. E constando 
do caput do artigo 927, do Código de Processo Civil, que os juízes e os 
tribunais observarão, pensa-se que observar tem, como significado, a 
pretensão de compreender que se deve ter em vista, levar em conta, 
mesmo que possa divergir, aos precedentes, porque ao ser aplicada 
a interpretação do texto normativo, aqueles se conjugam com a in-
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terpretação de maneira substantiva e não em virtude da força de lei; 
com isso, será reconhecida a efetividade dos princípios da segurança 
jurídica e da isonomia.
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Resumo: O trabalho aborda a defesa e proteção do consumidor como 
direito fundamental e princípio da ordem econômica. Nessa medida, ga-
nha relevo a análise dos princípios da igualdade e da dignidade humana. 
A vulnerabilidade é tratada como a espinha dorsal do sistema de defesa 
do consumidor, por ser a expressão da presunção de desigualdade entre 
fornecedor e consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é visto como 
o instrumento de constituição do sistema de proteção e defesa do consu-
midor, afastada a ideia de norma meramente programática. Finalmente, 
passa-se a discorrer sobre a defesa e proteção do consumidor no Supremo 
Tribunal Federal, para então concluir por uma jurisprudência oscilante, 
mas com bons exemplos práticos de reconhecimento da prevalência das 
normas constitucionais que tratam dos direitos fundamentais.
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Abstract: The paper covers consumer defense and protection as 
a fundamental right and as a principle of the economic order. In this 
regard, the analysis of the principles of equality and the dignity of the 
human person gains in importance. The vulnerability is treated as the 
consumers’ protection system backbone, because it is the expression 
of the presumption of inequality between supplier and consumer. 
The Consumer Defense Code is seen as a constitution instrument of  
consumers’ protection and defense system, to move away the 
idea of purely programmatic norm. Finally, it is expatiate on the  
consumers’ defense and protection in face of the Federal Supreme 
Court, so then to conclude on an oscillating jurisprudence, but with good 
practical examples arising from the recognition of the prevalence of  
constitutional norms that deal with fundamental rights.
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Introdução

A proteção e defesa do consumidor é um direito fundamental e 
também um princípio fundante da ordem econômica, conforme disci-
plinam o art. 5º, inciso XXXII3, da Constituição Federal de 1988, do qual 
se extrai “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumi-
dor”, e o art. 170, inciso V4, da mesma Constituição, que instituiu a 
defesa do consumidor como princípio da ordem econômica.

3 CF, 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: [...] XXXII - o Estado promoverá, na 
forma da lei, a defesa do consumidor; [...]”.

4 CF, art. 170. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor; [...]”.



A defesa e proteção do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem... 215

Ainda, na precisa lição de José Geraldo Brito Filomeno:

Como se observa do próprio enunciado do art. 1º 
do Código de Defesa do Consumidor, sua promulga-
ção se deve a mandamento constitucional expres-
so. Assim, a começar pelo inc. XXXII do art. 5º da 
mesma Constituição, impõe-se ao Estado promo-
ver, na forma da lei, a defesa do consumidor.
Referida preocupação, como já mencionado em 
passo anterior, é também encontrada no texto do 
art. 170 que cuida da “ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre ini-
ciativa”, tendo por fim “assegurar a todos existên-
cia digna, conforme os ditames da justiça social”, 
e desde que observados determinados princípios 
fundamentais, encontrando-se dentre eles exata-
mente a defesa do consumidor (cf. inc. V do men-
cionado art. 170 da Constituição Federal).5 

Neste ensaio, não se arroga esgotar o tema da proteção e defesa 
do consumidor à luz do Direito Constitucional, mas revisitá-lo para uma 
melhor compreensão da efetiva aplicação do sistema de proteção e de-
fesa do consumidor, após 30 anos de vigência da Constituição Federal.

1. A defesa e proteção do consumidor como direito  
 fundamental e princípio da ordem econômica

Os direitos fundamentais são direitos que, por seu conteúdo e im-
portância, foram levados ao texto constitucional com o objetivo de 
maior proteção e efetividade. Nas palavras de Marcelo Schenk Duque, 
“O sentido clássico dos direitos fundamentais repousa no fato de que 
eles asseguram determinado acervo de bens jurídicos e de ações das 
pessoas, contra violações estatais”6.

Atualmente, o conceito é mais amplo, designando um rol de prin-
cípios e garantias que devem nortear a vida de todas as pessoas.

5 FILOMENO, José Geraldo Brito. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 15.

6 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: teoria e prática. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. Não paginado.
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Na busca de um conceito para direitos fundamentais, socorre-se 
da lição de José Afonso da Silva, para quem “direitos fundamentais do 
homem”:

[...] constitui a expressão mais adequada a este 
estudo, porque, além de referir-se a princípios 
que resumem a concepção do mundo e informam 
a ideologia política de cada ordenamento jurídico, 
é reservada para designar, no nível do direito po-
sitivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele 
concretiza em garantias de uma convivência digna, 
livre e igual de todas as pessoas. [...]7

A qualificação da defesa e proteção do consumidor como direito 
fundamental e também como princípio fundante da ordem econômica 
decorre da evolução histórica do denominado mundo capitalista, com 
as primeiras notícias nos tempos do liberalismo, passando pelos chama-
dos direitos de primeira, segunda e terceira gerações8.

Sobre esse apanhado histórico, a lição de Adolfo Mamoru Nishiyama:

O liberalismo consagrou o princípio da autonomia 
de vontades, segundo o qual as partes eram livres 
para contratar, uma vez que possuíam igualdade 
jurídica para esse fim. Com o aperfeiçoamento do 
liberalismo, mormente a publicização do Direito 
Privado do século XX e a ideia de Estado Social, 
surge o reconhecimento de uma função positiva da 
Constituição que consiste na obrigação de o Estado 
não só abster-se, mas também comparecer para a 
prestação de certas tarefas. A partir da Constitui-
ção de 1988, a proteção do consumidor passou a 
ser uma forma hierarquicamente superior e dire-
cionadora de todo o sistema jurídico, justificando 
a crescente intervenção do Estado na atividade 
econômica dos particulares.9 

7 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo, Malheiros, 1997. p. 177.
8 Em síntese, consideram-se os direitos de primeira geração os direitos e garantias individuais e 

políticos, os de segunda geração os direitos econômicos e os de terceira geração os direitos dos 
interesses difusos e coletivos. (SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito constitucional do con-
sumidor. In: MORATO, Antonio Carlos; NERI, Paulo de Tarso (Org.). 20 anos do Código de Defesa do 
Consumidor: estudos em homenagem ao Professor José Geraldo Brito Filomeno. São Paulo: Atlas, 
2010. p. 190-192.).

9 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A proteção constitucional do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 107-108.
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Nas palavras de Paulo Hamilton Siqueira Júnior, o caminhar da his-
tória chegou a um verdadeiro “Direito Constitucional do Consumidor”, 
a permitir a intervenção estatal na autonomia da vontade e na ativida-
de econômica, objetivando o bem-estar social10.

Não bastasse, retomando a lição inicial de José Geraldo Brito Filo-
meno11, a proteção e defesa ela também foi elevada à condição princí-
pio fundante da ordem da atividade econômica.

O art. 170, IV da Constituição da República é expresso, a “ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini-
ciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] V 
- defesa do consumidor”, merecendo destaque, no interesse deste en-
saio, a conjugação de dois fatores: a preservação da dignidade humana 
e a defesa do consumidor.

Amparado na lição de Luís Roberto Barroso12, tem-se que só é pos-
sível entender o princípio da dignidade humana como o vetusto man-
damento religioso do respeito ao próximo, de tal sorte que o equilíbrio 
nas relações entre fornecedores e consumidores se funda no equilíbrio 
contratual (respeito mútuo) que, se e quando preservado, resguarda a 
dignidade do cidadão consumidor.

Assim, se a ordem econômica tinha e tem por fim garantir a todos 
uma existência digna, é imperativo que a defesa do consumidor – até 
como instrumento de garantia da preservação da dignidade do cidadão 
consumidor – seja elevado a princípio da ordem econômica, pois como 
ensina Uadi Lammêgo Bulos: 

10 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito constitucional do consumidor. In: MORATO, Antonio Car-
los; NERI, Paulo de Tarso (Org.). 20 anos do Código de Defesa do Consumidor: estudos em homena-
gem ao Professor José Geraldo Brito Filomeno. Op. cit., p. 198.

11 FILOMENO, José Geraldo Brito. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo. Op. 
cit., p. 15.

12 “A dignidade da pessoa é o valor e o princípio ao grande mandamento, de origem religiosa, do 
respeito ao próximo. Todas as pessoas são iguais e têm direito a tratamento digno. A dignidade da 
pessoa humana é ideia que informa, na filosofia, o imperativo categórico Kantiano, dando origem a 
proposições éticas superadoras do utilitarismo: a) uma pessoa deve agir como se a máxima conduta 
pudesse transformar-se em uma lei universal; b) cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si 
mesmo, e não como meio para realização de metas coletivas ou outras metas individuais. As coisas 
têm preço; as pessoas dignidade.” (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contem-
porâneo: os conceitos fundamentais e a Constituição no novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 272.).
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[...] ao inscrever a defesa do consumidor entre os 
princípios cardeais da ordem econômica, o consti-
tuinte pautou-se no seguinte aspecto: a liberdade 
não permite abusos aos direitos dos consumidores. 
Quem não detiver poder de produzir ou controlar 
os meios de produção não se sujeita ao arbítrio da-
queles que detêm. Praticar livremente o exercício 
da atividade empresarial não significa anular direi-
tos de pessoas físicas ou jurídicas, que adquirem 
ou utilizam produtos como destinatários finais. Daí 
o ordenamento jurídico amparar a parte mais fraca 
das relações de consumo, tutelando interesses dos 
hipossuficientes.13 

Pois bem, até este ponto se procurou a definição e as razões da 
definição da proteção e defesa do consumidor como direito fundamen-
tal e princípio da ordem econômica nacional. Superada esta etapa, 
passa-se a identificar, aos olhos da boa doutrina, a perspectiva de efeti-
vidade da tutela deste direito quando da promulgação da Constituição.

2. Da necessidade da elevação da defesa e proteção  
 do consumidor ao patamar de direito fundamental

A defesa e proteção do consumidor é direito fundamental por defi-
nição constitucional, corolário dos direitos de igualdade e da dignidade 
humana, tendo em vista a necessidade de proteger especificamente os 
consumidores, de modo a garantir tratamento igualitário e digno nas 
relações com os empresários-fornecedores.

Parece óbvio que em uma sociedade excessivamente consumista, 
na qual as relações econômicas são dirigidas pelos fornecedores que 
controlam a produção, distribuição e consumo de produtos e serviços, 
era razoável antever muita resistência à implementação do sistema de 
proteção e defesa do consumidor, definido como direito fundamental 
e princípio constitucional da ordem econômica, ante as consagradas 
regras do direito privado.

Newton De Lucca, depois de analisar a eventual contraposição en-
tre o direito do consumidor e o direito comercial, sustentou que a eleva-

13 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
p. 1547.
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ção do direito do consumidor decorre da submissão estrutural a que se 
encontra o consumidor, não em razão de uma conduta menor dos empre-
sários, mas da realidade moderna que preside a atividade empresarial:

Penso, ao revés, que o consumidor – a par dessa 
sua inquestionável submissão estrutural, diante da 
realidade da empresa ou de sua irrecusável vulne-
rabilidade nas relações de consumo – deve ser en-
carado com um elo fundamental do mercado, com 
função essencial para que se complete o ciclo das 
relações econômicas, constituindo-se o direito do 
consumidor, sob certo ângulo de análise, um obje-
tivo social a ser atingido em razão dos superiores 
valores da dignidade humana.
E penso, também, que o direito mercantil moderno 
não está mais confinado a legitimar uma estrutu-
ra de poder econômico representada pela classe 
empresarial. Se é certo que esta detém, de fato, 
o poder ordenador de toda a atividade econômi-
ca – pelo papel de absoluto relevo desempenhado 
pela empresa –, também é certo que o projetado 
Estado Social há de possuir o direito de deslocar, 
das mãos dos empresários, o eixo de rotação do 
mercado, não o deixando apenas no cerne exclusi-
vo da produção, mas deslocando-o para o binômio 
produção/consumo.14 

Nessa medida, a despeito de um conflito aparente de normas, es-
clarece Cláudio Gonçalves Pacheco que, quando o intérprete se depara 
com uma relação de consumo, prevalece o sistema legal de defesa e 
proteção do consumidor:

[...] Em nossa Lex Mater, tem-se um agravante, pois 
o Poder Constituinte Originário não fez constar ex-
pressamente a eficácia dos direitos fundamentais 
nas relações jurídico-particulares, deixando para a 
doutrina e os tribunais a solução dessa celeuma jurí-
dica, o que tem levado os magistrados a se depara-
rem com a inevitável colisão de direitos fundamen-
tais, a saber, o princípio da autonomia da vontade 

14 DE LUCCA, Newton. Direito do consumidor. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 65-66.
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privada e da livre iniciativa, de um lado (arts. 1º, IV, 
e 170, caput) e o princípio da dignidade da pessoa 
humana e da máxima efetividade dos direitos fun-
damentais (arts. 1º, III e 5º, § 1º), de outro.
Nesse passo, cabe consignar alguns precedentes ju-
risprudenciais e doutrinários acerca da temática ora 
versada, isto é, a eficácia dos direitos fundamentais 
nas relações privadas em sede do direito consumeris-
ta, posto que o Direito do Consumidor, como legisla-
ção especial, pertence ao ramo do Direito Privado e 
almeja atingir o princípio da isonomia, tratando os 
desiguais na medida de suas desigualdades, [...].15 

Outra questão então relevante era afastar a defesa e proteção 
do consumidor da classificação de norma constitucional de conteúdo 
programático. Não se ignora que a edição de um Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) estava prevista nas atribuições do Congresso no Ato 
de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)16 e, como se verá 
adiante, a norma seria o instrumento de constituição do sistema de 
proteção e defesa do consumidor, tal como hoje se conhece.

Mesmo assim, havia a necessidade de afirmar que a defesa e pro-
teção do consumidor como direito fundamental é norma de eficácia 
imediata, expressão dos valores inscritos na Constituição Federal.

Sobre o tema, a precisa lição de Marcelo Benacchio:

O moderno Direito Constitucional não mais acei-
ta a existência das chamadas normas constitucio-
nais de princípio programático, ou seja, aquelas 
disposições constitucionais que somente teriam 
aplicabilidade após a edição de normas infracons-
titucionais que seriam integrativas da vontade do 
constituinte; pelo contrário, cada norma constitu-
cional encerra um valor a ser efetivado pelo apli-
cador da norma, assim cabe a aplicação direta das 
normas constitucionais a todas as relações jurídi-
cas de forma a se realizar os valores inseridos na 
carta constitucional.17 

15 PACHECO, Cláudio Gonçalves. O direito do consumidor e a eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações jurídico-privadas. Universitas JUS, Brasília, DF, v. 23, n. 2, p. 18, jul./dez. 2012.

16 ADCT, art. 48. “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, 
elaborará código de defesa do consumidor.”

17 BENACCHIO, Marcelo. Valoração constitucional da proteção do consumidor. Universitária, Araçatu-
ba, v. 7, p. 285-311, 2007.
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Ademais, estávamos e estamos diante de um direito fundamental, 
cláusula pétrea, de eficácia imediata, de vedado retrocesso, vale dizer, 
princípio constitucional impositivo conforme se infere da lição de Eros 
Grau, com referência a José Joaquim Gomes Canotilho e Ronald Dworkin:

[...] é o da defesa do consumidor (art. 170, V). 
Princípio constitucional impositivo (Canotilho), a 
cumprir dupla função, como instrumento para a 
realização do fim de assegurar a todos existên-
cia digna e objetivo particular a ser alcançado. 
No último sentido, assume a função de diretriz 
(Dworkin) – norma objetivo – dotada de caráter 
constitucional conformador, justificando a reivin-
dicação pela realização da política pública.18 

Assim, postas as bases do fundamento constitucional e atento ao 
comando constitucional do art. 43 do ADCT, sobreveio a edição do Có-
digo de Defesa do Consumidor.

3. O Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor

Como expressão maior da materialização da proteção constitucio-
nal, tem-se a edição do Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, advindo, como dito e repetido, do disposto 
no art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal:

O significado de Código para a doutrina jurídica 
guarda em si, desde o seu advento, uma ideia de 
sistematização a partir de princípios e regras, com 
a função de organização do ordenamento jurídico. 
No caso do Código de Defesa do Consumidor, tra-
tou-se de uma determinação constitucional, não 
de uma opção ou conveniência legislativa. [...].19 

Aliás, o primeiro dispositivo20 do Código de Defesa do Consumidor 
traz a menção expressa à Constituição Federal de 1988, o que mais uma 

18 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 248.
19 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 59.
20 CDC, art. 1º. “O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 

pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Fede-
ral e art. 48 de suas Disposições Transitórias.”
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vez prestigia a conclusão de que a defesa e proteção do consumidor são 
direitos fundamentais.

O Código de Defesa do Consumidor tem uma estrutura diferen-
ciada, na sua Parte Geral, entre os arts. 2º e 3º define consumidor, 
produto, serviço e, indiretamente, define relação de consumo, com os 
seus elementos subjetivos, objetivos e teleológico21. No Capítulo II, nos 
art. 4º e 5º, institui a Política Nacional de Relações de Consumo, mais 
precisamente enumera os seus objetivos e princípios informadores do 
sistema de proteção e defesa do consumidor. Segue no Capítulo III, a 
definir os direitos básicos dos consumidores nos art. 6º e 7º. Do Capí-
tulo IV em diante, o Código continua organizado em capítulos e títulos 
distribuídos de modo a bem sistematizar a tutela dos direitos básicos 
antes enumerados, sempre respeitados os objetivos e princípios infor-
madores mencionados.

Isto posto, antes de verificar o sistema aos olhos do Supremo Tri-
bunal Federal, impõe-se uma análise dos objetivos e dos princípios do 
sistema de proteção e defesa do consumidor, analisando aqueles que 
nos parece melhor contribuir para a compreensão do tema.

4. Objetivos e princípios do Sistema de Defesa e Proteção  
 do Consumidor

Deve-se ter presente que o art. 4º do Código de Defesa do Consu-
midor estabeleceu como objetivo da Política Nacional de Relações de 
Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores; o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança; a proteção de seus interesses eco-
nômicos; a melhoria da sua qualidade de vida; além da transparência e 
da harmonia nas relações de consumo; e como princípios informativos 
do denominado microssistema de proteção e defesa do consumidor, a 
vulnerabilidade, a ação governamental e a harmonia nas relações de 
consumo, sempre informadas pela equidade e pela boa-fé.

21 “Pode-se dessarte inferir que toda relação de consumo: a) envolve basicamente duas partes bem 
definidas: de um lado, o adquirente de um produto ou serviço (‘consumidor’), e, de outro, o forne-
cedor ou vendedor de um produto ou serviço (‘produtor/fornecedor’); b) tal relação destina-se à 
satisfação de uma necessidade privada do consumidor; c) o consumidor, não dispondo, por si só, de 
controle sobre produção de bens de consumo ou prestação de serviços que lhe são destinados, ar-
risca-se a submeter-se ao poder e condições dos produtores daqueles bens e serviços.” (FILOMENO, 
José Geraldo Brito. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor 
comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo. Op. cit., p. 28.).
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Segundo a lição de Antônio Herman Benjamin, o Código de Defesa 
do Consumidor “É uma norma narrativa, expressão criada por Erik Jay-
me para descrever as normas renovadoras e abertas que trazem objeti-
vos e princípios, para evitar chamá-las de normas-programa ou normas 
programáticas, que não tinham eficácia prática”22, cabendo ressaltar 
que o artigo é dos mais citados, justamente por ser norma de caráter 
interpretativo dos demais artigos, ou como ensinam os filósofos, cuida-
-se de norma de metalinguagem jurídica.

De todo modo, sempre com a profundidade possível, dois itens 
do mencionado artigo de lei merecem um enfrentamento mais próxi-
mo, por manter estreita ligação com os fundamentos constitucionais do 
sistema de proteção do consumidor, a saber: o objetivo de atender e 
preservar o respeito à dignidade do consumidor e o princípio do reco-
nhecimento de sua vulnerabilidade.

4.1. Consumidor e a dignidade humana

Se é certo que a Constituição Federal de 1988 dedicou especial 
atenção à defesa e à proteção do consumidor, também é certo, como 
antes visto, que a ordem econômica deve assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social.

Mais, os primeiros artigos da Constituição Federal de 1988 contêm 
normas jurídicas das quais decorrem o impostergável dever do Estado, 
insculpido no art. 3º, inciso III23, em relação à justiça distributiva, à 
erradicação da pobreza e à diminuição das desigualdades regionais e 
sociais. Na mesma linha ideológica, o art. 4º do Código de Defesa do 
Consumidor foi expresso ao dispor que o respeito à dignidade dos con-
sumidores é um dos objetivos centrais da Política Nacional de Relações 
de Consumo. 

A dignidade humana, direito para o qual foi conferida a posição 
de primado entre os direitos fundamentais protegidos pela Constituição 
Federal de 1988, é identificada como verdadeiro pórtico do texto legal, 
ao qual se somam a proteção e defesa do consumidor.

22 BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 
do consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 72.

23 CF, art. 3º “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] III - erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...]”.
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Anote-se a lição de Leonardo Roscoe Bessa:

Realmente, o mercado de consumo, principalmente 
em face de sua conformação massificada, enseja, 
em diversos aspectos, ofensa à dignidade da pessoa 
humana, seja pelos inúmeros acidentes de consumo 
(com ofensa à integridade psicofísica do consumi-
dor), pelas publicidades abusivas, pelo controle de 
dados pessoais do consumidor (perda da privacida-
de), pela cobrança abusiva de débito, seja também 
pelos desrespeitos constantes a um padrão mínimo 
de qualidade no atendimento (filas com mais de 
hora de duração, atendimentos pelo sistema de call 
center, com demora e desinformação, dificuldades 
e abusos no exercício de direitos que implicam can-
celamento – denúncia – dos contratos de longa dura-
ção etc.), seja pela criação de fatores que levam ao 
flagelo do superendividamento.24 

Não se justificaria a elevação da defesa do consumidor ao patamar 
de direito fundamental se, nas relações econômicas, tal e qual postas 
na vida moderna, não houvesse o reiterado comportamento dos for-
necedores de ofensa à dignidade dos consumidores, tais como, v.g., a 
cobrança de taxas de juros abusivas, as cláusulas contratuais inseridas 
em contratos digitais firmados por robôs como verdadeiros prepostos 
dos fornecedores, a imposição de contatos telefônicos, as sociedades 
empresarias sem estabelecimento comercial etc.

Assim, o princípio da dignidade humana, basilar na nossa estrutura 
constitucional e bem maior do cidadão25, foi expressamente observado 
pelo Código de Defesa do Consumidor na condição de objetivo a ser 
alcançado pela Política Nacional de Relações de Consumo.

4.2. A vulnerabilidade do consumidor

Dentre os princípios informativos da proteção e defesa do consu-
midor, aquele que merece especial destaque é o do reconhecimento da 
vulnerabilidade do consumidor, inscrito no art. 4º, inciso I, do Código 
de Defesa do Consumidor.

24 BESSA, Leonardo Roscoe. Relação de consumo e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 39.

25 FIUZA, César; MARQUES, Emanuel Adilson. Constitucionalização do direito das obrigações. Revista 
brasileira de direito constitucional, São Paulo, v. 4, n. 8, p. 87-108, jul./dez. 2006.
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26 “O Direito do consumidor, conforme já enfatizamos, funda-se na vulnerabilidade do consumidor. Nas 
palavras de João Batista de Almeida, essa é a espinha dorsal da proteção do consumidor, sobre qual se 
assenta toda a filosofia do movimento. Reconhecendo-se a desigualdade existente, busca estabelecer 
uma igualdade real entre as partes da relação de consumo. Logo, o princípio da vulnerabilidade, ex-
presso no art. 4.º, I, do CDC, é também princípio estruturante do seu sistema, na verdade elemento 
informador da Política Nacional das Relações de Consumo. As normas do CDC estão sistematizadas a 
partir dessa ideia básica de proteção de um determinado sujeito, por ele ser vulnerável, a vulnera-
bilidade, diz Antônio Herman Benjamin, é peça fundamental do direito do consumidor.” (CAVALIERI 
FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 42.).

27 “Como sabemos, o Estado Democrático de Direito é síntese e superação do Estado Liberal omisso ante 
as questões sociais e do Estado Social interventor nas relações econômicas. É o paradigma que pre-
tende conciliar o liberal individualismo com a justiça social igualitária. Nesse domínio, as relações de 
consumo se apresentam como campos delicados de intervenção normativa estatal. Sucede, no entan-
to, que o texto constitucional enuncia a necessidade da defesa do consumidor, pois parte da premissa 
que no desequilíbrio das relações sociais o lado mais fraco é o do consumidor. Ou seja, nas relações de 
consumo, a Constituição fez uma opção normativa preferencial pelos consumidores.” (ALVES JÚNIOR, 
Luís Carlos Martins. A proteção constitucional do direito do consumidor na dinâmica jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal. Universitas JUS, Brasília, DF, v. 24, n. 1, p. 12, jan./jun. 2013.).

28 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 305-306.

Tomando a lição de Sérgio Cavalieri Filho26, o princípio do reco-
nhecimento da vulnerabilidade do consumidor é a espinha dorsal do 
sistema de defesa do consumidor, pois nele se funda a presunção de 
desigualdade entres as partes e a necessidade – por mandado constitu-
cional – de o Estado proteger a parte vulnerável, ou seja, o consumi-
dor. Aliás, Luís Carlos Martins Alves Júnior27 sustenta que a Constituição 
Federal de 1988 fez uma opção normativa preferencial pelos consumi-
dores, considerando sua vulnerabilidade.

Na mesma ordem de ideias e a guisa de conclusão deste capítulo, 
ensina Claudia Lima Marques:

O consumidor é este homo economus et culturalis 
do século XXI, o agente deste novo mercado glo-
balizado, por excelência. A vulnerabilidade deste 
agente é o que justifica a própria existência de 
um direito especial protetivo do consumidor (favor  
debilis). A vulnerabilidade é reconhecida pelo 
Código (art. 4º, I), constituindo presunção legal 
absoluta, que informa e baliza a sua aplicação e 
hermenêutica – sempre a favor do consumidor – 
de suas normas, como ensina a jurisprudência: “O 
ponto de partida do CDC é a afirmação do princípio 
da vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que 
visa a garantir igualdade formal-material aos sujei-
tos da relação jurídica de consumo [...].”28 
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Afirmar que o princípio da vulnerabilidade do consumidor é a espinha 
dorsal do sistema, é dizer que o direito fundamental de defesa do consu-
midor instituído na Constituição Federal tem como premissa a existência 
de uma relação jurídica econômica desigual ou, na definição de Newton 
De Lucca29, de submissão estrutural do consumidor ao controle negocial do 
fornecedor, de tal sorte ser necessária sua defesa para se garantir o direito 
constitucional maior da igualdade, ou na lição jurisprudencial a garantia 
da igualdade formal-material entre fornecedores e consumidores.

Não bastasse, esse tratamento igualitário não prescinde da pre-
servação da dignidade do cidadão consumidor, assegurando-lhe o trata-
mento isonômico, que se materializa na preservação da sua dignidade, 
ou seja, ganha vida, neste ponto, o preceito constitucional de proteção 
da dignidade humana, inclusive e especialmente do cidadão consumidor.

5. O Supremo Tribunal Federal e a aplicação do CDC

Tendo-se presente a defesa e proteção do consumidor como direi-
to fundamental e princípio constitucional fundante da ordem econômi-
ca, resta analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre 
o tema, na medida em que compete a ele julgar, mediante recurso 
extraordinário, as causas decididas em única ou última instância nos 
recursos que lhe venham a ser submetidos, se e quando a decisão re-
corrida contrariar dispositivo da Constituição Federal30.

Analisando o tema, Luís Carlos Martins Alves Júnior constata ten-
dência jurisprudencial no sentido de entender as normas de defesa e 
proteção do consumidor como normas de caráter infraconstitucional:

A resposta à principal indagação que todos gosta-
ríamos de ouvir − Os consumidores podem confiar 
na proteção judicial fornecida pelo STF? − à luz de 
sua jurisprudência, pelo que vimos, ouso dizer que, 
lamentavelmente, a Corte não é a principal guardiã 
dos direitos constitucionais fundamentais dos con-
sumidores, pois refuga a esmagadora maioria dos 
feitos, sob a alegação de cuidar-se de matéria in-
fraconstitucional. Mas, como assinalei, se superado 
o óbice do conhecimento, os consumidores podem 
confiar na proteção constitucional do STF.31 

29 DE LUCCA, Newton. Direito do consumidor. Op. cit., p. 65-66.
30 CF, art. 102, III. “III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [...].”
31 ALVES JÚNIOR, Luís Carlos Martins. A proteção constitucional do direito do consumidor na dinâmica 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Universitas JUS, op. cit., p. 22.
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Como ensina Fábio Podestá32, referida limitação tem como fun-
damento a incidência do art. 102, § 3º, da Constituição Federal33, a 
implicar na recepção, pelo Supremo Tribunal Federal, apenas daquelas 
causas que possam vir a provocar repercussão geral e não na defesa do 
consumidor individual. Em outras palavras, seria como retomar a ideia 
de que a previsão constitucional traduzisse simples norma de direito 
programático, de modo que o direito contrariado fosse apenas aquele 
regulamentado em lei infraconstitucional.

É bem verdade que, mesmo em termos infraconstitucionais, há 
hipóteses que parecem desequilibrar a relação entre fornecedores e 
consumidores.

Na atuação do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a 
preservação da integridade e eficácia das leis federais e a unidade de 
sua interpretação – dentre elas, o Código de Defesa do Consumidor –, 
encontram-se exemplos de manutenção do desequilíbrio nas relações 
de consumo, insertos em súmulas ou em recursos repetitivos, tais como 
a afirmação de que não há limitação de cobrança de juros remunera-
tórios pelas instituições financeiras34, de que não se configura abusiva 
a taxa de juros remuneratórios que respeite a média praticada pelo 
mercado35 ou a possibilidade de penhora de percentual de salário do 
consumidor inadimplente36. Todavia, a tendência ainda é prestigiar a 
defesa e proteção do consumidor.

32 “Por conta deste âmbito da competência, grande parte da matéria relativa ao direito do consumidor 
diz respeito à legislação infraconstitucional, o que fatalmente impede que a maior parte dos recursos 
extraordinários tenha acesso à apreciação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é pacífica a jurispru-
dência da mais alta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa 
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucio-
nais, seria apenas indireta à Constituição da República. Veja-se a respeito a seguinte ementa que bem 
expressa a jurisprudência dominante. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTENDA 
DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM NORMAS VEICULADAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A controvérsia sobre a qual versam os autos 
gira em torno da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de legislação correlata. 2. 
Aferir se houve ou não ofensa à Constituição do Brasil demandaria a análise de normas cujos preceitos 
estão inseridos em comandos infraconstitucionais. Agravo regimental não provido.” (PODESTÁ, Fábio 
Henrique. A defesa do consumidor em face da jurisprudência do STF. Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, n. 1, p. 57-70, primeiro semestre de 2014.).

33 CF, art. 102, § 3º. “§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de 
seus membros.” (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

34 STJ, 2ª Seção, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, unânime, j. 22.10.08.
35 STJ, 4ª T., EDcl no AgRg no REsp 989.535-MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, unânime, 07.02.12.
36 STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, j. 03.10.18.
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Entretanto, em alguns momentos, especialmente em julgamentos 
de causas de grande relevo e, portanto, de grande repercussão, o Su-
premo Tribunal Federal submeteu a julgamento a constitucionalidade 
das normas do Código de Defesa do Consumidor e até mesmo da sua 
incidência em determinadas hipóteses fáticas aos preceitos da Consti-
tuição Federal, podendo-se vislumbrar a efetivação dos preceitos cons-
titucionais elencados na primeira parte deste trabalho.

A primeira grande notícia veio com o julgamento da ADI 2.591-1 
DF, quando se discutiu a inconstitucionalidade do § 2º do art. 3º do 
Código de Defesa do Consumidor, quando se sustentava a usurpação 
de competência para tratar das relações bancárias como relações de 
consumo, o que afrontaria, em tese, o disposto no art. 170, inciso V, da 
Constituição Federal.

O resultado foi, como por todos sabido, a improcedência da ação, 
merecendo destaque o confronto das lições doutrinárias acima e o fun-
damento da decisão. 

[...] Primeiro que tudo, assente-se que a proteção 
do consumidor constitui tema que tem encontrado 
guarida na legislação dos países civilizados. “Não é 
difícil explicar tão grande dimensão para um fenô-
meno jurídico totalmente desconhecido no século 
passado e em boa parte”, asseveram Ada Pelle-
grini Grinover e Antônio Herman de Vasconcelos e 
Benjamin, dado que, “o homem do século XX vive 
em função de um modelo novo de associativismo: 
a sociedade de consumo (mass consumption so-
ciety ou Konsumgesellschaft), caracterizada por 
um número crescente de produtos e serviços, pelo 
domínio do crédito e do marketing, assim como 
pelas dificuldades de acesso à justiça. São esses 
aspectos que marcaram o nascimento e desenvol-
vimento do direito do consumidor, como disciplina 
jurídica autônoma” (“Código Brasileiro de Defesa 
do Consumidor”, comentários dos autores do an-
teprojeto, Ada Pellegrini Grinover et alii, Forense 
Universitária, 1991, pág. 07).
No Brasil, na linha da expansão do fenômeno mun-
dial do “consumerismo” a defesa do consumidor 
ganhou status de princípio constitucional: art. 170, 
V: “A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
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assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: V - defesa do consumidor.”37 

Em outro julgamento, colecionado por Fábio Podestá38, em que se 
dirimiu conflito entre normas de direito bancário e do Código de Defesa 
do Consumidor, decidiu-se pela irretroatividade da norma para atingir 
contratos de poupança anteriores à sua edição:

Nos embargos de declaração interpostos contra 
acórdão que julgou recurso extraordinário relatado 
pelo Min. Sepúlveda Pertence, reconheceu-se que 
no contrato firmado entre instituição financeira e 
seus clientes referente à caderneta de poupança, 
não obstante as normas veiculadas pelo Código de 
Defesa do Consumidor alcançarem as instituições 
financeiras, não é possível a sua aplicação retro-
ativa, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal. 
Frente à questão, manifestou a Corte Suprema 
que mesmo sendo o Código do Consumidor uma lei 
de ordem pública e de interesse social (art. 1º), 
o efeito retroativo fica descartado, notadamente 
porque o texto constitucional, ao prever que a lei 
nova não prejudicará o ato jurídico perfeito, o di-
reito adquirido e a coisa julgada, não faz distinção 
entre legislações de ordem pública e outras que 
não possuem essa natureza.
Fosse a hipótese contrária, isto é, a possibilidade de 
retrotrair leis de ordem pública, deveria o legislador 
supremo, como fez com questões envolvendo a lei 
penal benéfica ao réu, excepcionar, expressamente, 
tal situação na própria Constituição Federal.

Quando do julgamento do mesmo tema da retroatividade da lei, 
desta feita contrariando os direitos do consumidor, especialmente no 
julgamento da constitucionalidade da Medida Provisória nº 32/89, que 
retroagia para alcançar contratos anteriores à sua edição, o Supremo 
Tribunal Federal rechaçou a ideia:

37 STF, Pleno, ADI 2.591-DF, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, maioria, j. 07.06.06.
38 PODESTÁ, Fábio Henrique. A defesa do consumidor em face da jurisprudência do STF. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu, op. cit., p. 64.
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EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. COR-
REÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 32/89. 
CONTRATOS EM CURSO. INAPLICABILIDADE. ATO JU-
RÍDICO PERFEITO. INTANGIBILIDADE. 1. Os critérios 
de correção monetária introduzidos pela Medida 
Provisória 32/89, convertida na Lei n. 7.730/89, não 
podem ser aplicados aos contratos de caderneta de 
poupança firmados ou renovados antes de sua edi-
ção, sob pena de violação do ato jurídico perfeito. 
2. Agravos regimentais a que se nega provimento.39 

Já quando o tema foi o conflito de normas, especialmente entre 
o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia (e outras 
que lhe sucederam e tratam do transporte aéreo internacional), o Su-
premo Tribunal Federal preteriu a incidência da norma consumerista:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. 
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. An-
tinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa 
do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicá-
vel o limite indenizatório estabelecido na Conven-
ção de Varsóvia e demais acordos internacionais 
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações 
por dano material decorrente de extravio de baga-
gem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. 
Tema 210. Fixação da tese: “Nos termos do art. 178 
da Constituição da República, as normas e os trata-
dos internacionais limitadores da responsabilidade 
das transportadoras aéreas de passageiros, espe-
cialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do 
Consumidor”. 6. Caso concreto. Acórdão que apli-
cou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização 
superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção 
de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos 
acordos internacionais posteriores. Decisão recorri-
da reformada, para reduzir o valor da condenação 
por danos materiais, limitando-o ao patamar esta-
belecido na legislação internacional. 7. Recurso a 
que se dá provimento.40 

39 STF, 2ª Turma, AgRg no RE 423.838-SP, Rel. Min. Eros Grau, unânime, j. 24.04.07.
40 STF, Pleno, RE 636.331-RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, maioria, j. 25.05.17.
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Como razão de decidir, o acórdão indica a antinomia entre os tex-
tos legais de mesma estatura constitucional – CDC e Convenção de Var-
sóvia – que teriam natureza jurídica de lei ordinária e que a mais nova, 
no caso a Convenção – que foi expressamente recepcionada pelo Brasil 
– teria o condão de revogá-la na parte que em houvesse conflito.

Por ser assim, nos contratos de transporte aéreos internacionais 
a responsabilidade do transportador aéreo fica limitada na forma pre-
vista na Convenção de Varsóvia, tudo sem considerar a natureza jurídi-
ca da defesa do direito do consumidor como direito fundamental, em 
claro retrocesso em entendimentos consolidados pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal sobre o tema de extravio de bagagem.

Na condução dos votos vencidos, encontra-se lapidar lição do Mi-
nistro Celso de Mello, que, primeiro, limitou a questão:

A controvérsia ora em julgamento põe em perspec-
tiva questão impregnada do mais alto relevo jurí-
dico-constitucional, pois esta Corte é provocada a 
dirimir situação configuradora de antinomia entre 
as convenções internacionais que dispõem sobre o 
transporte aéreo internacional, de um lado, e o 
Código de Defesa do Consumidor, de outro, resul-
tante da norma inscrita no art. 178 da Constitui-
ção, cujo teor legitimaria – segundo sustentado 
pelo Relator – a precedência de referidas conven-
ções internacionais sobre o estatuto que rege, em 
nosso País, as relações de consumo.

Depois, prosseguiu o Ministro Celso de Mello a defender a inci-
dência das normas do Código de Defesa do Consumidor, justamente 
pela prevalência das normas constitucionais que tratam dos direitos 
fundamentais:

Prossigo, Senhora Presidente, em meu voto. E, ao 
fazê-lo, quero destacar que a vocação protetiva 
das normas que dispõem sobre a defesa do con-
sumidor autoriza, presente o contexto em julga-
mento, que, em situação de antinomia aparente, 
o critério hierárquico prevaleça, eis que a cláusula 
de proteção ao consumidor encontra fundamento 
na própria declaração constitucional de direitos 
(CF, art. 5º, inciso XXXII), a que não se podem opor  



Tasso Duarte de Melo e André Fernando Reusing Namorato232

estatutos revestidos de inferior positividade jurí-
dica, como resulta da lição de eminentes autores 
(HUGO DE BRITO MACHADO, “Introdução ao Estudo 
do Direito”, p. 164/166 e 168, itens ns. 1.2, 1.3 e 
1.6, 2ª ed., 2004, Atlas; MARIA HELENA DINIZ, “Lei 
de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpreta-
da”, p. 67/69, item n. 4, e p. 72/75, item n. 7, 1994, 
Saraiva; ROBERTO CARLOS BATISTA, “Antinomias 
Jurídicas e Critérios de Resolução”, “in” Revista de 
Doutrina e Jurisprudência – TJDF/T, vol. 58/25-38, 
32-34, 1998; RAFAEL MARINANGELO, “Critérios para 
Solução de Antinomias do Ordenamento Jurídico”, 
“in” Revista do Instituto dos Advogados de São 
Paulo, vol. 15/216-240, 232/233, 2005, RT, v.g.), 
valendo referir, entre eles, o magistério, sempre 
lúcido e autorizado, de NORBERTO BOBBIO (“Te-
oria do Ordenamento Jurídico”, p. 93, item n. 5, 
trad. Cláudio de Cicco/Maria Celeste C. J. Santos, 
1989, Polis/Editora UnB), para quem, ocorrendo 
hipótese de conflito entre normas (aparentemen-
te) incompatíveis, deve prevalecer, por efeito do 
critério hierárquico, a norma estatal impregnada 
de caráter preponderante, como se qualificam as 
cláusulas constitucionais que encerram declarações 
de direitos fundamentais, cuja eficácia, em razão 
de sua natureza mesma, atribui-lhes a condição de 
supremacia em relação a outras regras normativas, 
ainda que veiculadas em sede constitucional.
Tenho para mim, Senhora Presidente, com a devida 
vênia, que a resolução da antinomia em causa, que 
se revela meramente aparente (e, portanto, supe-
rável), há de prestigiar a norma mais favorável ao 
consumidor, pois a aplicação da regra consubstan-
ciada no art. 178 da Constituição, caso interpre-
tada na linha proposta pelo eminente Relator, im-
portará, em face de seu caráter detrimentoso, em 
grave prejuízo ao consumidor, considerada a rele-
vantíssima circunstância de que, em nosso ordena-
mento positivo, a defesa do consumidor, tal como 
determinado no catálogo de direitos fundamentais 
(CF, art. 5º, XXXII), qualifica-se como prerrogativa 
essencial que lhe é atribuída por um estatuto – a 
Lei Fundamental da República – impregnado do 
mais elevado sentido hierárquico.
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41 STF, ADPF 532-DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 01.08.18.

Apesar do passo atrás na defesa dos consumidores, em recente 
precedente, a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra 
Cármen Lúcia deferiu medida cautelar para suspender a Resolução nº 
433/2018 da Agência Nacional de Saúde (ANS), que, em síntese, au-
mentava o limite de coparticipação do segurado em determinados pro-
cedimentos médicos.

Sem adentrar as questões de competência legislativa, que foram 
determinantes para a suspensão da resolução e, mais, acabaram por 
culminar na sua revogação e na perda do objeto da medida cautelar41, 
merecem destaque as razões de decidir no que toca à defesa e à prote-
ção do consumidor como direito fundamental:

A tutela do direito fundamental à saúde do cidadão 
brasileiro é urgente, a segurança e a previsão dos 
usuários dos planos de saúde quanto a seus direi-
tos, também.
Saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dig-
nidade não é lucro. Direitos conquistados não po-
dem ser retrocedidos sequer instabilizados, como 
pretendeu demonstrar a entidade autora da pre-
sente arguição de descumprimento de preceito 
fundamental.
Por isso o cuidado jurídico com o tema relativo à 
saúde é objeto de lei, quer dizer, norma decorren-
te do devido processo legislativo. No Estado demo-
crático de direito, somente com ampla discussão 
na sociedade, propiciada pelo processo público e 
amplo debate, permite que não se transformem 
em atos de mercancia o que o sistema constitu-
cional vigente acolhe como direito fundamental e 
imprescindível à existência digna.

Assim, a análise dos precedentes citados indica a existência de 
uma jurisprudência oscilante, mas com bons exemplos práticos e de te-
mas de repercussão geral decorrentes do reconhecimento da prevalên-
cia das normas constitucionais que tratam dos direitos fundamentais.



Tasso Duarte de Melo e André Fernando Reusing Namorato234

6. Conclusão

A defesa e proteção do consumidor constitui direito fundamental 
e princípio da ordem econômica, merecendo destaque os princípios da 
dignidade humana e do reconhecimento da vulnerabilidade do consu-
midor.

O princípio da dignidade humana foi recebido e sistematizado 
pelo Código de Defesa do Consumidor como objetivo da Política Nacio-
nal de Relações de Consumo e, portanto, preside toda a interpretação 
e aplicação do direito do consumidor de forma a conduzi-lo à equidade 
e à justiça social; por sua vez, a vulnerabilidade, espinha dorsal do 
sistema de proteção e defesa do consumidor, foi recebida e sistema-
tizada como princípio informativo do sistema, consequência lógica da 
presumida desigualdade entres as partes a determinar a necessidade 
de intervenção do Estado para a proteção do consumidor.

Nessa medida, ganha relevo o Código de Defesa do Consumidor 
como o instrumento de formação do sistema de proteção e defesa do 
consumidor, norma narrativa com objetivos e princípios, de modo a via-
bilizar ao Estado o cumprimento do comando constitucional do inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal.

Assim, reconhecida a prevalência dos direitos fundamentais, es-
pera-se que a defesa e proteção do consumidor se faça cada vez mais 
presente no Supremo Tribunal Federal, tutelando a dignidade do con-
sumidor e o equilibro nas relações de consumo.
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Sentença. 10. Recursos. 11. Coisa julgada. 12. Execução. 13. Conclusão.

1. Conceito de ação popular. Histórico

A Constituição Federal de 1988 traz, como suas antecessoras, ca-
pítulo destinado aos chamados direitos e garantias individuais, tendo, 
outrossim, adicionado o termo “coletivos” a tal capítulo, para estabe-
lecer a existência de direitos que, sobrepondo-se àqueles meramente 
individuais, pertencem a toda a coletividade, a toda a sociedade. O 
texto constitucional não os separa dos direitos e garantias individuais, 
não extremando aqueles que, dentre os vários elencados no art. 5º. da 
CF, devem ser considerados como coletivos. Ou, como aduz José Afonso 
da Silva: 

Os direitos coletivos, como espécie dos direitos 
fundamentais do homem, começam a se forjar e a 
merecer consideração constitucional. Mas a Cons-
tituição não os indicou especificamente, apenas 
titulou o capítulo como direitos e deveres indi-
viduais e coletivos. [...] Aqui, só se inscrevem os 
direitos coletivos à informação, à representação 
associativa, do consumidor, de reunião e de asso-
ciação [...]. (SILVA, 2002, p. 46).

1 Desembargador da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Professor 
Assistente da Escola Paulista da Magistratura – EPM. Bacharel e Mestre em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo (USP). Membro da Academia Paulista de Direito e da Academia 
Paulista de Magistrados.
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O que se vê, a partir daí, é que a chamada ação popular consti-
tucional é uma das garantias da efetividade desses direitos coletivos, 
colocada que é à disposição dos cidadãos para a defesa da res publica 
contra atos da Administração, ou de quem lhe faça as vezes, que ve-
nham a causar dano ao patrimônio público, este entendido lato sensu. 
Dela trata o inciso LXXIII do artigo 5º da CF, que diz, textualmente: 

[...] qualquer cidadão é parte legítima para pro-
por ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, fi-
cando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

Assim, tal ação visa a garantia dos direitos coletivos, enumerados 
em tal dispositivo constitucional.

A origem da ação popular remonta à antiga Roma. Apesar de não 
haver uma noção de “Estado” bem definida, já havia um espírito cívico 
do cidadão romano, que poderia dirigir-se ao magistrado para a defesa 
da tutela de um bem. Destacava-se o interesse no resguardo da res 
publica, que era levado extremamente a sério.

José Afonso da Silva lembra que a origem das ações populares 

[...] perde-se na história do Direito Romano. O 
nome “ação popular” deriva do fato de se atri-
buir ao povo, ou a parcela dele, legitimidade para 
pleitear, por qualquer de seus membros, a tutela 
jurisdicional de interesse que não lhe pertence uti 
singuli, mas à coletividade. O autor popular faz 
valer um interesse que só lhe cabe uti universi, 
como membro de uma comunidade, agindo pro  
populo. (SILVA, 2008, p. 170).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro lembra que a referida ação já existia 
no Direito Romano, com características bastante semelhantes ao nosso 
instituto, “pois, por meio da actio popularis, qualquer pessoa do povo 
(populus) podia dela fazer uso para a defesa de interesses da coletivi-
dade” (DI PIETRO, 2002, p. 654).

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por seu turno, aduz: 

Pode-se identificar no Direito Romano a fonte da 
ação popular. Bielsa (v. RDA, n. 38) ensina terem 
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existido em Roma ações populares, que podiam 
ser propostas por qualquer um que possuísse in-
teresse pela coisa pública – e tal se considerava 
quem estivesse ligado à gens –, cujo objetivo era 
a defesa da legalidade em geral, da segurança, 
da moralidade administrativa, do patrimônio do 
Estado, do de ausentes e menores etc. (FERREIRA 
FILHO, 2003, p. 320).

O mesmo autor lembra, ainda, que dessas ações, porém, 

[...] o direito nas nações europeias não guardou 
senão reminiscências. O Direito português, que 
veio com o colonizador para o Brasil, não as igno-
rava de todo. Lobão e Corrêa Telles, por exemplo, 
as admitiam para a defesa dos lugares públicos, 
das coisas de domínio e uso comum do povo. (op.
cit., loc. cit.).

Contudo, o primeiro texto legal sobre a ação popular surgiu na 
Bélgica, com o advento da lei comunal de 30 de março de 1836; em se-
guida, na França, com a lei comunal de 18 de julho de 1837. O mesmo 
ocorreu na Itália, com a previsão da ação popular em matéria eleitoral, 
na lei de 20 de setembro de 1859, referente às eleições propriamente 
ditas, e, logo em seguida, com a lei de 26 de outubro do mesmo ano, 
sobre as eleições administrativas.

Novamente Manoel Gonçalves Ferreira Filho lembra, sobre o tema: 

As necessidades do século XX, porém, ressuscita-
ram essas ações populares, dando-lhes contornos 
definidos. A Constituição espanhola de 1931, art. 
123, n. 4, consagrou-as, sobretudo em matéria 
criminal. Todavia, podem-se apontar medidas se-
melhantes no Direito da Prússia, de Hamburgo, de 
Bremen, no período nazista, da Baviera pós-nazis-
ta, da Itália antes do fascismo etc. Na França um 
autor como Vedel (Droit administratif, Paris, 1961, 
p. 403) assinala pontos de contacto entre o recurso 
por excesso de poder e as ações populares roma-
nas. (op. cit., loc. cit.). 

Em Portugal, a Constituição da república Portuguesa traz, em seu 
art. 52º., n. 3, o direito ao ajuizamento da acção popular, nos seguintes 
termos: 
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3. É conferido a todos, pessoalmente ou através 
de associações de defesa dos interesses em cau-
sa, o direito de acção popular nos casos e termos 
previstos em lei, nomeadamente o direito de pro-
mover a prevenção, a cessação ou a perseguição 
judicial das infracções contra a saúde pública, a 
degradação do ambiente e da qualidade de vida ou 
a degradação do património cultural, bem como de 
requerer para o lesado ou lesados a corresponden-
te indemnização. 

lembrando J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira que tal acção

tem sobretudo incidência na tutela de interesses 
difusos, pois sendo interesses de toda a comuni-
dade, deve reconhecer-se aos cidadãos uti cives e 
não uti singuli, o direito de promover, individual 
ou associadamente, a defesa de tais interesses.  
(CANOTILHO; MOREIRA, 1993, p. 282).

No Brasil, a primeira menção à ação popular deu-se na Constitui-
ção Imperial de 1824, cujo art. 157 previa a possibilidade de tal ação 
por “suborno, peita, peculato e concussão”, podendo ser ajuizada pelo 
próprio queixoso ou por “qualquer do povo”. Já a primeira Constituição 
da República, de 1891, não tratou do tema. A Constituição Federal de 
1934 voltou a cuidar do referido tema, prevendo o seu art. 113, n. 38, 
que: “Qualquer cidadão será arte legítima para pleitear a declaração 
de nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos 
Estados ou dos Municípios.”

Entretanto, tal fase durou pouco; sobreveio a CF ditatorial de 
1937, da época do assim chamado Estado Novo (Era Vargas), que a re-
vogou e não tratou do assunto.

Ressurgiu com a Constituição democrática de 1946, cujo art. 141, § 
38 dizia: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 
ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos 
Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de 
economia mista.” Foi a primeira vez que a expressão ação popular apa-
receu em uma Constituição da era republicana em nosso País. Foi então 
regulamentada pela Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965.

A Constituição Federal de 1967, com a Emenda Constitucional n. 
1, de 1969, em seu art. 150, § 31, aduzia que: “Qualquer cidadão será 
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parte legítima para propor ação popular que vise a anular atos lesivos 
ao patrimônio de entidades públicas.” Vê-se que a referida ação só era 
cabível para a defesa do patrimônio público. Já a Constituição Federal 
de 1988, como lembra também Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “es-
tende sua abrangência”, como se verá mais adiante.

A título de conceito, traga-se, inicialmente, o entendimento de 
José Celso de Mello Filho, que, analisando o art. 153, parágrafo 31, da 
Constituição Federal de 1967, com a Emenda Constitucional de 1969, 
aduz ser a ação popular um 

remédio jurídico posto à disposição dos cidadãos 
para a defesa em juízo dos interesses difusos da 
coletividade. Esse instrumento jurídico-constitu-
cional viabiliza a tutela do patrimônio econômico, 
artístico, estético, histórico, arqueológico e turís-
tico do Estado. (MELLO FILHO, 1986, p. 480).

Também Manoel Gonçalves Ferreira Filho refere-se à ação popu-
lar constitucional como sendo um “remédio constitucional, nascido da 
necessidade de se melhorar a defesa do interesse público e da moral 
administrativa. Inspira-se na intenção de fazer de todo cidadão um 
fiscal do bem comum” (op. cit., loc. cit.). 

Pode-se dizer que a ação popular, assim, é o meio constitucional, 
posto à disposição de qualquer cidadão, para obter a invalidação de 
atos e contratos administrativos, ou a estes equiparados, ilegais e le-
sivos ao patrimônio federal, estadual ou municipal, ou de suas autar-
quias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com 
dinheiro público.

A CF/88 aumentou sua abrangência: o cidadão pode “[...] anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado parti-
cipe, (ofendendo) a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural [...]” (art. 5º., LXXIII). E, atualmente, 
é a mesma cabível, também, contra atos praticados por entidades pa-
raestatais (sociedades de economia mista, empresas públicas, serviços 
sociais autônomos e entes de cooperação).

No conceito de Hely Lopes Meirelles, a ação popular constitucional é 

um instrumento de defesa dos interesses da co-
letividade, utilizável por qualquer de seus mem-
bros. Por ela não se amparam direitos individuais 
próprios, mas sim interesses da comunidade. O  
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beneficiário direto e imediato desta ação não é o 
autor; é o povo, titular do direito subjetivo ao go-
verno honesto. [...]. (MEIRELLES, 1989, p. 85).

Semelhantes são os conceitos oferecidos por Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro (2002, p. 655), Celso Antonio Bandeira de Mello (1998, p. 147) 
e José Afonso da Silva (2002, p. 50).

Em nível infraconstitucional, a ação popular é, como já observa-
do alhures, regida pela Lei n. 4717, de 29.06.1965. Subsidiariamente, 
aplicam-se-lhe as normas do Código de Processo Civil, no que não con-
flitarem com as da Lei sobredita.

É a referida lei anterior aos textos das duas Constituições Federais 
(a atual e a de 1967, com a Emenda Constitucional n. 1, de 1969). Deve, 
portanto, ser entendida à luz do texto da CF/88 e às suas disposições.

Ao fechar-se esta parte introdutória, parece importante lembrar-se, 
tal qual fez Hely Lopes Meirelles, dos perigos do desvirtuamento do uso 
da referida ação. Lembra o pranteado autor que a dita ação vinha sen-
do utilizada como um instrumento de vendetta política, o que demanda 
extrema cautela do Judiciário no seu exame, para que, com a concessão 
de liminares ou mesmo o atendimento de pedidos finais, com o mérito da 
ação, não se impeça “a realização de obras e serviços públicos essenciais 
à comunidade que ela visa proteger” (MEIRELLES, 1989, p. 87)2.

2. Natureza jurídica da ação popular

Destaca-se, a propósito, a sua característica de remédio constitucio-
nal. Da mesma forma, impossível olvidar tratar-se a mesma de uma ação 
judicial, bem como de uma garantia coletiva, na medida em que, por in-

2 Nem sempre é de se acolher a ação proposta pelo autor popular, malgrado venha a pretensão reves-
tida de aparente interesse público em obstar-se ato aparentemente ofensivo ao interesse público. 
Cabe, aqui, recordar-se a seguinte decisão: “AÇÃO POPULAR – Impedimento a demolição de fonte 
luminosa – Bem não protegido pelo Condephaat e nem declarado por ato legislativo ou mesmo decre-
to de valor cultural, histórico ou artístico – Derrubada, ademais, autorizada por lei municipal – Ato 
nocivo ao erário público ou lesivo ao patrimônio municipal inexistente – Improcedência decretada.”

 Não se caracteriza como lesivo ao patrimônio municipal ou nociva ao erário público a demolição de 
fonte luminosa, se não se cuida de obra protegida pelo Condephaat, nem declarada por ato legis-
lativo ou decreto de valor histórico, artístico ou cultural, ainda mais quando autorizado o ato por 
lei municipal.” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Ap. 149.490-1/6 – 3ª C. – j. 24.9.91 
– rel. Des. Alfredo Migliori) (RT, n. 674, p. 116).

 Cabível também lembrar, a propósito, ação popular ajuizada contra a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, nos idos dos anos 1980, referente à instituição das chamadas “zonas azuis” em diversas ruas 
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termédio da referida ação, garante-se a qualquer cidadão a defesa do inte-
resse público, nos casos em que se esteja a lesar o patrimônio público, por 
meio de ato ou omissão da Administração, como referido anteriormente.

A propósito, lembra José Afonso da Silva que a ação popular é uma 
garantia constitucional política, que se revela como uma forma de par-
ticipação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que 
lhe pertence primariamente, dando ao cidadão a oportunidade de exer-
cer diretamente a função fiscalizadora, que, por regra, é feita por meio 
de seus representantes nas Casas Legislativas. Também aduz ser ela 

[...] uma ação judicial, porquanto consiste em um 
meio de invocar a atividade jurisdicional visando à 
correção de nulidade de ato lesivo (a) ao patrimô-
nio público ou de entidade de que o Estado parti-
cipe; (b) à moralidade administrativa; (c) ao meio 
ambiente; e (d) ao patrimônio histórico e cultural. 
Sua finalidade é, pois, corretiva, não propriamen-
te preventiva; mas a lei pode dar – como deu – a 
possibilidade de suspensão liminar do ato impug-
nado, para prevenir a lesão.
Contudo, ela se manifesta como uma garantia coleti-
va, na medida em que o autor popular invoca a ativi-
dade jurisdicional, por meio dela, na defesa da coisa 
pública, visando à tutela de interesses coletivos, não 
de interesse pessoal [...]. (SILVA, 2008, p. 170).

Manoel Gonçalves Ferreira Filho aduz que a jurisprudência domi-
nante, inclusive do Supremo, era no sentido de ser a ação meramente 
declaratória (v. RT, n. 265, p. 803; RDA, v. 50, p. 223), ressalvando, 
outrossim, que havia julgados que a consideravam condenatória (v., p. 
ex., RT, n. 246, p. 507). Nos dias atuais, em face do art. 11 da Lei n. 
4.717, é evidente a natureza condenatória da ação popular, na medida 
em que a decisão que invalidar o ato condenará a perdas e danos os 
responsáveis pela prática do ato e seus beneficiários (2003, p. 323). O 
ilustre professor da Faculdade de Direito da USP, assim, bem qualifica 
a ação popular como sendo ação de natureza condenatória, na medida 
em que a mesma visa a uma condenação civil, de natureza pecuniária, 
buscando a restauração do statu quo ante. 

da Capital, alegando o autor popular que tal procedimento redundava em lesão ao patrimônio pú-
blico, além de ser ilegal, raciocínio este repelido pela Turma julgadora, que julgou a referida ação.                                                                                                                       
lmprocedente (vide RT, n. 664, p. 65).
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3. Requisitos da ação

A teor do que se vê do texto do inciso LXXIII da Constituição Fe-
deral de 1988, o seu primeiro requisito é que o autor da ação popular 
deve ser cidadão brasileiro. Deve ser, assim, pessoa física, humana, 
no gozo de seus direitos cívicos. Assim, comprova tais qualidades de-
monstrando ser eleitor. Não se admite a propositura de ação popular 
por pessoa jurídica3. Como lembra Hely Lopes Meirelles, os inalistáveis, 
inalistados, partidos políticos, entidades de classe também não têm 
legitimidade ativa para a propositura da AP (vide Súmula 365 do STF) 
(MEIRELLES, 1989, p. 88).

Funda-se a ação essencialmente no direito político do cidadão. Ou 
seja, se pode este escolher seus governantes, deve ter a faculdade de 
lhes fiscalizar os atos da administração. Sobre a matéria afirma Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho inexistir dúvida de que o sujeito ativo desse 
direito é apenas o cidadão, ou seja, o nacional no gozo dos direitos 
políticos, agindo como substituto processual; em nome próprio, mas 
por interesse alheio (o da comunidade) (FERREIRA FILHO, 2003, p. 321). 
Por seu turno, José Afonso da Silva aduz que, quando a Constituição diz 
que qualquer cidadão pode propor a ação popular, restringe a legitimi-
dade para a ação apenas ao nacional no gozo dos direitos políticos, ao 
mesmo tempo em que a recusa aos estrangeiros e às pessoas jurídicas, 
entre estas os partidos políticos (SILVA, 2002, p. 50).

O segundo requisito da ação popular é a ilegalidade ou ilegitimi-
dade do ato a invalidar. O referido ato deve ser contrário ao direito, 
por infringir as normas específicas que regem sua prática ou por se des-
viar dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública (vide 
art. 37, caput, da CF). Tal ilegitimidade pode provir de vício formal ou 
substancial, inclusive desvio de finalidade (art. 2º, parágrafo único, 
letras “a” a “e”, da Lei n. 4717/65). Sobre a matéria, Alexandre de 
Moraes refere-se ao que seria o requisito objetivo da ação popular: 

[...] refere-se à natureza do ato ou da omissão do 
Poder Público a ser impugnado, que deve ser, obri-
gatoriamente, lesivo ao patrimônio público, seja 

3 A Súmula n. 365 do STF dispõe que: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popu-
lar”. Lembram Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que tal Súmula “é anterior à Lei n. 4.717, 
que manteve a mesma orientação” (Código de Processo Civil..., p. 1196, nota n. 1 ao art. 1º. Da Lei 
da Ação Popular).
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por ilegalidade, seja por imoralidade. Conforme 
decidiu o Supremo Tribunal Federal, a ação po-
pular é destinada “a preservar, em função de seu 
amplo espectro de atuação jurídico-processual, 
a intangibilidade do patrimônio público e a inte-
gridade da moralidade administrativa (CF, art. 5º, 
LXXIII)”. (MORAES, 2008, p. 183).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, de outra banda, aduz que a Lei n. 
4.717/65, embora definindo os atos nulos (art. 2º) e os atos anuláveis 
(art. 3º), dando a impressão de que exige demonstração de ilegalidade, 
no artigo 4º faz uma indicação casuística de hipóteses em que considera 
nulos determinados atos e contratos, sem que haja qualquer ilegalida-
de, como, por exemplo, no caso de compra de bens por valor superior 
ao corrente no mercado, ou a venda por preço inferior ao corrente no 
mercado. Trata-se de hipóteses em que pode haver imoralidade, mas 
não ilegalidade propriamente dita (DI PIETRO, 2002, p. 656).

O terceiro requisito é a lesividade do ato ao patrimônio público. 
Lesivo é todo ato ou omissão administrativa que desfalca o erário ou 
prejudica a Administração, assim como o que ofende bens ou valores 
artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade.

A lesão pode ser tanto efetiva quando legalmente presumida. A 
Lei n. 4717/65 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º.). 
Basta a prática do ato em tais circunstâncias para presumir-se que o 
ato causou lesão ao patrimônio público4.

Nos demais casos, contudo, impõe-se a dupla demonstração de 
ilegalidade e lesividade do ato praticado5. Sem os três requisitos, não 

4 A jurisprudência de nossas Cortes traz à baila diversos casos em que se verificou a existência efetiva 
de atos lesivos ao patrimônio e ao interesse públicos, merecendo lembrança a seguinte decisão do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “AÇÃO POPULAR – Ato lesivo à moralidade administra-
tiva – Alienação de lotes de terrenos pertencentes à municipalidade, contíguos a outros de proprie-
dade do prefeito, e posteriormente por ele adquiridos – Área contínua que se valoriza quando agre-
gada à primitiva – Interesse particular evidenciado, caracterizando desvio de poder – Finalidades 
do bem comum não atendidas – Nulidade do ato decretada.”

 “Caracteriza ato lesivo à moralidade administrativa, passível de anulação no âmbito da ação popu-
lar, a alienação de lotes de terrenos pertencentes à municipalidade, contíguos a outros de proprie-
dade do Prefeito, e posteriormente por ele adquiridos, visto que a área contínua se valoriza quando 
agregada à primitiva. Tal fato evidencia interesse particular na alienação, caracterizando desvio de 
poder e não atendimento às finalidades do bem comum, às quais está adstrita a administração.” 
(Ap. 145.916-1/2 (reexame) – 7ª. C. – j. 26.6.91 – rel. Des. Campos Melo) (RT, n. 673, p. 61).

5 É evidente que, em se tratando a ação popular de ação, deve a mesma atender aos pressupostos 
processuais e às condições da ação, de forma geral, não se podendo admitir o processamento de 
ação popular em que cabalmente ausentes tais requisitos. O Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo proferiu acórdão no qual foi mantida sentença deste magistrado, prolatada em sede de ação 
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se viabiliza a ação popular. Entende-se estar protegido o patrimônio 
público lato sensu. Não apenas os bens materiais, corpóreos, estão 
sob a proteção da legislação e da AP, mas também o patrimônio moral, 
estético, espiritual, histórico.

Alguns exemplos a respeito do tema: a venda de um imóvel per-
tencente ao Poder Público por preço vil; a destruição de um recanto ou 
de objetos sem valor econômico, mas de alto valor histórico, cultural, 
ecológico ou artístico para a coletividade6.

popular, em que se reconheceu a ausência de condições da ação e de requisitos específicos; a autora 
popular intentava anular ato do Departamento de Edifícios e Obras Públicas – DEOP, consistente na 
demissão de procurador amigo seu, alegando a autora tratar-se de advogado extremamente com-
petente cuja demissão causaria lesão ao interesse público. O acórdão, da lavra do Desembargador 
Walter Moraes, assim decidiu: “AÇÃO POPULAR – FALTA DE INTERESSE E REQUISITOS ESPECÍFICOS 
– CARÊNCIA” (2ª. C. – Ap. cível 88.066-1 – São Paulo – J. 22.9.87 – V.U.) (Revista de Processo, 
São Paulo, n. 50, p. 266, abr./jun. 1988). O relator pondera: “Onde, na causa sub judice, a lesão ao 
patrimônio público? Como entender que a demissão de um Procurador importe, em primeiro plano, 
lesão ao patrimônio público, antes do que lesão ao patrimônio pessoal dele que foi demitido? A idéia 
que parece inspirar o argumento da petição inicial é de que alijada a Administração Pública de um 
Procurador do porte do demitido, está a sofrer prejuízo; pois o patrimônio dos entes públicos não 
se constitui apenas de bens materiais, senão também do elemento humano que deve ser conserva-
do para o interesse geral. Tal argumento, não obstante, envolve trato metafórico do conceito de 
patrimônio público, que não serve aos intuitos estritamente patrimoniais da lei de ação popular. 
Aqui patrimônio significa exatamente patrimônio, ou seja, a unidade de bens e direitos estimáveis 
pecuniariamente, em dinheiro; e é ao dinheiro público que se estende a tutela jurídica especial da 
lei; não, nesta sede, aos valores morais e humanos em si mesmos”.

 A jurisprudência de nossas Cortes entendia, há algum tempo, que a mera ilegalidade do ato levava à 
sua lesividade, perfazendo-se, desta maneira, os dois requisitos legais, ensejadores do conhecimen-
to da ação popular. Nesse sentido, merece lembrança o V. Acórdão proferido pela Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 160.381-0, de São Paulo, relator 
o Ministro Marco Aurélio, j. 29.03.94 (v. 167, p. 276).

6 A observância dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, enumerados no caput 
do art. 37 da Constituição Federal, é absolutamente imprescindível, sendo certo que a moralidade 
e a impessoalidade, transformadas em dois destes princípios, anteriormente apenas intuídas, hoje 
devem ser obrigatoriamente servidas pela Administração e por seus agentes. É passível de lembran-
ça a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “AÇÃO POPULAR – Ato lesivo 
ao patrimônio municipal – Inserção de publicidade pessoal do administrador em viaturas oficiais, 
bancos de praças e placas indicativas de obras da municipalidade – Princípio da impessoalidade 
violado – Desconstituição do ato, retirada das inscrições e indenização dos custos determinadas 
– Aplicação dos arts. 37, parágrafo 1º., da CF de 1988 e 14 da Lei 4.717/65.”

 “O administrador que insere publicidade pessoal em viaturas oficiais, bancos e placas indicativas 
de obras da municipalidade pratica ato lesivo ao patrimônio municipal e violador do princípio da 
impessoalidade, constante do art. 37, parágrafo 1º., da CF de 1988.”

 “Nesta hipótese, a ação popular deve ser deferida para a desconstituição do ato, retirando-se as 
inscrições e determinando-se a indenização dos custos” (Ap. 143.146-1 (reexame) – 5ª. C. – j. 
13.6.91 – rel. Des. Francisco Casconi) (RT, n. 671, p. 94).

 Da mesma forma: Apelação Cível n. 213.273-1, da 7ª. Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, relator o Desembargador Leite Cintra, j. 14.09.94 (JTJ, v. 166, p. 9).

 Nem sempre, entretanto, tal tipo de conduta é visualizada da mesma maneira, como comprova o V. 
Acórdão proferido nos autos da Apelação n. 2004.009.01098, da 9ª. Câmara do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, em que foi relator o Desembargador Roberto de Abreu e Silva, j. 14.06.2005, 
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É também Hely Lopes Meirelles que lembra, contudo, que a ação 
popular não permite ao Judiciário invalidar opções administrativas ou 
substituir critérios técnicos por outros que repute mais convenientes ou 
oportunos, pois esta valoração refoge da competência da Justiça, sen-
do privativa da Administração. O pronunciamento do Judiciário, nessa 
ação, imita-se à legalidade do ato e à sua lesividade ao patrimônio 
público (MEIRELLES, 1989.

4. Fins e objeto da ação

A ação popular tem fins preventivos e repressivos. Com fim pre-
ventivo, é ela meio preventivo de lesão ao patrimônio público; pode 
ser ajuizada antes da consumação dos efeitos lesivos do ato. Com fim 
repressivo, ela pode ser ajuizada depois de consumada a lesão, para a 
finalidade de reparação do dano. Tal ato lesivo ao patrimônio público 
é toda manifestação de vontade da Administração, danosa aos bens e 
interesses da comunidade. 

A ação popular pode ter finalidade corretiva da atividade adminis-
trativa ou supletiva da inatividade do Poder Público, nos casos em que 
devia agir por expressa imposição legal. Sua finalidade é a obtenção 
da correção nos atos administrativos ou nas atividades subvencionadas 
pelo poder Público. Reconhece-se o direito subjetivo do cidadão a 
um governo honesto.

A ação popular não se confunde com o mandado de segurança, 
que tem outra finalidade, qual seja, a defesa do direito líquido e  
certo, individual ou coletivo, ofendido por ato de autoridade, enquan-
to a ação popular destina-se a anular atos ilegítimos e lesivos ao pa-
trimônio público. O primeiro defende direito próprio; a ação popular 
protege o interesse da comunidade, os direitos difusos da sociedade. 
Continua a ação popular, outrossim, um meio viável para a defesa 
do meio ambiente, embora, atualmente, a ação civil pública (Lei n. 
7347/85) seja mais empregada para tanto.

Seu objeto é atacar o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.
O art. 1º da Lei n. 4717/65 indica quais são as entidades cujos atos 

poderão ser objeto da ação popular, abrangendo os atos de todas as 

decisão esta na qual se entendeu que não havia ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade no 
fato de a então Governadora do Estado veicular foto sua, juntamente com sua família (inclusive um 
ex-Governador, então Secretário da Segurança Pública do Estado, e seu staff, em site oficial) (vide 
RT, n. 84, p. 336).
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pessoas jurídicas de Direito Público e de todas as pessoas jurídicas de 
Direito Privado, nas quais o Poder Público tenha interesses econômicos 
predominantes em relação ao capital particular. Diz o referido artigo 
que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da

União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Mu-
nicípios, de entidades autárquicas, de sociedade 
de economia mista [...], de sociedades mútuas de 
seguro nas quais a União represente os segurados 
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais 
autônomos, de instituições ou fundações para cuja 
criação ou custeio o tesouro público haja concorri-
do ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou 
de receita anual de empresas incorporadas ao pa-
trimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados 
e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas 
ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

O art. 4º, por seu turno, enumera, em longa lista, quais são os atos 
com presunção legal de ilegitimidade e lesividade, sujeitos à anulação 
pela ação popular. Da mesma forma, rendem ensejo à anulação os atos 
das entidades enumerados no art. 1º, que contenham os seguintes ví-
cios: incompetência de quem os praticou; vício de forma; ilegalidade 
do objeto; inexistência dos motivos ou desvio de finalidade. O art. 2º, 
parágrafo único, da Lei n. 4.717/65 traz a referida lista dos casos que 
ensejarão a nulidade do ato.

Não é exaustiva a enumeração apresentada pela lei; novas hipóte-
ses de atos ou contratos podem ser sujeitas à anulação por meio da ação 
popular, desde que ocorram os pressupostos de ilegalidade e lesividade 
ao patrimônio público. Assim, o art. 3º da Lei n. 4.717/65 afirma que os 
atos lesivos ao patrimônio “das pessoas de direito público ou privado, ou 
das entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se compreendam 
nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as pres-
crições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles”.

Também a chamada lei de efeitos concretos pode ser objeto de 
anulação por meio da ação popular. Alguns exemplos dessas leis: a 
que concede isenções; a que desmembra ou cria municípios; a que 
fixa limites territoriais e outras. Materialmente, tais leis se equipa-
ram a atos administrativos, podendo, por isso, ser combatidas por 
meio da ação popular. 
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7 Novamente Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa trazem decisão referente à matéria: “A ação 
popular pode impugnar ato administrativo e lei de efeito concreto. Como ação ‘erga omnes’, não 
admite impugnação de lei em abstrato” (STJ-2ª. T., REsp 519.356-SC, rel. Min. Eliana Calmon, j. 
1.4.04, deram provimento, v.u., DJU 21.6.04, p. 198).

 “No mesmo sentido, não admitindo a ação popular contra lei em tese: RT 796/392, JTJ 200/9, 
maioria (cf. LMS 1º., nota 20ª- Súmula 266 do STF e comentários)” (Código..., p. 1196, nota n. 1 e 
ao art. 1º. da Lei n. 4.717/65).

 A jurisprudência de nossos Tribunais vem entendendo efetivamente não caber a ação popular para a 
invalidação da lei em tese, como demonstra o seguinte aresto: “AÇÃO POPULAR – Interposição vi-
sando a anulação de lei – Inadmissibilidade – Norma legal que não é ato jurídico, mas manifestação 
da vontade estatal – Inteligência dos arts. 5º., LXXIII, da CF e 1º., caput, da Lei 4.717/65.”

 “Ementa da Redação: Nos termos dos arts. 5º., LXXIII, da CF e 1º., caput, da Lei 4.717/65, admite-se 
a ação popular para anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural. A lei não é ato jurídico, mas manifestação de von-
tade estatal e somente mediante declaração de inconstitucionalidade pode ser anulada, razão pela 
qual admitir-se que a ação popular possa sustar efeitos de uma lei é ampliar os casos de legitimidade 
ativa constitucionalmente previstos.” (5ª. Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – 
Ap. 01.001230-3 – j. 31.10.2001 – Relator o Desembargador Cesar Abreu) (RT, n. 796, p. 392).

8 O referido estudo consiste em parecer apresentado pelo saudoso jurista, a propósito de lei munici-
pal da cidade de Guarujá, de n. 1.632, de 15.06.83, atinente aos usos permitidos na Zona de Média 
Densidade 3 (ZMD – 3), tendo duas cidadãs ingressado com a referida ação, pedindo a “declaração 
de nulidade” (sic) da referida Lei, sob a alegação de que a tramitação do projeto, em regime de 

Há polêmica referente ao cabimento ou não da ação popular con-
tra lei em tese. Hely Lopes Meirelles posiciona-se contra essa possi-
bilidade (MEIRELLES, 1989, p. 97)7. Aliás, o mesmo autor, em outra 
oportunidade, traz a lume a seguinte lição: 

Hoje é ponto pacífico na doutrina e na jurispru-
dência que não cabe ação popular para invalidar a 
lei em tese, ou seja, a norma geral, abstrata, que 
apenas estabelece regras de conduta para sua 
aplicação. Em tais casos é necessário que a lei 
renda ensejo a algum ato concreto de execução, 
para ser atacado pela via popular e declarado ile-
gítimo e lesivo ao patrimônio público, se assim o 
for [...].
Essa orientação da doutrina já está acolhida e con-
sagrada pela jurisprudência de nossos Tribunais, a 
começar pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, 
no teor dos seguintes acórdãos: “Não se admite a 
instauração de ação popular quando ainda inexiste 
o ato essencial lesivo ao patrimônio público” (STF, 
RE 82.147-MT, Rel. Min. Cunha Peixoto, in DJU de 
8.6.76, p. 8.541) (estudo intitulado “Ação Popular 
– Invalidação de Lei”; in Estudos e Pareceres de 
Direito Público, vol. IX, p. 370)8.
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Entretanto, nesse ponto, é cabível a remissão ao escólio de Mano-
el Gonçalves Ferreira Filho: 

Em tese, não deve caber ação popular contra atos 
legislativos. Se o ato legislativo, e mormente a lei, 
é expressão da vontade geral, com nenhum fun-
damento teórico se pode pretender que o judiciá-
rio, mero executor da lei, possa anulá-lo, por ser a 
seu critério lesivo ao interesse público. Fiel a esse 
entender, ainda que por argumentos variados, jul-
gados há que rejeitam ação popular contra lei em 
tese (v., p. ex., RT, 310:509).
Todavia, na prática, os representantes do povo 
às vezes praticam atos escandalosamente lesivos 
ao patrimônio público que não podem passar em 
brancas nuvens. Por isso, os tribunais, em muitos 
julgados, têm ignorado a doutrina e admitido ações 
populares contra leis em tese (p. ex., RT, 313:178).
Quanto a essa questão, de nada ajuda a Lei n. 
4.717. Tem por isso o intérprete de escolher entre 
a pureza teórica e a moralidade pública. (FERREI-
RA FILHO, 2003, p. 321-322).

5. Partes. Sujeitos ativo e passivo e o Ministério Público.  
 Competência

O sujeito ativo é o cidadão, ou seja, como já foi visto, a pessoa 
física no gozo de seus direitos políticos; o eleitor.

E quanto ao sujeito passivo da ação popular? Podem ser diversos, 
como se vê pela legislação aplicável. A teor do disposto no art. 6º., 
da Lei n. 4.717/65, deve a citação ser obrigatória para: 1. as pessoas 
jurídicas, públicas ou privadas, em nome das quais foi praticado o ato 
a ser anulado; 2. as autoridades, funcionários ou administradores que 
tiverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado pessoalmente o 
ato ou firmado o contrato impugnado; 3. os que, omissos, tiverem dado 
oportunidade à lesão; 4. os beneficiários diretos do mesmo ato ou con-
trato (art. 6º., caput, da Lei n. 4717/65); 5. em qualquer caso, contra 
a entidade lesada, os autores e participantes do ato e os beneficiários 

urgência, na Câmara Municipal, foi irregular, lesando o patrimônio público do município; o parecer 
do douto jurista foi no sentido da mencionada impossibilidade de atacar-se lei em tese (ainda sem 
efeitos concretos) por meio de ação popular.
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do ato ou contrato lesivo ao patrimônio público (art. 6º, parágrafo 2º)9.
A propósito do disposto no referido art. 6º, afirma Manoel Gonçal-

ves Ferreira Filho que tal solução já era pregada pela doutrina que via a 
entidade, e especialmente dirigentes e beneficiários ligados por inequí-
voca comunhão de interesses. Desse modo, anulado o ato, disso decor-
rem consequências para os beneficiários (que perdem os benefícios), 
para os dirigentes (que deverão ser responsabilizados) e, obviamente, 
para a própria entidade (FERREIRA FILHO, 2003, p. 321).

Nos termos do art. 6º, § 5º, da lei específica, é admissível a in-
tervenção de litisconsortes e assistentes passivos que tenham legítimo 
interesse na causa; por exemplo, funcionários não citados para integrar 
a lide, mas que, se procedente a ação, sendo declarada sua culpa no 
ato ou contrato lesivo, poderão ser regressivamente responsabilizados 
pelo dano (art. 11). Já o Ministério Público é parte pública autôno-
ma, incumbido de velar pela regularidade do processo, de apressar a 
produção da prova e de promover a responsabilidade civil ou criminal 
dos culpados. Tem liberdade para manifestar-se, ao final, a favor ou 
contra a procedência da ação, sendo vedado que assuma a defesa do 
ato impugnado ou dos réus (art. 6º, § 4º). Contudo, na manifestação 
final, deve opinar no sentido que a prova indicar, pela procedência ou 
improcedência da ação. Não é ele jungido, em absoluto, à defesa irre-
fletida da tese adotada pelo autor popular, no caso de convencer-se de 
sua improcedência.

9 Merece menção, sobre a matéria, a seguinte decisão: “AÇÃO POPULAR – Ato impugnado – Lei es-
tadual – Deputados que votaram pela aprovação – Citação na qualidade de litisconsortes passivos 
– Necessidade – Interpretação do artigo 6º. da Lei Federal n. 4.717, de 1965 – Ininvocabilidade do 
artigo 53, caput, da Constituição da República – Recurso provido para esse fim.” 

 “Os Deputados estaduais que participam de aprovação de lei, são legitimados como partes passivas 
na ação popular, uma vez que as autoridades mencionadas no artigo 6º. da Lei Federal n. 4.717, de 
1965, são quaisquer autoridades, inclusive as do Poder Legislativo.”

 “AÇÃO POPULAR – Ato impugnado – Lei – Beneficiários diretos, porém de difícil determinação 
– Citação – Desnecessidade – Artigo 6º, § 1º, da Lei Federal n. 4.717, de 1965 – Decisão mantida.”

 “Se é inviável a determinação de beneficiários diretos de ato impugnado em ação popular, são eles 
indeterminados ou determináveis” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 15ª. Câmara Civil 
– Agravo de Instrumento n. 265.344-2 – Relator o Desembargador Ruy Coppola – j. 8.8.95 – JTJ, v. 
174, p. 171). 

 E ainda: “AÇÃO POPULAR – Litisconsórcio passivo necessário – Autor popular que deixa de 
convocar para a demanda os membros do Poder Legislativo e Executivo que aprovaram e sancio-
naram a lei acoimada de lesiva ao patrimônio público – Circunstância que impede o desenvolvi-
mento regular e válido do processo.”

 “Ementa da Redação: Não tem condições de desenvolvimento regular e válido a ação popular em 
que o autor, embora se tratando de litisconsórcio passivo necessário, deixa de convocar para a de-
manda os membros do Poder Legislativo e Executivo que aprovaram e sancionaram a lei acoimada 
de lesiva ao patrimônio público” (5ª. Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – Ap. 
n. 01.001230-3 – Relator o Desembargador Cesar Abreu – J. 31.10.2001 – RT, n. 796, p. 392).
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No caso de abandono da ação pelo autor popular, caberá ao re-
presentante do Ministério Público promover o seu prosseguimento, em 
lugar do autor omisso, se reputar de interesse público o seu julgamento 
(art. 9º)10. O autor popular pode desistir expressamente da ação popular, 
com isso concordando o Ministério Público, seguindo-se a homologação 
da referida desistência, se ambos se convencerem da inexistência de 
fundamento para o seu prosseguimento, havendo concordância dos réus.

A competência para processar e julgar a ação popular é determi-
nada pela origem do ato a ser anulado. Assim, se praticado o ato ou 
celebrado o contrato por autoridade, funcionário ou administrador de 
órgão da União, entidade autárquica ou paraestatal da União ou por ela 
subvencionada, a competência é do juiz federal da Seção Judiciária 
em que se consumou o ato11. Se, contudo, por autoridade, funcionário, 
etc., do Estado ou por ele subvencionado, a competência é do juiz 
que a organização judiciária estadual indicar como competente para 
tanto. Se for autoridade, funcionário, etc., do Município ou por este 
subvencionado, a competência é do juiz da comarca a que o Município 
interessado pertencer, e que, de acordo com a organização judiciária 
do Estado respectivo, for competente para conhecer e julgar as causas 
de interesse da Fazenda Municipal (Lei n. 4717/65, art. 5º)12.

O art. 5º, §§ 2º e 3º da Lei da Ação Popular, estabelece a competên-
cia preferencial da Justiça Federal quanto às causas em que a União for 
interessada, além de prevenção da jurisdição quanto às demais ações 
intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos13.

10 É admissível que o membro do Ministério Público proceda ao aditamento da petição inicial, tendo 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já proferido decisão nesse sentido (vide, a propósito,  
RJTJESP, v. 105, p. 316). De outra banda, em virtude da obrigatoriedade da intervenção do Ministé-
rio Público na ação popular, deve ser anulado o processo em que deixou de ser feita a intimação do 
MP (vide, a respeito, RJTJESP, v. 114, p. 188).

11 Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa trazem à baila o seguinte julgado: “É 
da competência do STF o julgamento de ação popular em que se tem um conflito entre a União e 
Estado-membro, onde os autores pretendem agir no interesse do Estado, postulando a anulação de 
decreto do Presidente da República, ou seja, de ato imputável à União” (STJ-RT 738/206) (Códi-
go..., p. 1200, nota n. 1 ao art. 5 da Lei n. 4.717/65).

 Prosseguem os referidos autores: “Mas é competente para julgar ação popular contra o Presidente 
da República o juízo de primeiro grau de jurisdição (RTJ, v. 121, p. 17). No mesmo sentido, fun-
damentada decisão do Min. Celso de Mello, publicada em Inf. STF 121, de 31.8.98, p. 3, e no DJU 
17.8.98 (Pet. 1.546)” (op. cit., loc. cit.).

12 Também é de Theotonio Negrão e de José Roberto F. Gouvêa a referência à seguinte decisão: “A 
competência para o processo de ação popular está determinada pela origem do ato a ser anulado. 
Assim, se o ato é do Prefeito, acusado de má aplicação de dinheiro, a competência é da Justiça 
Comum, embora a verba seja proveniente do Governo Federal, porque já incorporada ao patrimônio 
da Prefeitura, passando para a disponibilidade do Município” (STJ-1ª Seção, CC 2.273-PI, rel. Min. 
Hélio Mosimann, j. 29.10.91, v.u., DJU 25.11.91, p. 17.039) (op. cit., loc. cit.).
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É possível que, dada a repercussão de determinado ato, alegada-
mente causador de prejuízo ao patrimônio público, venham a ser pro-
postas diversas ações populares, em vários pontos diferentes do Estado 
ou mesmo do País. O leitor decerto recordará a polêmica estabelecida 
quando dos processos de privatização de empresas públicas a que pro-
cedeu o Governo Federal, no final da década de 1990, quando houve 
intenso alarido político, surgindo ações populares em diversas cidades 
de diferentes Estados da Federação. A celeuma, em semelhante caso, 
contudo, há de se resolver mediante a simples aplicação das regras 
processuais atinentes ao instituto da prevenção, estabelecendo-se que 
estará prevento o Juízo que recebeu a primeira ação14.

13 Há de se analisar, outrossim, se, dentro das características específicas do caso apresentado ao Judi-
ciário, se a competência em questão efetivamente recai sobre tal e qual Corte. Merece lembrança, a 
propósito, a seguinte decisão do STF: “AÇÃO POPULAR – Privatização de concessionária estadual de 
serviço público federal – Intervenção da União como assistente ‘ad adjuvandum’ – Litígio entre 
esta e o Estado-Membro inexistente – Matéria alheia ao seu interesse jurídico, inobstante o mono-
pólio de exploração do serviço – Incompetência do STF – Julgamento afeto à Justiça Federal.”

 “Ementa oficial: Reclamação. Se o Juiz Federal, ao conceder medida liminar em ação popular, 
ressalvou que não estava configurado o litígio entre o Estado e a União Federal, sendo esta apenas 
assistente ad adjuvandum, não há litígio entre ambos, em ordem a atrair a competência do STF.”

 “Reclamação improcedente” (Recl. 320-5 – DF – TP – j. 15.2.90 – rel. Min. Carlos Madeira – DJU 
16.3.90; RT, n. 670, p. 205).

 E também: “AÇÃO POPULAR – Competência – Questionamento do sistema remuneratório dos mem-
bros do Ministério Público – Inexistência de interesse privativo da Magistratura – Inaplicabilidade do 
art. 102, I, n, da CF – Afastabilidade da competência originária do Supremo Tribunal Federal.”

 “Ementa da Redação: A competência originária do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102, I, n, 
da CF, só se aplica quando a matéria versada na demanda respeita a privativo interesse da Magistra-
tura enquanto tal e não quando interessa também a outros servidores, como, por exemplo, a ação 
popular dirigida contra Estado-membro, autarquia estadual e outras autoridades estaduais, onde se 
questiona o sistema remuneratório dos membros do Ministério Público do Estado” (Ação Originária 
467-5/320/SP – Sessão Plenária – j. 25.06.1997 – rel. Min. Néri da Silveira – DJU 03.10.1997; RT, 
n. 747, p. 204).

14 Também são Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que coletam as seguintes decisões: “O 
juízo da ação popular é universal. A propositura da primeira ação previne a jurisdição do juízo para 
as subsequentemente intentadas contra as mesmas partes e sob a égide de iguais ou aproximados 
fundamentos.” (RSTJ, v. 106, p. 15).

 “Conflito positivo de competência. Ações populares análogas, movidas contra os mesmos réus, perante 
juízos de competência territorial diversa. Caso em que a competência se define pela prevenção, apu-
rada na forma prevista no art. 219 do CPC” (STJ-1ª Seção, CC 433-DF, rel. p. o ac. Min. Ilmar Galvão, j. 
29.5.90, maioria, DJU 25.6.90, p. 6.019) (op. cit., p. 1200, nota n. 1ª ao art. 1º da Lei n. 4.717/65).

 E ainda: “AÇÃO POPULAR – Conexão – Ocorrência – Existência de outras ações individuais 
que, apesar de suas peculiaridades, são análogas, semelhantes, próximas ao pleito popular – 
Reunião dos processos para julgamento que se impõe, de molde a evitar a prolação de decisões 
contraditórias.”

 “Ementa da Redação: Havendo uma ação popular previamente distribuída, todas as outras ações 
individuais que, apesar de suas peculiaridades, são análogas, semelhantes, próximas ao pleito po-
pular, devem ser reunidas por conexão para julgamento, evitando-se, assim, a prolação de deci-
sões contraditórias.” (5ª. Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – Ap. 
01.001230-3 – Relator o Desembargador Cesar Abreu – J. 31.10.2001 – RT, n. 796, p. 392).
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De outro lado, cabível anotar-se que, surgindo conflito de compe-
tência entre a União e o Estado-Membro, em face da matéria discutida, 
tal conflito há de ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, nos ter-
mos da jurisprudência prevalente sobre a matéria15.

6. Processo. Cabimento da concessão da medida liminar

A ação popular segue basicamente o rito ordinário, como esta-
belecido no art. 7º, caput, da Lei n. 4.717/65. Outrossim, devem ser 
observadas, nesse rito, no que concerne à ação popular, as seguintes 
modificações: 1. no despacho inicial, o juiz manda citar todos os res-
ponsáveis pelo ato impugnado; 2. manda intimar o Ministério Públi-
co; 3. requisita os documentos necessários, marcando o prazo de 15 
a 30 dias para atendimento dessa determinação16; 4. ordena a citação  
pessoal dos que praticaram o ato e a citação edital e nominal dos  
beneficiários, se o autor assim o requerer (art. 7º, I e II); 5. decide 
sobre a suspensão ou não do ato impugnado, com a concessão ou não, 
para tanto, de medida liminar (art. 5º, § 4º, que, com a devida vênia 
do legislador, parece ter sido colocado no lugar errado da mencionada 
Lei, na medida em que o artigo em questão trata de temas ligados à 
competência).

Se os citados por edital forem revéis, dar-se-lhes-á curador es-
pecial, obedecendo-se, a propósito, o disposto no Código de Processo 
Civil a respeito (art. 9º., inciso II).

15 Vem à baila a seguinte ementa: “AÇÃO POPULAR – Competência – Conflito entre a União e Esta-
do-Membro – Julgamento afeto ao STF – Voto vencido.”

 “Ementa da Redação: É da competência do STF o julgamento de ação popular em que se tem um 
conflito entre a União e Estado-Membro, onde os autores pretendem agir no interesse do Estado, 
postulando a anulação de decreto do Presidente da República, ou seja, de ato imputável à União” 
(Rcl. 424-4-RJ – Tribunal Pleno – j. 05.05.1994 – rel. Min. Sepúlveda Pertence – DJU 06.09.1996; 
RT, n. 738, p. 206).

16 É efetivamente possível – e, de certa forma, até mesmo comum – que o autor popular ajuíze a 
ação sem que disponha da documentação completa para a propositura da mesma, socorrendo-se 
dos dispositivos legais pertinentes para que o juízo requisite a referida documentação dos órgãos  
públicos competentes, para o fim de comprovar a existência do ato ou contrato lesivos ao patrimô-
nio público. Tal fato, per si, não implica em carência de ação, por inépcia, por falta de comprovação 
de seus requisitos legais, embora haja alguma divergência jurisprudencial a respeito da questão. 
Aliás, a jurisprudência predominante é a que entende que o juiz pode requisitar tais documentos, 
até mesmo de ofício, se assim entender cabível, posto que o que se busca fazer, por meio da ação 
popular, é, como referido linhas atrás, defender o patrimônio público, estando evidente o interesse 
público nesse mister (vide, a propósito, o REsp 439.180, STJ-1ª T., rel. Min. Francisco Falcão, j. 
21.9.04, deram provimento, V.U., DJU 3.11.04, p. 137).



Lineamentos da ação popular constitucional 255

Uma vez citada, a pessoa jurídica pode, como já observado alhu-
res, contestar; abster-se de contestar; e encampar expressamente o 
pedido da inicial, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n. 4.717/65, que 
dispõe:

A pessoa jurídica de direito público ou de direi-
to privado, cujo ato será objeto de impugnação, 
poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá 
atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure 
útil ao interesse público, a juízo do respectivo re-
presentante legal ou dirigente.

Assumida uma dessas posturas, a lide está definida. Mesmo a poste-
rior mudança da Administração não poderá importar em possibilidade de 
alteração da defesa apresentada. Se assim não fosse, a cada mudança de 
governo se abriria possibilidade de nova defesa. A Administração Pública 
é una e perene. Mudança de agentes não modifica a situação processual 
já consolidada. Esta é a correta posição de Hely Lopes Meirelles (1989, 
p. 103). O prazo para contestação é de 20 dias, prorrogável por mais 
20, a requerimento dos interessados, nos termos do art. 7º, IV, da Lei n. 
4.717/65. Tal requerimento, à evidência, deve ser corretamente fun-
damentado, não se admitindo pedido singelo, sem explicação alguma. 
Assim, o próprio texto do artigo sobredito refere que tal se dá quando 
for “particularmente difícil a produção de prova documental”, verifican-
do-se, ainda, tratar-se de prazo comum para todos os interessados, cor-
rendo a partir da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando 
for o caso, do decurso do prazo assinado em edital.

Não cabe reconvenção, na medida em que o autor popular não 
pleiteia direito próprio contra o réu. Pertinente recordar-se, a pro-
pósito, de que o cidadão, autor da ação popular, defende o interesse 
público por meio do exercício do direito de propor tal ação. Assim, 
impossível admitir-se a reconvenção, nos moldes previstos no Código de 
Processo Civil, pois inexistirá a contrapartida, quanto aos réus da ação, 
no que diz respeito ao cidadão autor da demanda17.

Pode haver produção de provas, nos termos do CPC, ficando a 
critério do magistrado condutor da lide deferir ou não a sua produção, 

17 O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, a respeito: “Na ação popular, o autor não ostenta posição 
jurídica própria, nem titulariza o direito discutido na ação, que é de natureza indisponível. Defen-
dem-se, em verdade, interesses pertencentes a toda sociedade. É de se aplicar, assim, o parágrafo 
único do art. 315 do CPC, que não permite ao réu, ‘em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando 
este demandar em nome de outrem’” (STJ-RP 137/201; 2ª. T., REsp 72.065).
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utilizando-se, para tanto, de sua experiência e de seus conhecimentos. 
Caso entenda cabível, pode partir para o julgamento antecipado da 
lide, depois de encerrada a fase postulatória do feito18. Caso contrário, 
determinará a produção das provas que entender pertinentes, seguindo 
o estabelecido no CPC para a sua produção.

A CF/88 isentou o autor popular de custas e dos ônus da sucum-
bência (art. 5º, LXXIII), salvo comprovada má-fé do mesmo19.

A liminar pode ser concedida, nos termos do § 4º, do art. 5º, da Lei 
4717/65: “Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar 
do ato lesivo impugnado”. Não há exigência de requisitos mínimos para 
a concessão da mesma, nem fixação de prazo para a sua vigência, o 
que pode causar um sério entrave à Administração, caso seja a mesma 
concedida sem maior cautela. Os Tribunais, outrossim, têm admitido 
singelamente o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que 
concede ou nega a medida liminar em questão.

7. Sentença e recursos

Procedente a ação, o juiz decretará, necessariamente, a invalida-
de do ato impugnado e as restituições devidas, condenando ao paga-
mento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os benefi- 
ciários de seus efeitos. Fica ressalvada à Administração a ação regres-
siva contra os funcionários culpados pelo ato anulado que não tiverem 
sido chamados na ação popular, cabendo a discussão desta questão a 
um momento oportuno.

18 Vide, a propósito, STJ-1ª T., REsp 97.308-MT, rel. Min. Garcia Vieira, j. 19.2.98, negaram provimen-
to, v.u., DJU 20.4.98, p. 21.

19 Merece lembrança, a propósito, a seguinte decisão: “AÇÃO POPULAR – Perícia – Depósito prévio 
necessário à elaboração – Caracterização como custas judiciais – Isenção do autor – Artigo 5º., 
inciso LXXIII, da Constituição da República – Recurso provido para esse fim.”

 “A Constituição da República de 1988 isentou o autor de ação popular do pagamento de ‘custas 
judiciais’ (artigo 5º., inciso LXXIII), assim consideradas as que se originam de atos processuais em 
que haja intervindo o juiz ou outro funcionário, ou pessoa nomeada pelo Juiz, que tenha de atuar.”

 “AÇÃO POPULAR – Custas judiciais – Artigo 10 da Lei Federal n. 4.717, de 1965, revogado parcial-
mente pelo artigo 5º., inciso LXXIII, da Constituição da República – Isenção do autor, em face da 
inexistência de má-fé – Recurso provido para esse fim.”

 “Dada a gratuidade com que vem caracterizada a ação popular, a regra do artigo 10 da Lei Federal 
n. 4.717, de 1965, exigindo o pagamento das custas e preparo a final, pelas partes, está parcialmen-
te revogada, no tocante ao autor que não aja com comprovada má-fé” (6ª. Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo – Agravo de Instrumento n. 213.219-1 – Relator o Desembargador 
Ernani de Paiva – J. 16.02.95; JTJ, v. 172, p. 167).
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Admitida a procedência da ação popular, podem ocorrer três si-
tuações: a) quanto ao ato impugnado, deverá o magistrado que julgar 
a ação proceder à decretação de sua invalidade; b) deverá, também, 
proceder à análise da situação dos responsáveis pelo ato (réus da ação), 
examinando a atuação de cada qual na concretização do ato lesivo ao 
patrimônio público, para o fim de proceder à responsabilização ou não 
de cada um; c) da mesma maneira, deverá proceder ao exame da situ-
ação dos beneficiários do ato (corréus), com a mesma finalidade.

Ao efetuar o referido exame, deverá o magistrado, para eventual 
condenação, constatar que é necessário que os participantes do ato em 
questão tenham agido com culpa ou dolo, pois os que apenas cumpriram 
ordens superiores ou atuaram no desempenho regular de suas atribui-
ções funcionais não ficam sujeitos a indenizações ou reparações pelo 
ato invalidado. A condenação será apenas do superior que ordenou ou 
praticou o ato ilegal, bem como de seus beneficiários, os que auferiram 
vantagens diretas e imediatas do ato invalidado, e não os que, poste-
riormente, contrataram regularmente obras ou serviços decorrentes do 
ato. Invalidado o ato, a condenação abrangerá, ainda, as indenizações 
devidas, as custas e as despesas com a ação feitas pelo autor, além dos 
honorários de seu advogado, nos termos do art. 12 da Lei n. 4.717/65.

Caso a ação seja julgada improcedente, o autor ficará isento do 
pagamento de custas e dos ônus da sucumbência, salvo comprovada 
má-fé (art. 5º, LXXIII, parte final), o que serve como estímulo para o 
exercício da cidadania. Não se deve olvidar, a propósito de tal tema, o 
que foi dito, linhas atrás, a respeito da possibilidade da ação popular 
ser usada como instrumento de vindita política. Aliás, a experiência no 
exercício da judicatura, tanto em Vara de Fazenda Pública, em primei-
ro grau, como nas Câmaras da Seção de Direito Público, no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, vem demonstrando que tal hipótese é 
bem mais comum do que se imagina.

A natureza da ação é civil, razão pela qual, mesmo julgando-se a 
ação procedente, descabe a aplicação de condenações políticas, adminis-
trativas ou criminais. Isso não implica, contudo, que, verificando tanto o 
magistrado como o membro do Ministério Público a existência de conduta 
de algum dos réus que configure ilícito penal, determine-se a extração 
de cópias dos autos para efeito da instalação da competente ação penal, 
observando-se, outrossim, o direito constitucional de ampla defesa20.

20 A jurisprudência de nossas Cortes firmou-se no sentido de que “não há possibilidade de obter-se 
através de ação popular uma condenação que não seja de natureza pecuniária” (JTJ, v. 206, p. 12).
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As sentenças proferidas em sede de ação popular são passíveis de 
recurso de ofício e apelação voluntária, com efeito suspensivo. Já das 
decisões interlocutórias cabe recurso de agravo de instrumento (art. 
19 e parágrafos da Lei n. 4717/65). É de se considerar tal recurso como 
cabível, também, da decisão concessiva da liminar, apesar da oposição 
de Hely Lopes Meirelles ao uso de tal recurso.

O reexame necessário, nos termos do art. 496 do novo CPC, só será 
interposto, nos autos de ação popular, quando a sentença concluir pela 
improcedência ou pela carência da ação. Inverteu-se tradicional orien-
tação desse reexame, que, nas outras ações, é usado quando julgadas 
procedentes, para a melhor preservação do interesse público; a rejeição 
da ação popular é que poderá prejudicar o patrimônio da coletividade, 
lesado pelo ato impugnado. Já a apelação voluntária cabe tanto das sen-
tenças que julgarem procedentes como as que julgarem improcedentes 
a ação, como também as que derem pela sua carência. Poderá ser inter-
posta também pelo Ministério Público, bem como por qualquer cidadão, 
nos termos do parágrafo 2º, do art. 19, da Lei n. 4.717/65.

Quando a ação é julgada procedente, não se admite recurso de 
terceiros ou do MP, só podendo apelar os atingidos pela decisão. Contu-
do, é admissível que, em casos de procedência parcial da lide, também 
os autores populares e o representante do Ministério Público sejam 
admitidos a recorrer. As decisões interlocutórias em ação popular ficam 
sujeitas a todos os recursos do CPC, com interposição e efeitos normais.

8. Coisa julgada

A sentença produzirá efeitos de coisa julgada oponível erga  
omnes. A exceção a essa regra se dá quando a improcedência resultar 
de deficiência de prova, caso em que poderá ser renovada com idêntico 
fundamento, desde que se indiquem novas provas (art. 18). Tal renova-
ção da ação popular tanto pode se dar pelo mesmo autor popular como 
por outro cidadão.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles entende que se distinguem 
três situações: a) sentença que julga procedente a ação; b) sentença 
que julga improcedente a ação por ser infundada; c) sentença que jul-
ga improcedente a ação por deficiência de provas.

Nos dois primeiros casos, opera-se a coisa julgada, oponível erga 
omnes, não podendo ser admitida outra ação com o mesmo fundamen-
to e com o mesmo objeto, ainda que proposta por outro cidadão. No 
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terceiro caso, contudo, a sentença não terá eficácia de coisa julgada, 
podendo ser intentada outra ação com o mesmo fundamento, desde que 
apresentadas novas provas (Mandado de segurança..., 1989, p. 112-113).

9. Execução

A sentença condenatória, proferida nos autos da ação popular, 
uma vez transitada em julgado, constitui título para instaurar-se a exe-
cução popular. A parte condenada a restituir bens e valores ficará sujei-
ta a sequestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória 
(art. 14, § 4º).

A legitimação do Ministério Público para intentar execução da 
ação popular é subsidiária e condicionada, nos termos do art. 16. O re-
presentante do MP, contudo, só deve promover a execução se verificada 
a inércia do autor e o desinteresse de outros cidadãos, após transcurso 
do prazo de 60 dias da publicação do julgado condenatório de segun-
da instância. Nesse caso, o MP é obrigado a promover a execução, no 
prazo de 30 dias, sob pena de falta grave, de acordo com o já referido 
texto do art. 16 da Lei n. 4.717/65. No caso da sentença exequível ser 
de primeira instância, por não ter sido interposto recurso de apelação, 
o MP também poderá promover-lhe a execução (art. 6º, § 4º).

A execução pode ser por quantia certa, quando a condenação ver-
sar sobre perdas e danos, ou impuser pagamento devido, ou determinar 
a reposição de débito (art. 14, §§ 1º e 2º). Também pode ser para a 
entrega de coisa certa, quando a condenação determinar a devolução 
de bens ou valores (art. 14, § 4º).

No caso do réu condenado receber dos cofres públicos, a execução 
poderá ser feita com desconto em folha de pagamento, até o integral 
ressarcimento do dano causado, se isto convier ao interesse público 
(art. 14, § 3º). A execução é promovida contra os réus condenados no 
processo de conhecimento, dela excluídas as pessoas e entidades refe-
ridas no art. 1º da Lei n. 4.717/65.

O processo visa ao ressarcimento da lesão que o ato impugnado 
causou ao patrimônio da referida entidade, não tendo lógica que essa 
pessoa, malgrado contestando a demanda, seja condenada a pagar per-
das e danos, ou a devolver bens ou valores a si mesma (José Afonso da 
Silva, Ação Popular Constitucional, 1968, p. 281).
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Conclusão

A ação popular, contrariamente ao que alguns doutrinadores di-
zem, vem diminuindo exponencialmente nas lides forenses. Os motivos 
são vários, mas o principal parece ser o surgimento da ação civil públi-
ca, que se deu com a Lei n. 7.347/85, ação esta cujos fins, referidos 
no art. 1º da mencionada lei, são assemelhados aos da ação popular, no 
que tange à defesa do patrimônio público (este considerado, tal qual 
na Lei n. 4.717/65, lato sensu, abarcando não apenas o patrimônio pe-
cuniário, mas também o artístico, o histórico, o paisagístico, etc.), es-
tando o Ministério Público e as demais entidades autorizadas a propor 
a ação civil pública, referidos na legislação específica, decerto mais 
habilitados e capacitados à referida defesa do patrimônio público do 
que o cidadão comum, nem sempre afeito às conhecidas dificuldades 
das referidas lides.

Também é cabível ponderar-se que o cidadão médio, ainda que 
venha a ter conhecimento da existência de tal ação, nem sempre es-
tará disposto a enfrentar as agruras da propositura de uma demanda 
de semelhante complexidade, com a contratação de advogado e outras 
dificuldades mais, para a defesa de um interesse que não é apenas seu, 
mas da comunidade em geral.

Tais fatos podem estar a redundar em uma postura de passividade 
por parte do cidadão, que se vê desestimulado do intento de arrostar 
forças superiores às suas, para o fim de defender o erário público. Con-
tudo, a ação popular continua a figurar como um dos mais importantes 
remédios constitucionais contra as ações e omissões da Administração 
Pública que venham a causar lesão ao patrimônio público, impondo 
aos agentes públicos, e àqueles que lhes façam as vezes, poder figurar 
como réus nas mencionadas ações, postura atenta na observância da 
estrita legalidade no desempenho de suas funções. Ou, como lembra 
ainda Celso Antônio Bandeira de Mello:

É, talvez, a única providência judicial realmente 
temida pelos administradores, porquanto, nos ter-
mos do art. 11 da referida lei (o autor refere-se 
à Lei n. 4.717/65), se a ação for julgada proce-
dente, vindo a ser decretada a invalidade do ato 
impugnado, a sentença “condenará ao pagamento 
de perdas e danos os responsáveis pela sua prática 
e os beneficiários dele”. (MELLO, 1998, p. 147).
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Destarte, impõe-se sua manutenção no arcabouço de medidas ju-
diciais destinadas à proteção do patrimônio e do interesse públicos, 
malgrado não demonstre o cidadão médio, em nosso País, sequer co-
nhecer a existência desse poderoso instrumento voltado à defesa da 
moralidade pública.
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Direitos fundamentais e a Constituição de 1988

Ives Gandra da Silva Martins1 
Professor

Com a redemocratização do país em 1985, conseguida mais pelo 
trabalho incessante dos advogados do que pelos guerrilheiros, voltados 
a implantar uma ditadura “cubana”, o que apenas atrasou a volta à 
democracia, o presidente Sarney convocou a Constituinte pela E.C. nº 
26/86, instalada em 1987, sob a presidência inicial do Ministro Moreira 
Alves, com duração de dois dias, substituído pelos eleitos Presiden-
te, Deputado Ulisses Guimarães, e Relator, Senador Bernardo Cabral, 
o qual venceu, na referida votação, o futuro presidente da República, 
então Senador Fernando Henrique Cardoso2.

Abandonado o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, após a de-
núncia do modelo quase ditatorial de esquerda proposto pelo Secretá-
rio Geral daquela Comissão, Ney Prado, resolveram, os constituintes, 
começar da “estaca zero” e discutir amplamente o tema antes da dis-
cussão assemblear da futura Lei Maior.

Assim é que, divididos os constituintes em oito Comissões, 
cada uma delas composta de três Subcomissões, ouviram durante os  

1 Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, do CIEE/O Estado de São 
Paulo, das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército – ECEME, Superior de Guerra – ESG e 
da Magistratura do Tribunal Regional Federal – 1ª Região; Professor Honorário das Universidades 
Austral (Argentina), San Martín de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia); Doutor Honoris Causa 
das Universidades de Craiova (Romênia) e das PUCs–Paraná e RS, e Catedrático da Universidade 
do Minho (Portugal); Presidente do Conselho Superior de Direito da Fecomércio – SP; Fundador e 
Presidente Honorário do Centro de Extensão Universitária – CEU/Instituto Internacional de Ciências 
Sociais – IICS.

2 A E.C. nº 26/86 tinha a seguinte dicção:
 “EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26, DE 1985 – Convoca a Assembleia Nacional Constituinte e dá outras 

providências.
 AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do art. 49 da Constituição 

Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
 Art. 1º Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, 

em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do 
Congresso Nacional.

 Art. 2º O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembleia Nacional Constituinte e 
dirigirá a sessão de eleição do seu Presidente.

 Art. 3º A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu texto, em dois turnos de discus-
são e votação, pela maioria absoluta dos Membros da Assembleia Nacional Constituinte”.
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primeiros meses apenas especialistas, em audiências públicas que du-
ravam praticamente um dia.

Fui convidado a expor minhas ideias em duas delas (Sistema Tri-
butário e Ordem Econômica), ou seja, nas Subcomissões presididas, 
respectivamente, por Francisco Dornelles e Delfim Netto, e mantive 
permanente contato com o presidente e relator da Constituinte e com 
o líder do denominado “Centrão”, Deputado Roberto Cardoso Alves, 
com este último já na fase de discussão em plenário3.

Os contatos permanentes que tivemos, Celso Bastos e eu, com os 
constituintes, nas audiências públicas de que participamos, e as diver-
sas sugestões de redação para o texto supremo foram que nos levaram 
a comentar o texto supremo em 15 volumes pela Editora Saraiva.

Havia, durante os trabalhos constituintes, uma nítida oposição en-
tre os denominados adeptos de um país economicamente mais liberal e 
aqueles de um país mais intervencionista. Assim é que na Comissão nº 7, 
dedicada à Ordem Econômica, houve uma concentração grande de cons-
tituintes de visão liberal, com predominância dos constituintes econo-
mistas e, na Comissão 8, dedicada à Ordem Social, aconteceu o inverso, 
com predominância da ala que se considerou da esquerda progressista.

Os dois títulos aprovados em plenário refletiram tais tendências.

3 Assim se referiram os parlamentares da Subcomissão à colaboração dos juristas que a assessoraram 
no primeiro anteprojeto: “Atendendo à sugestão do Constituinte Mussa Demes, vou apenas registrar 
notável esforço que esta Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas realizou, 
ao longo das últimas 3 semanas, no sentido de ouvir e receber subsídios e sugestões de todos os 
segmentos da sociedade brasileira interessada em um novo desenho do Capítulo sobre o Sistema 
Tributário Nacional.

 Cumprindo prazo regimental, apresentamos proposta de anteprojeto ao texto da futura Carta Cons-
titucional que, não tendo a pretensão de ser algo perfeito e acabado, deverá sofrer aprimoramentos 
através das emendas que os membros desta Subcomissão certamente haverão de apresentar.

 Necessário se faz assinalar a valiosa contribuição oferecida a esta Subcomissão pelas autoridades 
e entidades aqui recebidas em audiência pública: os Profs. e Técnicos Fernando Rezende, Alcides 
Jorge Costa, Geraldo Ataliba, Carlos Alberto Longo, Pedro Jorge Viana, Hugo Machado, Orlando 
Caliman, Ives Gandra da Silva Martins, Edvaldo Brito, Souto Maior Borges, Romero Patury Accioly, 
Nelson Madalena, Luís Alberto Brasil de Souza, Osiris de Azevedo Lopes Filho; o Secretário da Re-
ceita Federal, Dr. Guilherme Quintanilha; os Secretários da Fazenda dos Estados, que antes de aqui 
comparecerem promoveram, sob os estímulos desta Subcomissão, os encontros de Manaus e Porto 
Alegre; os Secretários de Finanças das Capitais, o DIEESE, a Organização das Cooperativas Brasilei-
ras, o Instituto Brasileiro de Mineração; a Organização Nacional das Entidades de Deficientes Físicos; 
as associações dos funcionários fazendários, a Unafisco e a Fafite, as entidades representativas do 
municipalismo brasileiro — a Frente Municipalista, a Associação Brasileira dos Municípios, a Confe-
deração Nacional dos Municípios e o Ibam. Tenham todos a certeza de que a discussão aqui ocorrida 
em torno das propostas e sugestões apresentadas será decisiva para o posicionamento dos membros 
desta Subcomissão em relação à definição do Capítulo Tributário, que desperta enorme interesse na 
sociedade brasileira”. (Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 19 jun. 1987, p. 139).
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Princípios não constantes de textos anteriores, como o da livre 
concorrência, unido ao da livre iniciativa (art. 170, caput, inciso IV)4; o 
do planejamento econômico, só obrigatório para o setor público (174)5; 
ou ainda, de não participação do setor público na iniciativa empre-
sarial, senão em caso de relevante interesse público ou de segurança 
nacional, traduziram tal realidade (173)6.

Muitas das disposições colocadas na Ordem Social, de difícil imple-
mentação, decorreram da predominância ideológica dos constituintes, 
com o que tais princípios, não implantados, se tornaram, em linguagem 
clássica, princípios programáticos.

Os direitos individuais e suas garantias, por outro lado, tiveram 
uma extensão maior do que no texto de 67 e de sua emenda nº 1/69, 
grande parte deles enunciada no artigo 5º, objetivando ofertar uma 
garantia imodificável contra eventual retrocesso constitucional, visto 
que a Constituinte fora fruto da redemocratização.

Quero deter-me, neste breve artigo, em especial no artigo 5º in-
ciso LV da Lei Suprema que, a meu ver, na Ordem Tributária tem sido 
sucessivamente pisoteado, como direito e garantia, com inexplicável 
resistência do Poder Judiciário em dar-lhe a plenitude que os consti-
tuintes pretendiam ofertar-lhe num regime democrático.

O aspecto que mais me impressiona, todavia, no que diz respeito 
ao dispositivo mencionado, é não se ter dado a ele a relevância que o 
constituinte lhe atribuiu.

4 O art. 170, caput, inciso IV tem a seguinte dicção:
 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: [...]

 IV - livre concorrência;
 [...]”.
  O art. 174 está assim disposto:
5 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 

da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado.”

6 Celso Bastos lembra que:
 “A livre concorrência é indispensável para o funcionamento do sistema capitalista. Ela consiste 

essencialmente na existência de diversos produtores ou prestadores de serviços. É pela livre concor-
rência que se melhoram as condições de competitividade das empresas, forçando-as a um constante 
aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, à diminuição dos seus custos, enfim, na procura 
constante da criação de condições mais favoráveis ao consumidor. Traduz-se, portanto, numa das 
vigas mestras do êxito da economia de mercado. O contrário da livre concorrência significa o mo-
nopólio e o oligopólio, ambas situações privilegiadoras do produtor, incompatíveis com o regime de 
livre concorrência” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do 
Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 7, p. 27).
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Tem o artigo a seguinte dicção:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou admi-
nistrativo, e aos acusados em geral são assegura-
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios 
e recursos a ela inerentes;
[...]7.

Como se percebe, o dispositivo cuida de dois tipos de processos, a 
saber, o administrativo e o judicial.

Tanto no administrativo quanto no judicial há defesa, que é pró-
pria de regimes democráticos. Nas ditaduras, a defesa é cerceada, li-
mitada ou inexistente. Nas democracias, não. Deve ser sempre presti-
giada. De rigor, o Código de Processo Penal não é um Código de Defesa 
da sociedade contra o criminoso, mas um Código de defesa do crimi-
noso contra a sociedade. Se fosse permitido à sociedade fazer justiça 
com as próprias mãos teriam linchamentos públicos permanentemente.

7 Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina:
 “Ampla Defesa. O princípio do contraditório traz em si um dos aspectos da ampla defesa – livre de-

bate e livre produção de provas. O texto, porém, volta à ampla defesa porque o direito de defesa é 
imprescindível para a segurança individual. É um dos meios essenciais para que cada um possa fazer 
valer sua inocência quando injustamente acusado. Segundo o texto em estudo, se assegura “ampla 
defesa”. Isto significa que o legislador está obrigado, ao regular o processo criminal, a respeitar três 
pontos: velar para que todo acusado tenha o seu defensor; zelar para que tenha ele pleno conheci-
mento da acusação e das provas que a alicerçam; e possam ser livremente debatidas essas provas 
ao mesmo tempo que se ofereçam outras (o contraditório propriamente). O primeiro ponto obriga 
o Estado a oferecer, ao acusado que não tenha recursos, advogado gratuito e a não permitir que se 
pratique ato processual sem a assistência de defensor. O segundo proscreve os processos secretos 
que ensejam o arbítrio (cf. Barbalho, Constituição Federal brasileiro, p. 436). O último propicia a 
crítica dos depoimentos e documentos, bem como dos eventuais exames periciais que apóiam a 
acusação. Igualmente confere à defesa recursos paralelos aos da acusação para o oferecimento de 
provas que infirmem o alegado contra o réu.

 Pela Constituição, foi o princípio claramente estendido ao processo administrativo, evidentemente 
de natureza disciplinar. Em face do direito anterior, não era indiscutida essa extensão, todavia, como 
aponta Ada Pellegrini Grinover, havia jurisprudência que anulava processos administrativos em que 
não se deram condições de defesa ao acusado (grifos meus) (O processo em sua unidade — II, cit., p. 
64-5)” (Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 66-7).
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É de se lembrar do período trágico da França robespierriana (1792-
94), em que os tribunais judiciais foram substituídos pelos tribunais 
populares e o país conheceu o maior banho de sangue de sua história. 
Nem durante a primeira e segunda guerras houve tantos mortos, se se 
considerar, proporcionalmente, a população da França do século XVIII 
e aquela do século XX.

Por esta razão, o constituinte decidiu após o artigo 5º inciso LIV 
declarar que: “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal; [...]”, explicitar que o devido processo 
legal implicaria necessariamente o direito à defesa8.

Não satisfeito, todavia, em declarar que o direito à defesa estava 
garantido, acrescentou um adjetivo de densidade ôntica inquestioná-
vel, ao declarar que não se trata de qualquer tipo de defesa, mas de 
ampla defesa, vale dizer, o constituinte de 1988 assegurou o mais sa-
grado direito de um regime democrático, qual seja, o do império da lei, 
segundo o qual ninguém pode ser condenado em um julgamento sem o 
direito à ampla, a extensa, e a absoluta possibilidade de defesa.

O adjetivo ampla tem, portanto, dentro do contexto constitucio-
nal, uma relevância fantástica, porque exalta o regime democrático, 
não incluindo qualquer limitação, a que nos processos judiciais e admi-
nistrativos, seja o acusado condenado sem que possa defender-se com 
toda a amplitude possível9.

8 Coordenei com Marcos da Costa um livro intitulado “A importância do direito de defesa para a 
democracia e a cidadania” (Ed. OAB/DF e OAB/SP, 2017), com a colaboração dos seguintes autores: 
Alberto Zacharias Toron, Américo Masset Lacombe, Ana Regina Campos de Sica, Angela Vidal Gandra 
da Silva Martins, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, Arnoldo Wald, Carmen Silvia Valio de Araujo 
Martins, Claudio Pacheco Prates Lamachia, Cristiano Ávila Maronna, Dircêo Torrecillas Ramos, Elias 
Mattar Assad, Fábio Tofic Simantob, Fernanda Marinela, Ives Gandra da Silva Martins, José Bernardo 
Cabral, Juliana Abrusio, Kiyoshi Harada, Lenio Luiz Streck, Leonardo Rodrigues Garbin, Luiz Flávio 
Borges D’Urso, Marco Aurélio Florêncio Filho, Marcos da Costa, Marilene Talarico Martins Rodrigues, 
Maurício Ávila Prazak, Pierpaolo Cruz Bottini, Regina Beatriz Tavares da Silva, Renê Ariel Dotti, Ri-
cardo Breier, Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Roberta de Amorim Dutra, Ruy Martins Altenfelder 
Silva, Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques, Tales Castelo Branco e Tatiany Ramalho.

9 Celso Bastos esclarece:
 “Portanto, a ampla defesa não é aquela que é satisfatória segundo os critérios do réu, mas sim 

aquela que satisfaz a exigência do juízo”, continuando: “Com efeito, além de tornar certo que o 
preceptivo se volta aos litigantes em processo judicial, conferiu igual destinação aos envolvidos em 
processos administrativos. Essa inclusão foi extremamente oportuna porque veio consagrar uma 
tendência que já se materializava em nosso direito, qual seja: a de não dispensar essas garantias 
aos indiciados em processos administrativos. Embora saibamos que as decisões proferidas no âmbito 
administrativo não se revestem do caráter de coisa julgada, sendo passíveis portanto de uma revisão 
pelo Poder Judiciário, não é menos certo, por outro lado, que já dentro da instância administrativa 
podem perpetrar-se graves lesões a direitos individuais, cuja reparação é muitas vezes de difícil 
operacionalização perante o Judiciário.
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Tal princípio, qual seja, o da ampla defesa, traz, de início, a re-
flexão de que toda a legislação recepcionada em 5 de outubro de 1988, 
relativa à defesa do acusado, não poderia ter seu espectro reduzido, 
sem que a defesa se tornasse menos ampla.

Em cumprimento à ampla defesa, à evidência, o legislador infra-
constitucional poderia alargar o direito de defesa muito além daquilo 
que a legislação, à época, permitia ao acusado. Em nenhuma hipótese 
poderia reduzir tal direito, risco de a ampla defesa tornar-se MENOS 
AMPLA, com o que o princípio constitucional – cláusula pétrea por for-
ça do § 4º inciso IV do art. 60 da Lei Suprema – seria tisnado, macula-
do, ferido, para não dizer, numa linguagem mais agressiva, estuprado10.

Ora, o que se viu a partir de 5 de outubro de 1988 foi uma redução 
constante da ampla defesa em matéria tributária, seja nos seus proce-
dimentos administrativos, seja no Judiciário.

Com efeito, a ação cautelar fiscal torna, de rigor, indisponíveis 
bens do contribuinte – muitas vezes necessários para sobreviver, mui-
tas empresas tendo desaparecido por força desta indisponibilidade – 
enquanto ainda estavam discutindo administrativamente, o que vale 
dizer, reduziu fantasticamente após a constituição de 1988, a ampla 
defesa do inciso LV.

A não concessão de certidão negativa de débito antes de encer-
rado o processo administrativo é outro procedimento admitido pela 
Justiça, sendo também elemento deletério, mas indispensável para 
que uma empresa possa continuar a trabalhar e até mesmo para gerar, 
quando incontroverso o direito à imposição, os tributos devidos.

A conformação de responsabilidade à luz de teoria própria do di-
reito do trabalho e não veiculada em lei especial, mas por meros atos 
administrativos ou por jurisprudência “interna corporis” de “grupos 
de empresas”, tem sido outro fator a reduzir a ampla defesa a sua 
expressão quase nenhuma, o mesmo acontecendo com a adoção do 
parágrafo único do artigo 116 do CTN, que, apesar de nunca regulado 
por legislação ordinária, é fartamente empregado pela Receita Fede-

 Daí por que essa preocupação em proteger o acusado no curso do próprio processo administrativo 
é muito vantajosa, mesmo porque, quanto melhor for a decisão nele alcançada, menores serão as 
chances de uma renovação da questão diante do Judiciário” (Comentários à Constituição do Brasil. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 2004. v. 2, p. 288-9).

10 O § 4º do artigo 60, inciso IV, está assim redigido:
 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
 [...]
 § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...]
 IV - os direitos e garantias individuais.”
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ral como forma de coagir o contribuinte a pagar o que deve e o que 
não deve11.

A penhora “on line”, preferida como primeira hipótese e não como 
a última, à falta de outros bens, tem constituído outra das restrições ao 
direito do contribuinte.

Atos normativos da Receita e da Procuradoria da Fazenda Nacional 
prescindem do Poder Judiciário para constranger bem antes da execu-
ção fiscal. A inscrição dos nomes no Cadin passou a ser utilizada como 
forma de impedir o contribuinte de acessar o mercado financeiro, ele 
que suporta uma carga tributária (33% do PIB) superior a dos Estados 
Unidos (26%), a do Japão (31%), a da Suíça (32%), a da Coreia do Sul 
(26%), a da China (24%) e de quase todos os países emergentes, não 
para o desenvolvimento da nação, mas principalmente para sustentar 
uma burocracia esclerosada, que não é esquecida pela Receita Federal.

No CARF, o voto de qualidade do presidente das Câmaras – sem-
pre da Receita Federal – vale duas vezes, a segunda para condenar em 
caso de dúvida, ou seja, de empate, o contribuinte, pisoteando-se o 
artigo 112 do CTN.

Estabeleceu-se um prêmio de produtividade para os funcionários 
públicos que atuam no CARF desde que julguem a favor da Fazenda. 
Imagine admitir-se que magistrado receba prêmio por decidir a favor 
da Fazenda!!! Jamais nenhum magistrado admitiria tal afronta polí-
tica, hoje adotada pelo CARF, cuja imparcialidade que poderia ser 
atingida a partir da composição paritária, resta esvaziada pelo voto 
de qualidade.

Enfim, o princípio da ampla defesa, que só poderia ser ampliado 
após 05/10/1988, tem sido constantemente reduzido à luz de toda a 
legislação produzida, em matéria tributária, após aquela data.

Como um velho professor de direito, é com tristeza, que vejo o 
país transformar-se em uma Federação na qual o direito do contribuin-
te inexiste, apesar de, na Constituinte, ter eu defendido a tese de que 
o tributo é uma norma de rejeição social, em parte destinada ao Estado 
prestador de serviços e, em parte, a sustentar também a corrupção, 
endêmica em todos os espaços geográficos e em todos os períodos his-

11 O § único do artigo 116 do CTN tem a seguinte dicção:
 “Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos pra-

ticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabeleci-
dos em lei ordinária. (Incluído pela L.c. nº 104, de 2001)”.
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tóricos, e, ainda a assegurar, os privilégios dos detentores do poder, 
conforme demonstro em meu livro “Uma breve teoria do poder”12.

No livro destinado à comemoração dos 30 anos da Constituição de-
dicado aos direitos individuais, parece-me relevante rediscutir o papel 
da ampla defesa colocada na Constituição e que, em matéria tributá-
ria, seja, talvez, o mais violado de todos os direitos garantidos pelo 
constituinte13.

12 Coordenei livro sobre a imposição tributária intitulado “O tributo – reflexão multidisciplinar sobre 
sua natureza”, com os seguintes autores: Antônio Delfim Netto, Arion Sayão Romita, Arnaldo Niskier, 
Cássio Mesquita Barros, Dejalma de Campos, Diogo Leite de Campos, Ernane Galvêas, Eusébio Gon-
zález, Fabio Giambiagi, Fernando Rezende, Gustavo Miguez de Mello, Ives Gandra da Silva Martins, 
Joacil de Britto Pereira, José Joaquim Gomes Canotilho, José Pastore, Manuel Porto, Maria Teresa 
de Carcomo Lobo, Marilene Talarico Martins Rodrigues, Mary Elbe Queiroz, Paulo Nathanael Pereira 
de Souza, Ricardo Lobo Torres, Rogério Lindenmeyer V. Gandra da S. Martins, Ruben Sanabria, Sacha 
Calmon Navarro Coêlho, Sérgio de Andréa Ferreira, Sérgio Ferraz, Sidney Saraiva Apocalypse, Victor 
J. Faccioni e Zelmo Denari (Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007).

13 Escrevi:
 “Lembrando Kant, embora a realidade destes últimos dois séculos de sua teoria não ter trazido 

grande evolução na participação das 2ª e 3ª classes sociais na formulação de políticas tributárias 
e na geração da paz, convenço-me de que começamos a entrar numa era em que a convivência 
comunitária entre as nações e a disputa por mercados poderá gerar a inflexão necessária para que 
o nível impositivo destinado, fundamentalmente, à manutenção dos detentores do poder no poder 
principie a exteriorizar elemento de desequilíbrio na competitividade entre as nações. Tal fato po-
derá provocar, por uma questão de sobrevivência, pela primeira vez na História, uma tentativa de 
se fazer do tributo um instrumento de justiça fiscal e social e de desenvolvimento econômico, mais 
destinado às categorias que à primeira.

 Enfim, por enquanto, o tributo ainda é uma norma de rejeição social, com destinação maior à manu-
tenção dos detentores do poder, e grande instrumento de exercício do poder por parte destes, com 
alguns efeitos colaterais positivos a favor do povo, quando há algum retorno de serviços públicos. 
Por enquanto, serve mais aos detentores e aos seus amigos do que aos produtores da riqueza e ao 
povo. No futuro, todavia, a globalização da economia poderá levar a ter uma função social maior, 
não por mudança de perfil dos governantes, mas por força da necessidade de sobrevivência.

 Como dizia Bobbio, o século XX foi o século do reconhecimento dos direitos; o século XXI poderá ser 
aquele da efetividade dos mesmos, quando os contribuintes possivelmente poderão ter um trata-
mento mais digno por parte dos controladores e uma carga tributária mais justa e mais adequada à 
prestação de serviços públicos, entre os quais o de ações sociais efetivas. Até lá, mantenho a minha 
teoria de que o tributo é apenas um fantástico instrumento de domínio, por parte dos governantes” 
(O tributo – reflexão multidisciplinar sobre sua natureza, op. cit., p. 6-7).
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1. Introdução

No aniversário de 30 anos da nossa Constituição, que já conta 
com 99 emendas na data em que escrevemos o presente ensaio (última 
reforma feita em 14 de dezembro de 2017), coloca-se a pergunta se 
precisamos de um novo texto fundante para nossa República.

Trata-se de pergunta que provavelmente nunca teria nos ocorrido 
se não fossem as fortes críticas que passaram a ser feitas ao texto da 
Carta Magna de 1988 em meio à crise política, ética e econômica que 
vem sendo experimentada pelo país, em uma escalada cujo ponto de 
partida talvez possa ser identificado nos movimentos cívicos que toma-
ram as ruas do país em meados de 2013.

O estopim para a referida irrupção, é bom lembrar, foi a insurgên-
cia de milhares de estudantes contra o aumento de tarifas no transpor-
te público municipal, que, no Município de São Paulo, para aquele ano 
seria de R$ 0,20.

De uns poucos milhares de jovens nas capitais, as manifestações 
tomaram corpo em boa parte do país, levando a questionamentos de 

1 Doutor e mestre em Direito do Estado. Professor da Escola Paulista da Magistratura. Pesquisador 
vinculado ao CEDAU.



Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho272

toda ordem quanto às políticas públicas encampadas pelo nosso Estado 
e à necessidade de um enfretamento mais efetivo da corrupção pelos 
nossos políticos e sistema de Justiça2.

Até onde nossa memória alcança, ali se iniciou um processo de críti-
ca ácida à nossa Constituição, que, persistindo nos dias que correm, cul-
mina em uma eleição presidencial em que alguns dos principais candida-
tos flertam com a ideia de deflagração de um novo processo constituinte3 
(seja integral, seja parcial, duas hipótese que, apesar de inexistirem na 
Carta de 1988, encontram ressonância até em juristas de escol4).

Na busca de respostas rápidas para o clamor contestatório ge-
neralizado, cuja origem e desenvolvimento ainda hoje não é possível 
compreender adequadamente (e quiçá não venha nunca a sê-lo), via-se 
nas redes sociais o diagnóstico certeiro: “o Brasil precisa de uma nova 
Constituição”; “só mudando a Constituição vamos conseguir acabar 
com a corrupção e a impunidade”; “nossa Constituição é muito antiga. 
Precisamos de uma nova”.

Que o leigo assim pense, lamenta-se, mas compreende-se. 
Mas o versado em Direito?
Investiguemos o fenômeno.

2. Constituição como fonte do Direito e o papel do intérprete  
 na construção do seu sentido

Como a Constituição, enquanto texto normativo, não tem vida 
própria, não é sujeito de direito capaz de impor dano a quem quer que 
seja, vemos com hesitação qualquer tentativa de se imputar ao que é 
inanimado, enunciados linguísticos dos quais juristas extrairão sentidos 
de poder-ser e dever-ser, a culpa pelas mazelas nacionais5.

2 Para lembrar o que foram aqueles dias, conferir: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornadas_de_Ju-
nho>. Acesso em: 3 out. 2018.

3 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/toffoli-critica-proposta-de-presi-
denciaveis-sobre-nova-constituinte.shtml>. Acesso em: 3 out. 2018.

4 Tais investidas não passaram despercebidas de Oscar Vilhena Vieira que, de modo bastante lúcido, 
alerta para a possibilidade de o momento de insatisfação acabar conduzindo a um processo des-
trutivo que culmine em se jogar fora “o bebê com a água do banho”, em uma ilustração precisa no 
diálogo necessário com aquele que se deixa encantar pelo canto da sereia (Resiliência constitucio-
nal. In: CALIXTO, Angela Jank (Org.). 30 anos de direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988 – homenagem à Profa. Anna Candida da Cunha Ferraz. Curitiba: Juruá, 2018, p. 381.). 

5 Eros Roberto Grau lembra que a Constituição é atualizada a todo momento pelos juízes e Tribunais, 
que “conferem-lhe vida e movimento” (Como modernizar a Constituição? In: TOFFOLI, José Antonio 
Dias (Org.). 30 anos da constituição brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 589.). 
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Se é certo que alguns comandos extraídos da Carta de 1988 podem 
não ser os mais adequados para a satisfação das necessidades das pes-
soas que vivem em nosso território, por outro lado não se pode perder 
de vista que quem os diz, a partir da matéria-prima oferecida pela nos-
sa Constituição e pelas nossas leis, são seres humanos de carne e osso, 
com suas ideologias, formação, hábitos e interesses6. 

Assim, apesar de ser relativamente comum vermos aqueles que se 
ocupam da aplicação das leis se utilizarem de fórmulas retóricas como 
“vontade da Constituição” para buscar justificar determinado entendi-
mento que fazem de um dispositivo do referido diploma, não nos dei-
xemos iludir: tal compreensão é a de uma dada pessoa, e muitas vezes 
não é a única extraível do mesmo texto7. 

Se a premissa ora posta é verdadeira, se normalmente a exegese 
da Constituição corresponde não só a um ato de conhecimento (da sua 
redação e da realidade) como também de escolha (entre os possíveis 
sentidos que encontram respaldo nos respectivos enunciados8), para o 
bem ou para o mal o que se diz com base em nossa Lei fundamental é 
de responsabilidade dos homens e mulheres que exercem tal atribuição.

Se há um problema no desenvolvimento de uma atividade esta-
tal, poderia o gestor atribuir a culpa do infortúnio à Constituição? Em 
alguma medida até pode ser, mas ela sempre é, em maior grau, do ser 
humano encarregado de decidir a partir do seu texto.

6 Sobre o papel dos interesses nos bastidores do processo de tomada de decisão do Estado e a impor-
tância da consciência do fenômeno para fins de compreensão do sentido do princípio da legalidade 
aplicável à Administração, ver CYRINO, André. Legalidade administrativa de carne e osso – uma 
reflexão diante do processo político brasileiro. Revista de Direito Administrativo – RDA, p. 180 e 
ss., jan.-abr. 2017. Crítica sobre a fantasmagoria na interpretação do Direito, agora sob o prisma do 
Direito Privado, ver MUÑOZ, Alberto Alonso. Modelos de fundamentação filosófica do direito privado 
e seus limites: contribuição à crítica do direito privado. 2015. p. 125 e ss. Tese (Doutorado) – Facul-
dade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

7 Um pouco sobre nossa visão acerca do processo de interpretação de um texto normativo, fenômeno 
constitutivo de significado que se dá inspirado em diversas fontes (as chamadas fontes do Direito) e 
que necessariamente vai além do texto escrito expresso em nosso direito positivo, pode ser conferida 
em “O guardião da Constituição e sua legitimidade ou ativismo judicial – entre a fórmula vazia e o 
sinal de alerta”. In: DE PRETTO, Renato Siqueira; KIM, Richard Pae; TERAOKA, Thiago Massao Cortizo 
(Coord.). Interpretação constitucional no Brasil. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2017. 
p. 137-163. (em especial p. 150 e ss.). Sobre o ponto, necessário voltarmos a ler Carlos Maximiliano 
(Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 100 e ss. (1ª edição 
de 1924), cujas lições são de uma atualidade que chega a assustar. Contemporaneamente, confira-se o 
que diz respeito do tema PIRES, Luis Manoel Fonseca. Controle judicial da discricionariedade adminis-
trativa – dos conceitos jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 
p. 40 e ss. NIETO, Alejandro. Crítica de la razón jurídica. Madrid: Trotta, 2007. p. 46 e ss.

8 KELSEN, Hans. Reine Rechtslehre. 2. ed. Wien: V. Österreich, 2000. p. 350-/352. (edição de 1960).
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3. Críticas ao nosso texto constitucional

Nesse movimento difuso de críticas mais ou menos ácidas que são 
feitas ao texto da Constituição de 1988, encontramos desde insurgências 
contra algumas idiossincrasias presentes no diploma9 até a dificuldade 
crônica que nosso Estado apresenta para prestar serviços públicos de 
qualidade em prol da população10, passando por questionamentos acerca 
do nosso sistema político-partidário, tributário e de divisão de compe-
tências/receitas entre as distintas esferas de poder da Federação11. 

Quanto às disposições sem valor constitucional, cuja inserção no 
respectivo texto ocorreram de forma randômica, embora até possa ser 
pertinente sua análise para fins de um projeto de depuração futura da 
Carta Política, imaginamos que muitas delas acabam por ser inócuas, 
de modo que não seria possível atribuir à sua aplicação desafios ao bom 
funcionamento da nossa Democracia. 

Defender uma nova Constituinte para tal revisão, além de violar o 
texto da nossa Carta fundante nos parece despropositado, já que sufi-
ciente, se o caso, o exercício do poder de reforma constitucional para 
o referido fim.

9 Como a referência a quem tem o dever de manter o Colégio Dom Pedro, II (art. 242, § 2º da CR) ou 
então à destinação preferencial de verbas aos setores do funcionalismo responsáveis pela arrecada-
ção tributária (art. 37, XVIII e XXII da CR).

10 Sobre as origens de nossa formação burocrática, que ainda explicam muito sobre o atual estado 
de coisas da nossa Administração Pública, ver FAORO, Raymundo. Os donos do poder – formação do 
patronato político brasileiro. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001. p. 200 e ss. Discussão crítica sobre um 
modo de ser da função administrativa tal como exercida em muitas repartições públicas do país, que 
não raramente se dá de modo indiferente com relação aos respectivos efeitos gerados na realidade, 
ver MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A superação do ato administrativo autista. In: MEDAUAR, 
Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Coord.). Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: RT, 2011. p. 
89-113. Oportuna reflexão acerca da qualidade do gasto público, para além da preocupação formal 
existente em nosso ordenamento jurídico quanto à sua quantidade, ver BLIACHERIENE, Ana Carla. 
Controle da eficiência do gasto orçamentário. Belo Horizonte: Fórum, 2016. Sobre o papel do finan-
ciamento adequado para o desempenho a contento de políticas públicas, com foco em especial na 
de saúde, ver PINTO, Élida Graziane; BAHIA, Alexandre Melo Franco; SANTOS, Lenir. Responsabilidade 
solidária pela garantia do direito à saúde em face do impasse federativo no seu custeio constitucio-
nalmente adequado: um estudo em busca de rotas alternativas de judicialização. In: CONTI, José 
Mauricio. Poder Judiciário – políticas públicas. São Paulo: Almedina, 2018. v. II, p. 315-359.

11 Ao lado das críticas ora destacadas há outras que ainda são pouco enfrentadas em estudos jurídicos 
como a referente ao papel de grupos de interesse nos bastidores do processo constituinte (assim 
como do processo legislativo em geral), reflexão que permitiria ao intérprete ter a consciência dos 
interesses que estão por trás da formação e aplicação de determinados atos normativos, munindo-o 
de mais elementos para que possa realizar sua leitura em consonância com o quanto previsto no 
art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“Na aplicação da lei, o juiz atenderá 
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”). Alertando para o problema, ver 
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 55 e ss.
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No que diz respeito à ineficiência do nosso Estado na elaboração 
e realização de políticas públicas, a questão, a nosso ver, estaria muito 
mais na nossa organização e cultura burocráticas do que propriamente 
em empecilhos advindos da redação de artigos da Constituição aplicá-
veis em cada área12.

Ainda que possível, e mesmo desejável, algum ajuste pontual em 
certos comandos, também aqui não nos parece que se justifique a pre-
tensão de revisão geral da Constituição com tal propósito, para o que 
bastaria a competência reformadora nos termos em que esta já é ga-
rantida ao Congresso Nacional. 

A terceira ordem de críticas posta em relevo já mereceria uma 
atenção especial, uma vez que as matérias apontadas de fato rece-
beram disciplina extensa na Constituição, com uma configuração que 
talvez não seja a mais adequada para o bom funcionamento do Estado 
em tais áreas.

A experiência cumulada nesses 30 anos da Constituição revela que 
o desenho institucional de nossos sistemas político-partidário, tributá-
rio e de divisão de competências/receitas entre União, Estados e Mu-
nicípios não vem sendo favorável à boa execução das tarefas estatais 
desenvolvidas nesses âmbitos.

Nada obstante, apesar de uma reforma constitucional ser neces-
sária para a reconfiguração de muitas regras tributárias13, no que se 

12 No que se refere à nossa organização burocrática e o modo tradicional de se aplicar a lei entre nós, 
chama atenção o culto pelo legalismo estéril que, sob o pretexto de tornar o exercício de função 
pública impessoal, não necessariamente está a serviço da eficiência administrativa, quando os dois 
valores, evidentemente, deveriam ser perseguidos de modo conjunto. No que se refere à inflação 
legislativa/regulamentar, efeito pernicioso relacionado ao agir burocrático que impacta no ade-
quado desempenho de nossa organização política, ver a seguinte passagem da reflexão de Antonio 
Cesar Amaru Maximiano e Irene Patrícia Nohara: “Frequentemente, porém, as organizações formais 
exageram na tentativa de controlar tudo o que for possível no comportamento humano, multipli-
cando os procedimentos, as exigências, os formulários, as etapas dos processos. Procurando prever 
tudo e tudo controlar, as organizações formais criam regras em excesso e funcionários em excesso 
para fiscalizar o cumprimento dessas regras. Quando isso acontece, a burocracia torna-se sinônimo 
de complicações e muitas vezes permite, como se diz no senso comum, que funcionários desonestos 
criem dificuldades para vender facilidades.” (Gestão pública. São Paulo: Atlas, 2017. p. 53).   

13 Mas nem todas, já que para avanços em tal âmbito iniciativas legislativas já bastariam, em que 
pese, inexplicavelmente, não merecerem atenção dos governantes de plantão. A título de exemplo, 
vale referir a inexistência, após 30 anos de Constituição, da Lei Complementar federal prevista no 
inciso III do § 1º do art. 155, a qual definiria qual Estado-Membro teria competência para cobrar 
ITCMD de doação ou herança vinda de pessoa domiciliada no exterior. Essa omissão, além de privar 
o erário de fonte de receitas prevista no texto constitucional, ainda contribui para a irracionalidade 
do nosso sistema tributário, que deixa de onerar sujeitos com significativa capacidade contributiva, 
enquanto impõe graves cargas aos cidadãos comuns, entendidos estes como aqueles que não pos-
suem recursos bastantes para se valer de sofisticadas engenharias de elisão fiscal (a respeito, vale 
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refere ao funcionamento dos partidos14 e às dificuldades encontradas 
por Municípios para bem desempenhar diversas das atribuições que lhes 
cabem pela Constituição da República, melhoras significativas já ad-
viriam da simples aplicação atenta do quadro normativo vigente, ex-
plorando instrumentos que há muito estão à disposição dos políticos e 
governantes para alcançar bons resultados no manejo de suas funções.

A Constituição, também aqui, não nos parece ser o principal em-
pecilho para que os seres humanos responsáveis pela realização das 
tarefas estatais o façam a contento.

 
4. Da Constituição como bode expiatório para  

 disfuncionalidades do nosso sistema político-partidário e  
	 dificuldades	para	concretização	do	projeto	constitucional

Dados os estreitos limites do presente ensaio, em que nos debru-
çamos sobre a questão da necessidade ou não de uma nova Constituição 
para que consigamos avançar em termos civilizatórios, vamos abordar 
duas questões sensíveis para a qualidade de nossa Democracia e cujo 
bom encaminhamento passa ao largo da capacidade de o constituinte, 
via atos gerais e abstratos, melhor moldar a atuação dos órgãos estatais 
e sua interação com a população.

Muito se fala da necessidade de uma reforma para aprimoramento 
da nossa representação política, crítica que ganhou novo fôlego após o 
impeachment da Presidente Dilma Roussef, no ano de 201615 (o segun-
do que vivenciamos nesses 30 anos de redemocratização), o que fez 
reverberar na imprensa remédio que vez por outra é oferecido como 
agenda para o país: é necessário acabar com o sistema de toma lá dá 
cá inerente ao “Presidencialismo de coalisão”.

Ignorando-se (ou omitindo-se) o fato de que formação de governo 
é fenômeno que pode ser desafiador onde quer que se tenha regime de-
mocrático, ou seja, em que os atores que irão governar mudam de tem-
pos em tempos, tendo que se compor para formar maioria no Congresso 

registrar que na nossa experiência profissional tivemos oportunidade de ver tentativas de o Fisco 
paulista tributar heranças fabulosas – ex. de mais de R$ 100.000.000,00 – mas cujo lançamento foi 
impugnado pelo contribuinte pela falta da lei em tela). 

14 Algumas melhoras já implantadas em nosso sistema político-eleitoral, feitas em conformidade com 
a Constituição vigente, são referidas por BARROSO, 2018, p. 561 e ss.

15 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment_de_Dilma_Rousseff>. Acesso em: 6 
nov. 2018.
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(órgão também sujeito à renovação periódica16), a solução propugnada 
por aqui é que temos que de mudar de regime.

Como se a formação de governo fosse algo mais simples em um 
sistema parlamentarista ou de semipresidencialismo, pululam os balões 
de ensaio com “alternativas ao que está aí”, desprezando-se que estas 
também apresentam inconvenientes, se não maiores pelo menos de 
mesma envergadura dos experimentados por nossas instituições segun-
do sua configuração atual17.

Não se nega, a toda evidência, que algum aprimoramento em ní-
vel normativo, quiçá constitucional, possa ser alvissareiro para que se 
potencialize a chance de bons quadros virem a se candidatar a assumir 
postos-chave em nossos Poderes constituídos18, a partir dos quais será 
dado o endereçamento político-administrativo do nosso Estado em um 
dado exercício.

Nada obstante, por mais que se alterem as regras, não se muda a 
importância do fator humano para que estas possam produzir efeitos 
úteis na realidade.

E quanto ao sistema político, parece-nos que mais do que novas 
leis o que é inadiável é o fomento de uma cultura cívica, de busca de 
engajamento das pessoas comuns no processo de tomada de decisão de 
temas relativos à cidade, o que passa, necessariamente, pelo microcos-
mo em que estas estão inseridas, como é o caso de seu envolvimento 
em assuntos atinentes ao condomínio em que vivem ou ao bairro em 
que moram.

Em vez de se atribuir responsabilidade a um terceiro (o outro ou 
a lei/Constituição), imaginamos que é chegada a hora de estímulo a 

16 Para citarmos alguns de impasse a respeito, vale olhar o que se passou recentemente com Itá-
lia (disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/mundo/partidos-da-italia-mostram-di-
ficuldade-para-romper-impasse-para-formacao-de-governo,7a7213b12d2e16c96286cbb4b06c5f-
c0pompbm29.html>, notícia de 5 abr. 2018, acesso em: 2 fev. 2019) e Alemanha (disponível em: 
<https://www.terra.com.br/noticias/as-opcoes-para-formacao-de-governo-na-alemanha,90c-
2d94a8143c30de3f47b4f080cd9edgcw31rof.html>, notícia de 20 nov. 2017, acesso em: 2 fev. 2019).

17 Pense-se, por exemplo, no sistema eleitoral conhecido como Distrital ou Distrital Misto. Se por um 
lado ele aproximaria o eleitor do eleito, reduzindo o custo de campanhas políticas, por outro, ele 
tende a sufocar votos em candidatos de perfil mais ideológico e que defendam pautas que apre-
sentem ressonância difusa em um território maior que o distrito, não se concentrando, porém, no 
âmbito deste.

18 Aqui, estamos pensando em especial nas cúpulas dos poderes Legislativo e Executivo cujos órgãos 
são titularizados por pessoas eleitas. De qualquer modo, a reflexão pode também alcançar os modos 
de seleção daqueles que se predispõem a compor a estrutura do Estado em todos os seus níveis, seja 
como membros do Judiciário, seja como integrantes da burocracia existente no âmbito de toda a 
organização política.
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autorresponsabilização de cada um de nós pelo destino do todo, de 
um esforço para a superação do que poderíamos chamar de carona 
da Democracia19, parafraseando ideia que é cara ao Direito Econô-
mico e que pode ser aplicada, ainda que de modo imperfeito, para 
designar o efeito deletério que é imposto ao espaço democrático por 
integrantes que tencionem dele apenas obter vantagens sem arcar 
com o ônus respectivo (que vai desde o pagamento de impostos, para 
custear o aparato estatal, até a responsabilidade pelo voto refletido, 
encarado como sua contribuição para a formação do quadro dirigente 
do país20).

Por outro lado, vêm as crises econômicas cíclicas e a intensa (e 
compreensível) insatisfação das pessoas com o comprometimento de 
seu padrão de vida, o que leva alguns, na falta de melhor resposta por 
parte do Estado, a culpar a Constituição pelo fato de o projeto nela 
desenhado não ter ganhado a realidade.

Mas será que a responsabilidade no caso é do desenho do plano 
de sociedade presente na Carta de 1988 ou das dificuldades inerentes 
à sua concretização, que passam, necessariamente, pela formulação 
de políticas públicas adequadas em um sem número de áreas, com a 
alocação de recursos materiais e humanos pertinentes? 

19 Nossa inspiração para essa passagem adveio da leitura de OSTROM, Elinor. Governing the com-
mons – the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press, 
1990 (p. 5 e ss.). Leitura indicada pela professora Ana Maria NUSDEO no âmbito do programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (a quem agradecemos pela 
rica oportunidade de aprendizado e diálogo no crédito disponibilizado no primeiro semestre de 
2018). Em tal obra há a referência a uma reflexão instigante: aquele que não pode ser excluído do 
gozo de benefícios coletivos decorrentes da exploração de um bem público tem pouco incentivo 
para contribuir para sua conservação, o que, no limite, pode levar ao esgotamento de um recurso 
indispensável para todos. 

20 E não como uma brincadeira (que alguns chamam de protesto), que conduzem ao poder perso-
nagens caricatas, que ganham a atenção do público apenas em razão de algum fato pitoresco e/
ou intensa exposição na mídia, sem qualquer proposta séria de pauta a ser levada à discussão no 
âmbito dos Poderes constituídos. A respeito, nesse ponto talvez uma alteração constitucional ou 
legal pudesse ser pertinente para evitar que esses “coelhos” da corrida eleitoral levem para as 
Casas Legislativas pessoas com número reduzidíssimo de votos quando comparados ao que se exige 
dos candidatos que são eleitos sem terem em sua legenda tal tipo de “supertrunfo”. Crítica em 
sentido próximo pode ser vista em BARROSO, Luís Roberto. Trinta anos de Constituição e a Repú-
blica que ainda não foi. In: TOFFOLI, José Antonio Dias (Org.). 30 anos da constituição brasileira. 
Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 561 e ss. O autor identifica no sistema político-eleitoral, ao lado 
do combate à corrupção sistêmica, um dos principais desafios a serem enfrentados pelo país nos 
próximos anos.
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5.	Eficiência	do	Estado	como	resposta	a	momentos	de	crise

A nosso ver, mais do que reformas constitucionais (que, quando 
necessárias, podem perfeitamente ser feitas nos moldes em que pre-
visto na própria CR/1988) é imprescindível uma tomada de consciência 
por parte dos nossos governantes de que o Estado precisa ser eficiente 
e que isto, convenhamos, não é (e nem poderia ser) contrário à lei21 (e 
muito menos à Constituição, que, para atender aos céticos a respeito, 
acabou por consagrar tal dever de forma expressa em seu texto22). 

Posto o norte, faz-se o caminho.
Os desafios do presente, se não bem endereçados pelas autorida-

des constituídas, tendem a aumentar a insatisfação das pessoas com o 
funcionamento do Estado, o que, no limite, pode levar a uma ruptura 
da própria ordem constitucional (como não deixam mentir as propostas 
de nova Constituição que serviram de mote ao presente ensaio).

Embora muitos dos egressos das nossas melhores Faculdades de 
Direito estejam resignados com as tradicionais escusas para o Estado 
que, serviente à lei, “não faz” ou “faz de modo despropositado”, não 
é possível prever até quando o cidadão comum vai assistir impassível a 
este espetáculo.

A revolução tecnológica que está em curso promete eliminar milha-
res de postos de empregos em áreas tradicionais em poucos anos, criar 
outras tantas oportunidades de trabalho em setores ainda pouco explo-
rados e coloca nas costas do Estado (assim como ocorrera no pós-Primei-
ra Guerra Mundial e intensificou-se no pós-Segunda Guerra) o ônus de 
coordenar a contento iniciativas públicas e privadas com o propósito de 
favorecer as condições indispensáveis para o bem viver comum.

Isso exige criatividade, disposição e compromisso com o serviço 
público que, para sobreviver, provavelmente precisará se reinventar23.

21 Isso logicamente para quem entende que o Estado (e, consequentemente, o Direito que o disciplina) 
não é um fim em si mesmo, mas um instrumento que viabiliza a vida em coletivo.

22 Eis a redação do caput do art. 37 da Constituição, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 
19/1998: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]” (disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>, acesso em: 17 dez. 2018).

23 E o Direito, por sua vez, também, capacitando-se para disciplinar adequadamente as novas rela-
ções. No que se refere às mudanças a serem enfrentadas pelos “operadores do Direito” no porvir, 
ver instigantes ensaios de Marcos Nóbrega e Rafael de Menezes, Desenvolvimento disruptivo – in-
quietações para mudanças que já chegaram, Paradoxum (Kindle), 2018. Em especial, no que diz 
respeito ao Direito Administrativo, ver RIBEIRO, Leonardo Coelho. A instrumentalidade do direito 
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6. Conclusão

Neste ensaio, nos debruçamos sobre a hipótese de a Constituição 
de 1988 poder ser considerada como causa dos problemas que afligem 
o funcionamento do nosso Estado; ilação que, em sendo verdadeira, 
justificaria os reclamos por sua substituição como condição para o apri-
moramento da qualidade da Democracia brasileira.

Após destacarmos algumas áreas que costumam ser lembradas 
como críticas para o bom desenvolvimento de funções públicas entre 
nós, apresentamos nossa visão acerca de avanços plenamente possíveis 
em qualquer delas sob amparo da ordem constitucional vigente.

Ainda que compreensível que em momentos de graves crises, 
como as experimentadas pelo país nos últimos anos, o cidadão esteja 
especialmente suscetível a discursos que lhe ofereçam a perspectiva 
de alívio imediato às suas angústias cotidianas, cabe ao estudioso do 
Direito não só não ceder a mesma tentação como trabalhar ativamente 
pelo respeito da nossa Carta Política.

Devemos lembrar que é justamente quando os embates entre for-
ças políticas e sociais se acentuam que a Constituição desempenha um 
papel ímpar: o de não deixar Ulisses conduzir sua nau ao naufrágio se-
duzido pelo canto das sereias24, ao prever os processos pelos quais são 
tomadas algumas das decisões mais relevantes de uma comunidade, 
bem como certos limites materiais sobre o que pode ser decidido até 
mesmo por supermaiorias.

Para que tanto seja cumprido, cabe aos intérpretes do texto cons-
titucional dar-lhe vida, encontrando em seus enunciados tanto freios 
para o arbítrio do Poder como fundamentos para exercício eficiente da 
função pública (e não para impasses bizantinos que, apesar de popu-
lares entre muitos bacharéis, vêm de há muito desafiando a paciência 
da população).

administrativo e a regulação de novas tecnologias. In: FREITAS, Rafael Véras; RIBEIRO, Leonardo 
Coelho; FEIGELSON, Bruno (Coord.). Regulação e novas tecnologias. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
p. 61-83.

24 Sobre o papel da Constituição como autorrestrição/pré-compromisso criado pelos políticos para 
evitar tendências previsíveis quanto à tomada decisões pouco sábias no futuro, em especial no que 
se refere à ameaça de direitos de minorias, ver ELSTER, Jon. Ulisses Liberto. Tradução de Cláudia 
Sant’Ana Martins. São Paulo: UNESP, 2009. p. 119 e ss. 
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Morte: do tratamento jurídico convencional à 
análise da existência e extensão de um direito 
fundamental 

Cássio Henrique Dolce de Faria1

Juiz de Direito no Estado de São Paulo

Resumo: inicialmente, buscou-se neste artigo confirmar a afirma-
ção de que há repúdio social à morte, mediante análise de seu tra-
tamento normativo tradicional. Nele, a morte é tolerada apenas em 
situações excepcionais, mas nunca como algo que deve ser de alguma 
forma estimulado. Procurou-se, ainda, evidenciar que a tutela jurídica 
tradicional da morte visa assegurar a produção de seus efeitos jurídicos 
e tem finalidade predominantemente patrimonial, voltada para produ-
ção de efeitos apenas depois do óbito. Depois disso, foi proposta uma 
nova abordagem possível para o evento morte, à luz do princípio cons-
titucional da dignidade da pessoa humana e com enfoque na pessoa 
que se encontra em situação de terminalidade da vida. Pretendeu-se, 
então, expor os fundamentos jurídicos que permitem a humanização 
do evento morte e a afirmação, em situações pontuais, da existência 
de um direito fundamental de morrer, instrumentalizado por seu titular 
por meio de diretivas antecipadas de vontade. Objetivou-se, por fim, 
delimitar a forma de exercício e a extensão desse direito. Para tanto, 
este trabalho foi apoiado, sobretudo, em doutrina e embasado no mé-
todo hipotético-dedutivo de pesquisa.  

Palavras-chave: Morte. Tratamento jurídico tradicional. Direito 
fundamental. Diretivas antecipadas de vontade. 

1 Aluno do curso de pós-graduação em Direito da UNIMEP.
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Abstract: first of all, this article aimed to confirm the assessment 
of social condemnation of death, through the traditional normative  
treatment analysis. In it, death is tolerated in exceptional situations, 
but never as something that must be somehow stimulated. It was 
also tried to show that the traditional legal protection of death 
aims to ensure the consequences of law and has a predominantly  
patrimonial purpose, which has effects only after death. Besides, a new  
possible approach was proposed for death event, based on the  
constitutional principle of human dignity, mainly on person who is in terminal  
condition of life. Then it was intended to expose legal foundations 
that allow the humanization of death event and the affirmation, in 
specific situations, about the existence of a fundamental right to die,  
instrumented by means of anticipated directives of will. Finally, 
it was intended to determine the way to exercise the right and his  
extension. Therefore, this article was supported mainly in doctrine and  
hypothetical-deductive method of research.

Keywords: Death. Traditional legal treatment. Fundamental  
right. Advance directives of will.

1. Introdução

Tradicionalmente, no Brasil, o direito à morte é abordado com 
reservas pelo operador do direito. Afinal, morte é a negação da vida. 
O direito à vida, por sua vez, é aquele que recebe maior proteção no 
ordenamento jurídico pátrio, já que constitui pressuposto para o exer-
cício da maior parte dos direitos fundamentais.

A despeito da laicidade estatal, valores ético-religiosos apoiados 
no cristianismo estão arraigados na sociedade brasileira, o que contri-
bui para a criação de verdadeiro tabu em torno de tratamento legal 
permissivo ou tolerante à produção do resultado morte. 

O sistema normativo brasileiro, de maneira geral e expressa, re-
pudia a morte. Apenas o registro do óbito, as disposições de vontade 
post mortem e o sentimento de respeito aos mortos são objeto de pro-
teção legal explícita.   

A Constituição Federal, em isolada menção, trata a morte como 
uma pena resguardada a situações excepcionais, regulamentadas no 
Código Penal Militar. O Código Penal descriminaliza o resultado morte 
somente em hipóteses singulares. A legislação civil, de maneira geral, 
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preocupa-se apenas em negar efeitos jurídicos a atos embasados no 
desejo de morte própria ou alheia. 

Não há enfoque legislativo que regulamente a morte sob a pers-
pectiva do paciente terminal.  

Diante desse quadro, cabe questionar: existe um direito funda-
mental à morte? Se existente esse direito, em quais situações e obser-
vados quais limites ele pode ser exercido?

O que se buscará neste trabalho é defender que, em situações 
de terminalidade da vida, existe ao titular um direito à morte digna, 
como consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, baliza 
do movimento neoconstitucionalista.

Será abordada a fundamentação das diretivas antecipadas de von-
tade, instrumento adequado para a formalização de verdadeiro negócio 
jurídico existencial de cunho prospectivo garantidor do direito à morte 
digna. Características gerais desse instituto também serão analisadas. 

Com apoio, sobretudo, de doutrina, será utilizado o método hipo-
tético-dedutivo para confirmação da tese defendida. 

2. Desenvolvimento

2.1. Conceito leigo de morte. Conceito jurídico de morte

Na primeira definição que lhe é dada pela Academia Brasileira de 
Letras (2010, p. 880), morte é a “cessação da vida de ser humano, ani-
mal ou vegetal; fim da vida”. Trata-se de um conceito abrangente, mas 
desprovido de técnica jurídica na abordagem da questão.  

O artigo 6º, do Código Civil, estabelece que “a existência da pes-
soa natural termina com a morte”, mas não define o momento em que 
consumada a morte. 

É possível, por interpretação lógico-sistemática da legislação, 
concluir-se que foi adotado o critério da morte encefálica como aquele 
definidor do momento do óbito. 

Farias e Rosenvald (2015, p. 305) observam que se entende, 

[...] a partir da regra inserida no art. 3º da Lei de 
Transplantes2, que a cessação da vida ocorre com 

2 Lei nº 9.434/97, artigo 3º: A retirada “post mortem” de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 
destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, 
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a morte encefálica, atribuindo-se ao Conselho Fe-
deral de Medicina a fixação dos critérios clínicos 
e tecnológicos para determiná-la, o que foi feito 
através da Resolução nº 1.480/97.3  (FARIAS; RO-
SENVALD, 2015, p. 305).

2.2. Tratamento jurídico normativo tradicional da morte

Em contraposição à ampla tutela normativa existente para o bem 
jurídico vida4, as situações que normatizam a morte, no direito brasi-
leiro, são raras e excepcionais. 

Verificar-se-á, na sequência, em linhas gerais, os dispositivos que 
compõem o arcabouço normativo que trata da morte.  

A) Constituição Federal
Na Constituição Federal, há uma única menção à morte. Ela é tra-

tada como pena excepcional, que só poderá ser cominada “nos casos 
de guerra declarada” (artigo 5º, XLVII, alínea “a”). 

A possibilidade excepcional de imposição de pena de morte na si-
tuação prevista no dispositivo constitucional já citado foi mantida pelo 
Brasil no momento em que, por meio do Decreto Legislativo n.º 311/09, 
o Congresso Nacional aprovou o texto do Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado em Nova Iorque, 
em 16 de dezembro de 1966, e do Segundo Protocolo Facultativo ao 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos com vistas à Abolição 
da Pena de Morte, adotado e proclamado pela Resolução n.º 44/128, de 
15 de dezembro de 1989. 

Este último Protocolo foi incorporado ao ordenamento pátrio com 
a reserva expressa em seu artigo 2º, a ressalvar justamente a possibili-
dade de “aplicação da pena de morte em tempo de guerra em virtude 

constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, 
mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Fede-
ral de Medicina. 

3 A Resolução nº 1.480/97, do Conselho Federal de Medicina, considera que a “parada total e irre-
versível das funções encefálicas equivale à morte, conforme critérios já bem estabelecidos pela 
comunidade científica mundial” e traça critérios de ordem clínica para a constatação da morte 
encefálica.

4 A proteger, até mesmo: a) a vida intrauterina, na esfera penal; b) o nascituro e a prole eventual 
como titulares de diversos direitos sob condição suspensiva, na esfera civil. Exemplos: capacidade 
para serem donatários, fideicomissários, etc.
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de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade 
extrema cometida em tempo de guerra”.

B) Legislação infraconstitucional
B.1) Código Penal Militar (Decreto-Lei n.º 1.001/69)
Em pouco mais de trinta dispositivos, recepcionados pela Carta 

Política de 1988, é prevista a pena de morte, mas somente para crimes 
praticados em tempo de guerra. 

Normalmente, a morte é cominada ora como única sanção, ora 
como sanção mais grave dentre as possíveis, para apenar figuras típicas 
ligadas a atos de traição da pátria5. 

A sentença condenatória definitiva deve ser comunicada, tão logo 
transite em julgado, ao Presidente da República, não podendo ser exe-
cutada senão depois de sete dias após a comunicação6.  

Quanto a esse ponto, Moraes (2018, p. 1) assinala que 

[...] a comunicação ao Presidente da República, a 
que faz referência o art. 57 do CPM e art. 707 § 3º 
do CPPM, é em razão da competência privativa do 
mesmo, nos termos do art. 84, XII da atual Consti-
tuição: “conceder indulto e comutar penas [...]”. 
Durante o prazo de sete dias o Presidente da Repú-
blica poderá conceder indulto ou comutar a pena 
do condenado [...]. (MORAES, 2018, p. 1)7.

B.2) Código Penal (Decreto-Lei n.º 2.848/40)
No Código Penal: a) como regra, o ato de extirpação da vida hu-

mana extra ou intrauterina é punido como crime (artigos 121, 123 até 
127); b) também o induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio 
alheio representa figura penalmente típica (artigo 122); c) o sentimento 

5 Conforme artigo 56, do Código Penal Militar, a morte deve ser executada por fuzilamento, forma 
de execução considerada a menos degradante possível. Salvo se houver recusa por parte dele, o 
executado terá seus olhos vendados antes de receber as descargas fatais. O comando verbal de fogo 
será substituído por sinais, conforme artigo 707, do Código de Processo Penal Militar – Decreto-Lei 
n.º 1.002/69.

6 Conforme artigo 57, “caput”, do Código Penal Militar.
7 O mesmo autor cita precedente no qual comutada a pena de morte imposta a soldados, que come-

teram crimes durante a Segunda Guerra Mundial, para trinta anos de reclusão: acórdão do Conselho 
Superior da Justiça Militar de 7 de março de 1945, publicado no Diário da Justiça da União de 24 de 
março de 1945.
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de respeito aos mortos é bem juridicamente protegido nas figuras típi-
cas previstas nos artigos 209 (impedimento ou perturbação de cerimô-
nia funerária), 210 (violação de sepultura), 211 (destruição, subtração 
ou ocultação de cadáver) e 212 (vilipêndio a cadáver).

Apenas como exceção, o resultado morte é tolerado na legislação 
penal, que o considera jurídico quando consequência das causas gené-
ricas de exclusão de antijuridicidade previstas no artigo 23, do Código 
Penal (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do 
dever legal ou exercício regular de um direito), ou das causas especiais 
de exclusão de ilicitude previstas no artigo 128, do mesmo Código (hi-
póteses de aborto legal: aborto necessário e aborto no caso de gravidez 
resultante de estupro).  

Nessas situações, Masson (2012, p. 370) pondera:

Em face do acolhimento da teoria da tipicidade 
como indício da ilicitude, uma vez uma vez pratica-
do o fato típico, isto é, o comportamento humano 
previsto em lei como crime ou contravenção penal, 
presume-se o seu caráter ilícito. A tipicidade não 
constitui a ilicitude, apenas a revela indiciariamen-
te. Essa presunção é relativa, iuris tantum, pois 
um fato típico pode ser lícito, desde que seu autor 
demonstre ter agido acobertado por uma causa de 
exclusão de ilicitude. Presente uma excludente de 
ilicitude, estará excluída a infração penal. Crime e 
contravenção penal deixam de existir, pois o fato 
típico não é contrário ao Direito. Ao contrário, a ele 
se amolda. (MASSON, 2012, p. 370). 

Deve-se registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental n.º 54 (BRASIL, 2012), acolheu, por maioria de votos (oito 
a dois), o pedido inicial, declarando a inconstitucionalidade da inter-
pretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencéfalo 
seria conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, I e II, do Código 
Penal. Fixou-se a tese segundo a qual a interrupção da gravidez de feto 
anencéfalo é atípica. 

Esse julgamento teve enorme repercussão social. Foram vinte e cin-
co as instituições e os especialistas habilitados como amicus curiae ouvi-
dos em audiência pública, o que só evidencia a enorme controvérsia cau-
sada pela discussão de tema relacionado à tolerância jurídica à morte.
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B.3) Código Civil (Lei n.º 10.406/02)
Na legislação civil, a morte marca o fim da personalidade e im-

pede a pessoa de titularizar relações jurídicas. Há preocupação com 
a regulamentação das hipóteses de morte e com o resguardo de seus 
efeitos jurídicos. Procura-se, em alguns dispositivos, desestimular o 
desejo dos interessados na morte alheia. Por último, embora tenha ha-
vido evolução no tratamento da matéria, o enfoque das manifestações 
de última vontade manteve seu caráter prospectivo e condicionado à 
ocorrência do evento morte.

A título ilustrativo, Camargo Neto e Oliveira (2014, p. 103-104), 
citam os seguintes efeitos jurídicos da morte na área cível: a) abertura 
de sucessão, com transmissão da herança desde o momento da morte 
aos herdeiros (Código Civil, artigo 1.784); b) extinção do poder familiar 
(Código Civil, artigo. 1.635, I); c) fim da sociedade conjugal e dissolu-
ção do casamento (Código Civil, artigo 1.571, I e § 1º); d) encerramento 
dos contratos intuitu personae, como o mandato (Código Civil, artigo 
682, II) e o contrato de prestação de serviço (Código Civil, artigo 607); 
e) resolução da sociedade simples em relação ao sócio (Código Civil, 
artigo 1.028); f) extinção do usufruto (Código Civil, artigo 1.410); g) 
direito ao recebimento de seguro de vida pelo beneficiário, hipótese 
em que será relevante o exame da causa da morte8. (CAMARGO NETO; 
OLIVEIRA, 2014, p. 103-104). Pode-se citar, por fim, a extinção da obri-
gação de pagar alimentos, que se transfere para os herdeiros do deve-
dor, como outro efeito jurídico relevante da morte (Código Civil, artigo 
1.697 e 1.700).

A legislação civil, em sua parte geral:
a) trata das situações de morte real com cadáver (Código Civil, ar-

tigo 6º, primeira parte), de morte real sem cadáver, também chamada 
de morte presumida sem decretação de ausência (artigo 7º, do Código 
Civil, Lei n.º 9.140/95) e de morte presumida com decretação de au-
sência (Código Civil, artigo 6º, segunda parte e artigos 22 até 39). Exis-
te polêmica em doutrina se a situação de justificação de óbito prevista 
no artigo 88, da Lei de Registros Públicos, representa, hoje, situação de 
morte real certa ou de morte presumida. Não é objetivo deste trabalho 
esmiuçar essa questão. Basta, aqui, a menção no sentido de que, nas 

8 A confirmar essa relevância a recente Súmula n.º 610, do Superior Tribunal de Justiça: “O suicídio 
não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito 
do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”. Esta Súmula revogou antiga 
orientação daquela Corte, consagrada na Súmula n.º 61, verbis: “O seguro de vida cobre o suicídio 
não premeditado”.
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situações abrangidas pelo mencionado dispositivo, a falta do atestado 
de óbito decorrente do não encontro do corpo do falecido poderá ser 
suprida judicialmente após audiência de justificação do óbito;

b) prevê a obrigatoriedade do registro do assento de óbito no car-
tório de registro civil das pessoas naturais, como ato que deve ser, em 
princípio, cronologicamente anterior ao sepultamento (Código Civil, 
artigo 9º, I; Lei de Registros Públicos, artigos 29, III e 77). Observa Ve-
loso (2013, p. 279) que “o registro do óbito é um direito difuso, e faz 
parte do grupo dos geradores, por si sós, da segurança jurídica”; 

c) trata da comoriência (artigo 8º), adotando a presunção pragmá-
tica dela decorrente com inequívoco propósito de trazer segurança no 
campo sucessório.

No campo contratual, o Código Civil estabelece regra no sentido 
que de que “não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa 
viva” (Código Civil, artigo 426). De fato, só o testamento, instrumento 
essencialmente revogável, é apto a viabilizar a transmissão de todo um 
patrimônio. 

Ao comentar esse dispositivo, Rosenvald (2012, p. 494) assinala:

[...] é inválido o contrato de herança de pessoa 
viva. Conhecido como pacto sucessório, esse con-
trato é um negócio bilateral, efetivado com a 
integração do consentimento dos herdeiros e/ou 
legatários. Assim, sobejaria desnaturada a revoga-
bilidade das disposições de última vontade, pois 
ao contratante seria vedada a resilição unilateral 
do pacto, privando uma pessoa de regular a pró-
pria sucessão. A vedação da sucessão contratual 
também é de ordem moral. A formalização de um 
contrato de tal natureza é conhecida como pacto 
corvina, pois gera clima de expectativa de óbito 
entre os herdeiros, que como corvos aguardam por 
esse momento. É flagrante a nulidade do ato pela 
ilicitude do objeto. (ROSENVALD, 2012, p. 494).

Tudo o que foi acima exposto até o momento retrata consequên-
cias jurídicas vinculadas ao evento morte que terão impacto na esfera 
de interesses da sociedade como um todo. Sob o enfoque da pessoa que 
vem a óbito, com efeito futuro para depois do óbito, a proteção legal 
é reduzida. Limita-se: 
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a) ao direito do titular de, em vida, dispor sobre o próprio corpo, 
no todo ou em parte, para depois de sua morte, por ato revogável e 
sempre gratuito (Código Civil, artigo 14). 

A Lei n.º 9.454/97 regulamenta disposição post mortem de teci-
dos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante.  

De acordo com Duarte (2012, p. 31):

A retirada de órgãos para essa finalidade deverá 
ser precedida de diagnóstico de morte encefáli-
ca, constatada e registrada por dois médicos não 
integrantes da equipe de remoção e transplante, 
sendo admitida a presença de médico de confiança 
da família do falecido no ato de comprovação e 
atestação da morte encefálica. A autorização para 
retirada de partes do corpo do morto poderá ser 
dada pelo próprio doador e é revogável, não esta-
belecendo a lei formal especial; entretanto, pela 
necessidade de documentação, terá de ser por es-
crito, sendo aconselhável, embora não obrigatória, 
a escritura pública (DUARTE, 2012, p. 31);

b) ao direito de testar.
O testamento, no Código Civil de 1916, era expressamente defi-

nido como o “ato revogável pelo qual alguém, de conformidade com a 
lei, dispõe, no todo ou em parte, do seu patrimônio, para depois de sua 
morte” (artigo 1.626). 

Tratava-se de definição consentânea com a concepção eminente-
mente patrimonialista do Código Beviláqua. Não havia, quando elabo-
rado esse diploma, maiores preocupações de cunho não patrimonial. A 
lógica do negócio jurídico, na época, era essencialmente econômica, 
centrada na circulação de riqueza. 

Ainda assim, ao comentar esse conceito legal, Diniz (1997, p. 128) 
rotulou-o de “bastante defeituoso”, explicitando que “o testamento 
pode, em seu conteúdo, conter não só disposições patrimoniais, mas 
também extrapatrimoniais”. (DINIZ, 1997, p. 128).

Essa crítica acabou por ser incorporada ao texto legal, quando do 
advento do Código Civil de 2002. Nele, após adotar conceito similar ao 
do antigo Código para definir testamento em seu artigo 1.857, “caput”9, 

9 Que tem a seguinte redação: “Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos 
seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte”.
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o legislador acrescentou que “são válidas as disposições de caráter não 
patrimonial, ainda que o testador somente a elas tenha se limitado” 
(Código Civil, artigo 1.857, § 2º). 

Coelho (2009, p. 291), sintetizando o pensamento vigente, esta-
belece:

No testamento, em geral, o testador cuida exclu-
sivamente de questões patrimoniais, definindo a 
destinação que pretende seja dada, após sua mor-
te, aos bens. Secundariamente, o testamento pode 
ser o veículo de outras disposições de vontade, de 
caráter não patrimonial, como, por exemplo, a des-
tinação do corpo para fins científicos ou altruísticos 
(Código Civil, art. 14), reconhecimento de filhos 
(art. 1.069, III), escolha de tutor (art. 1.634, IV) e 
reabilitação de sucessor indigno (art. 1.818). Testa-
mento é negócio jurídico solene, unilateral e não 
receptício. Assim, só vale se observadas as formas 
e formalidades legais, e independe, para se consti-
tuir, da convergência da vontade do testamentário 
ou da ciência deste. (COELHO, 2009, p. 291).

 
Embora as manifestações do testador de cunho não patrimonial 

possam ter impacto sobre seus próprios direitos de personalidade (por 
exemplo, ao alterar seu estado familiar, por conta do reconhecimento 
de um filho em testamento), estes efeitos não serão por ele sentidos 
em vida. Afinal, como bem salienta Wald (2015, p. 173), “sendo ato de 
última vontade, o testamento só tem efeitos após a morte do testador”. 

2.3. Colocação do problema

Cotejamento do que foi acima exposto, que sintetiza o regramen-
to alusivo à morte previsto expressamente para esse fim no ordena-
mento brasileiro, permite as seguintes conclusões: 

1ª) o sistema legal, como um todo, repudia a morte. A regulamen-
tação existente, como regra, não admite a morte como um resultado 
socialmente aceito; 

2ª) o tratamento dado à morte pela lei civil, fundamentado em 
razões de segurança jurídica, tem nítido caráter de proteção social e 
eficácia prospectiva em relação ao evento óbito. 
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Posto isso, deve-se perguntar: existe mesmo um direito funda-
mental de determinada pessoa a morrer? Se existente, qual a dimensão 
desse direito e qual a sua fundamentação?

A resposta a essas questões demanda natural polêmica. 
Moraes (2016, p. 95), sintetizando o que constitui pensamento de 

boa parte da doutrina sobre o tema, assevera:

O direito à vida tem um conteúdo de proteção po-
sitiva que impede configurá-lo com um direito de 
liberdade que inclua o direito à própria morte. O 
Estado, principalmente por situações fáticas, não 
pode prever e impedir que alguém disponha de seu 
direito à vida, suicidando-se ou praticando eutaná-
sia. Isso, porém, não coloca a vida com direito dis-
ponível, nem a morte como direito subjetivo do in-
divíduo. O direito à vida não engloba, portanto, o 
direito subjetivo de exigir-se a própria morte. [...] 
O ordenamento jurídico-constitucional não autori-
za, portanto, nenhuma das espécies de eutanásia, 
quais seja, a ativa ou a passiva (ortotanásia). En-
quanto a primeira configura o direito subjetivo de 
exigir-se de terceiros, inclusive do próprio Estado, 
a provocação de morte para atenuar sofrimentos 
(morte doce ou homicídio por piedade), a segunda 
é o direito de opor-se ao prolongamento artificial 
da própria vida, por meio de artifícios médicos, 
seja em casos de doenças incuráveis e terríveis, 
seja em caso de acidentes gravíssimos (o chamado 
direito à morte digna). Em relação ao suicídio, não 
por outro motivo, a nossa legislação penal tipifica 
como crime induzir ou instigar alguém a suicidar-
-se ou prestar-lhe auxílio para quem o faça, desde 
o que suicídio se consume ou da tentativa resultar 
lesão corporal grave (CP, art. 122). No caso da eu-
tanásia, a lei penal tipifica a conduta como homicí-
dio (CP, art. 121). MORAES, 2016, p. 95).

Procurar-se-á, a seguir, demonstrar que o raciocínio sintetizado no 
parágrafo anterior é apenas parcialmente acertado, já que o caráter 
positivo do princípio da dignidade da pessoa humana, instrumentaliza-
do nas diretivas antecipadas de vontade, deve implicar o reconheci-
mento da ortotanásia como conduta lícita.
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2.4. Movimento neoconstitucionalista.  
    Dignidade da pessoa humana

O movimento neoconstitucionalista desenvolveu-se principalmen-
te depois da Segunda Guerra Mundial, tendo inspirado a Constituição 
Federal de 1988. Por meio dele pretendeu-se implantar, efetivamente, 
o Estado Democrático de Direito, com a concretização de prestações 
materiais prometidas para a sociedade.

A essência desse movimento consiste na criação de um projeto de 
civilização que propicie a cada ser humano os meios necessários para 
que ele atinja o seu esplendor. 

Para isso, destacam-se, no texto da Constituição Federal de 1988: 
a positivação de inúmeros direitos fundamentais do homem e a prima-
zia do princípio da dignidade da pessoa humana, elevado ao status de 
princípio fundamental da República (artigo 1º, III). 

Nesse contexto, Sarlet (2015, p. 61-62) acrescenta que:

[...] os direitos fundamentais, como resultado da 
personalização e positivação constitucional de 
determinados valores básicos (daí seu conteúdo 
axiológico), integram, ao lado dos princípios es-
truturais e organizacionais (e assim denominada 
parte orgânica ou organizatória da Constituição), 
a substância propriamente dita, o núcleo substan-
cial, formado pelas decisões fundamentais, de or-
dem normativa, revelando que mesmo num Estado 
Constitucional democrático se tornam necessárias 
(necessidade que se fez sentir de forma mais con-
tundente no período que sucedeu a Segunda Gran-
de Guerra) certas vinculações de cunho material 
para fazer frente aos espectros da ditadura e do 
totalitarismo. (SARLET, 2015, p. 61-62).

Sobre a abrangência da expressão direitos fundamentais do ho-
mem, Silva (2013, p. 180) ressalta: 

[...] além de referir-se a princípios que resumem 
a concepção do mundo e informam a ideologia po-
lítica de cada ordenamento jurídico, é reservada 
para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
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prerrogativas e instituições que ele concretiza em 
garantias de uma convivência digna, livre e igual 
de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais 
acha-se a indicação de que se trata de situações 
jurídicas sem as quais a pessoa humana não se re-
aliza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobre-
vive; fundamentais do homem no sentido de que 
a todos, por igual, devem ser, não apenas formal-
mente reconhecidos, mas concreta e materialmen-
te efetivados. Do homem não como o macho em 
espécie, mas no sentido de pessoa humana [...]. 
(SILVA, 2013, p. 180).

Já com relação ao vetor da dignidade da pessoa humana, Farias e 
Rosenvald (op. cit., p. 127) explicam que: 

[...] o mais precioso valor da ordem jurídica brasi-
leira, erigido como fundamental pela Constituição 
de 1988, é a dignidade humana, vinculando o con-
teúdo de regras acerca da personalidade jurídica. 
Assim, como consectário, impõe reconhecer a ele-
vação do ser humano ao centro de todo o sistema 
jurídico, no sentido de que as normas são feitas 
para a pessoa humana e para a sua realização exis-
tencial, devendo garantir um mínimo de direitos 
fundamentais que sejam vocacionados para lhe 
proporcionar vida com dignidade. (FARIA; ROSEN-
VALD, op. cit., p. 127).

O princípio fundamental da República da dignidade da pessoa hu-
mana resguarda o conteúdo mínimo dos direitos fundamentais e tem 
amplo espectro. Sua eficácia não é apenas protetora, servindo como 
escudo contra a atuação abusiva por parte de terceiros. Ela também 
tem caráter positivo, servindo como instrumento de promoção da au-
tonomia existencial do ser humano, que tem o direito de ser o autor da 
biografia da sua vida, na busca da felicidade.   

2.5. Artigo 15, do Código Civil. Negócio jurídico existencial

O Capítulo II, do Título I, do Livro I, do Código Civil de 2002 é des-
tinado aos direitos de personalidade. Dentre os enunciados normativos, 
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há, no artigo 15, do já mencionado diploma, previsão no sentido de que 
“ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 
tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”.

Parte da doutrina, ao interpretar referido dispositivo legal, nele 
encontrou o fundamento para verdadeiro negócio jurídico existencial, 
subordinado ao implemento da condição consistente na verificação de 
situação concreta e irreversível de terminalidade da vida. 

Nesse sentido, o Enunciado n.º 533, da VI Jornada de Direito Civil 
(2013):

O paciente plenamente capaz poderá deliberar so-
bre todos os aspectos concernentes a tratamento 
médico que possa lhe causar risco de vida, seja 
imediato ou mediato, salvo as situações de emer-
gência ou no curso de procedimentos médicos ci-
rúrgicos que não possam ser interrompidos.

Logicamente, o exercício do direito previsto no artigo 15, do 
Código Civil, também pressupõe consentimento informado, ou seja, 
prévia informação adequada ao paciente e corresponsabilidade entre 
paciente e médico na tomada de decisões sobre a terapêutica a ser 
adotada.

Rüger (2007) assinala que o fim do consentimento informado é 
o estabelecimento de um acordo entre médico e paciente sobre os 
limites da atuação médica, fixando-se aquilo que pode ser considerado 
bom para o interessado (RÜGER, 2007).

Ocorre que, de acordo com dados do Conselho Federal de Medici-
na10, noventa e cinco por cento dos pacientes que se encontram em seu 
contexto final de vida não apresentaram condições de exteriorizar de 
forma válida sua vontade. As graves decisões alusivas a seu tratamento, 
nesses casos, ficarão a cargo da família ou do médico assistente, em 
patente violação à autonomia existencial do paciente. 

O reconhecimento da validade das diretivas antecipadas de 
vontade constitui meio de superação dessa contradição e de consa-
gração do princípio da dignidade da pessoa humana, em seu aspecto 
positivo. 

10 Apontados na exposição de motivos da Resolução CFM n.º 1.995/12.
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2.6. Diretivas antecipadas de vontade. Testamento vital  
    (declarações prévias). Mandato duradouro.  
    Resolução n.º 1.995/12, do Conselho Federal de Medicina

Sánchez (2003, p. 27-28) define diretiva antecipada de vontade como 

[...] um termo geral que contém instruções acerca 
dos futuros cuidados médicos que uma pessoa que 
esteja incapaz de expressar sua vontade será sub-
metida. Esta denominação, diretivas antecipadas, 
na realidade, constitui gênero e compreende dois 
tipos de documentos em virtude dos quais e pode 
dispor, anteriormente, a vontade da pessoa que os 
redige. Assim, por um lado temos o chamado tes-
tamento vital, e por outro, o mandato duradouro. 
(SÁNCHEZ, 2003, p. 27-28).  

Segundo Dadalto (2016, p. 447), no testamento vital “o paciente 
define os cuidados, tratamentos e procedimentos médicos que deseja 
ou não para si”; já no mandato duradouro, o paciente “escolhe alguém 
de sua confiança para que essa pessoa tome decisões em seu lugar”. 

Deve-se registrar que a expressão “testamento vital” vem sendo 
severamente criticada por parte da doutrina, que a substitui por “de-
clarações prévias”. Isso porque testamento é, por definição, negócio 
jurídico que só produz efeitos post mortem. Parece evidente, assim, 
a impropriedade terminológica da expressão “testamento vital”, que 
veicula instituto destinado a produzir efeitos em vida do paciente. 

De qualquer forma, novamente de acordo com Dadalto (2015, p. 
106-154), tanto o testamento vital como o mandato duradouro tiveram 
origem nos Estados Unidos da América, no fim da década de 1960 e no 
início da década de 1980, respectivamente. Lá foram cunhadas as ex-
pressões “living will” e “durable power of attorney”, que definem os ins-
titutos. Depois de diversas batalhas judiciais, as diretivas antecipadas de 
vontade se encontram, desde 199111, normatizadas, inclusive em nível 
federal, naquele país. O restante do mundo, porém, demorou a seguir 
os passos pioneiros traçados nos Estados Unidos da América. A legislação 
mundo afora sobre a matéria é relativamente recente, tendo-se desen-
volvido em países de línguas latinas principalmente depois de 1997. 

11 Quando aprovado o Patient Self-Determination Act.



Cássio Henrique Dolce de Faria298

No Brasil, apenas a Resolução n.º 1.995/12, do Conselho Federal 
de Medicina, incorporou as diretivas antecipadas de vontade ao mundo 
jurídico, ainda que em nível infralegal.

A já mencionada Resolução:
a) definiu as diretivas antecipadas de vontade como o “conjunto 

de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre 
cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que 
estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vonta-
de” (artigo 1º);

b) também previu a possibilidade de o paciente designar um pro-
curador para cuidar de sua saúde nas situações em que estiver impossi-
bilitado de expressar sua vontade (artigo 2º, § 1º). 

Nessas situações, o representante eleito pelo paciente explicitará 
para o médico quais os tratamentos que o representado aceitará. 

O mandato duradouro é uma forma de representação que dispensa 
procuração (basta constar das diretivas antecipadas de vontade), por 
meio da qual são delegados direitos fundamentais. Constituirá instru-
mento para verdadeira autocuratela. O mandatário poderá vir a fun-
cionar inclusive como verdadeiro hermeneuta da vontade do paciente, 
porque as declarações prévias podem não ser claras o suficiente para 
dirimir situações duvidosas;

c) vinculou a atuação do médico ao estabelecido nas diretivas an-
tecipadas de vontade (declarações prévias e/ou mandato duradouro), 
desde elas estejam de acordo com os preceitos ditados pelo Código de 
Ética Médica;

d) expressamente estabeleceu que o disposto nas diretivas pre-
valecerá sobre qualquer outro parecer de cunho não médico, inclusive 
sobre os desejos dos familiares;

e) determinou que o médico registre em prontuário as diretivas 
que lhe forem diretamente comunicadas pelo paciente. 

Bem por isso, Rosenvald (2015, informação verbal12) classifica as 
diretivas antecipadas de vontade como um negócio jurídico personalís-
simo, unilateral, revogável, gratuito, autorreferente, que não produz 
efeitos imediatos, tendo suas consequências jurídicas programadas ape-
nas para situações de inconsciência, impedimento de manifestação voli-
tiva, em hipótese de terminalidade da vida (morte certa). Por meio dele, 
a autonomia existencial terá caráter prospectivo (ROSENVALD, 2015).

12 Extraída da palestra de Nelson Rosenvald no II Fórum Atlas de Direito Civil e Processo Civil, realizado 
na Faculdade de Direito da UFC em Fortaleza, em 2015. 
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2.7. As diretivas antecipadas de vontade no contexto  
    eutanásia x distanásia x ortotanásia

Schreiber (2011, p. 52), em sua interpretação do artigo 15, do 
Código Civil, pondera que:

[...] o crescente reconhecimento da autonomia da 
vontade e da autodeterminação dos pacientes nos 
processos de tomada de decisão sobre questões 
envolvidas em seus tratamentos de saúde é uma 
das marcas do final do século XX. Essas mudanças 
vêm se consolidando até os dias de hoje. Inúmeras 
manifestações nesse sentido podem ser identifica-
das, por exemplo, a modificação do Código de Ética 
Médica e a aprovação do Conselho Federal de Medi-
cina sobre diretivas antecipadas de vontade. O re-
conhecimento da autonomia do paciente repercute 
social e juridicamente nas relações entre médico e 
paciente, médico e família do paciente e médico 
e equipe assistencial. O art. 15 deve ser interpre-
tado na perspectiva do exercício pleno dos direito 
da personalidade, especificamente no exercício da 
autonomia da vontade. (SCHREIBER, 2011, p. 52). 

De fato, a Resolução n.º 1.995/12, do Conselho Federal de Medi-
cina, criou um mecanismo jurídico para a instrumentalização de um 
negócio jurídico de cunho existencial e de caráter prospectivo. Entre-
tanto, a autonomia privada da pessoa, no momento de firmar a direti-
va antecipada de vontade, traduz um direito fundamental relativo. A 
vontade externada só será válida se ela estiver em conformidade com 
outros princípios do ordenamento jurídico. 

Nesse ponto, alguns conceitos finais devem ser acrescentados.
Segundo Villas-Bôas (2005, p. 36-37), terminal é “o paciente que, 

encontrando-se já em fase tal de sua patologia, evoluirá inexoravel-
mente para o óbito, sem que haja nenhum recurso médico capaz de 
evitar esse desfecho e independentemente dos esforços empregados”. 
(VILLAS-BÔAS, 2005, p. 36-37).

Em situações de morte iminente e inevitável, há três condutas 
clínicas possíveis, em tese.
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A primeira delas, denominada eutanásia, consiste na antecipação 
artificial da morte de paciente incurável e em situação de grave sofri-
mento. Ela pode ser concretizada por ação (eutanásia ativa), ou por 
omissão (eutanásia passiva) do médico. Trata-se de prática vedada pelo 
Código de Ética Médica (artigo 41, “caput”) e que configura o delito 
de homicídio privilegiado por relevante valor moral (Código Penal, ar-
tigo 121, § 1º). Obviamente, diretiva antecipada de vontade, na qual 
postulada a antecipação artificial da morte, não deverá ser levada em 
consideração pelo médico, porquanto em desacordo com os preceitos 
ditados pelo Código de Ética Médica. 

A segunda delas, conhecida como distanásia, consiste no pro-
longamento artificial da morte de paciente incurável e em situa-
ção de grave sofrimento por meio de ações terapêuticas inúteis ou 
obstinadas. Trata-se de prática médica igualmente proscrita, sob o 
ponto de vista ético (artigo 41, parágrafo único do Código de Ética 
Médica), caracterizada pelo prolongamento da vida por meio de ex-
cesso terapêutico e à revelia do conforto e da vontade do indivíduo 
que morre.

A terceira delas, conhecida como ortotanásia, consiste em minis-
trar ao paciente incurável e em situação de grave sofrimento todos os 
cuidados paliativos disponíveis para diminuir-lhe a dor, sem a adoção 
de quaisquer medidas protelatórias, tendentes a retardar a morte. 
Trata-se do processo de humanização da morte, no qual se procura 
cuidar do paciente que não se pode curar, com respeito ao tempo 
certo da morte.    

Godinho (2017, p. 135-136), acertadamente, observa:

Não há, portanto, como confundir eutanásia 
passiva e ortotanásia, como frequentemente se 
procede. Na eutanásia passiva, há a omissão de 
tratamentos ou cuidados proporcionais que, caso 
ministrados, poderiam preservar a vida do pacien-
te. Na ortotanásia, omitem-se os tratamentos fú-
teis, desproporcionais, que nenhum proveito tra-
riam ao paciente e que somente postergariam a 
sua morte, quando chegada a hora de morrer. Na 
eutanásia passiva, constata-se a presença de um 
nexo de causalidade que une a conduta médica e 
a morte: por mais que o paciente sofra de doença 
grave, quiçá incurável, não morre em função dela, 
mas da supressão de medidas úteis e indicadas que, 
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se adequadamente aplicadas, o manteriam vivo, 
sem que tal implicasse um agravamento do seu  
estado de saúde ou do sofrimento de que padeça. 
Na ortotanásia, a morte nada mais é que conse-
quência inexorável da terminalidade do paciente, 
que não falece em virtude de omissão de trata-
mentos médicos – eis que estes não seriam hábeis 
a propiciar nenhuma vantagem para o seu quadro 
clínico –, mas em função de sua doença. Na eu-
tanásia passiva, a morte é provocada por um ato 
omissivo; na ortotanásia, sobrevém a morte na-
tural, que pede passagem e que se deixa passar. 
Na ortotanásia, a morte é mera decorrência natu-
ral de uma vida que efetivamente chegou ao fim, 
abandonando-se a vã tentativa de tentar curar a 
doença e evitar a morte, sem que se abandone o 
paciente, a quem são dedicados cuidados médicos 
que evitem dores e sofrimento, mediante o aban-
dono de tratamentos inúteis. (GODINHO, 2017, p. 
135-136).   

Posto isso, não se pode confundir eutanásia passiva, vedada, com 
ortotanásia, permitida.

Comprovada a existência de amparo normativo suficiente, em si-
tuações de terminalidade da vida devem ser admitidas como válidas as 
diretivas antecipadas de vontade, nas quais estabelecido o desejo do 
paciente à ortotanásia. 

Nessas situações, o direito do paciente de morrer de acordo com 
sua autodeterminação deve ser encarado como simples extensão natu-
ral do direito à vida digna. Subtrair do indivíduo, no seu leito de morte, 
esse direito, implicaria negar-lhe, no fim de sua existência, o direito 
que lhe deveria ser mais natural.   

Cabe ao aplicador do direito despir-se de preconceitos de cunhos 
religioso e moral e reconhecer o direito à morte digna do paciente ter-
minal como consectário do direito de se autodeterminar. 

Dworkin (2009, p. 307) bem adverte: “levar alguém a morrer de 
uma maneira que outros aprovam, mas que para ele representa uma 
terrível contradição de sua própria vida, é uma devastadora e odiosa 
forma de tirania.” 
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3. Considerações finais

Ávila (2018, p. 54) explica que, no processo de interpretação:

É preciso substituir a convicção de que o dispositi-
vo identifica-se com a norma, pela constatação de 
que um dispositivo é o ponto de partida da inter-
pretação; é necessário ultrapassar a crendice de 
que a função do intérprete é meramente descrever 
significados, em favor da compreensão de que o 
intérprete reconstrói sentidos [...]. (ÁVILA, 2018, 
p. 54).

Todavia, ele alerta que “o Poder Judiciário e a Ciência do Direito 
constroem significados, mas enfrentam limites cuja desconsideração 
cria um descompasso entre a previsão constitucional e o direito consti-
tucional concretizado” (ÁVILA, 2018, p. 54).

Alexy (2008, p. 281) acrescenta, quando discorre sobre restrições a 
direitos fundamentais, que “uma norma somente pode ser uma restrição 
a um direito fundamental se ela for compatível com a Constituição”. 

À luz dessas balizas, o que se procurou demonstrar neste traba-
lho foi que, a despeito da existência de todo um tratamento jurídico-
-legal tradicional restritivo, punitivo e limitador, à morte, enquanto 
fenômeno natural e decorrente da vida, também deve ser observada 
a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, vetor para a 
existência do ser, na concepção neoconstitucionalista.

Como consectário disso, estão compassadas com a matriz cons-
titucional as normas segundo as quais é garantido, em situações de 
terminalidade da vida, o direito à autonomia existencial, instrumenta-
lizado em diretiva antecipada de vontade e concretizado por meio da 
permissão jurídica à ortotanásia.
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Transformações do Estado e revisão do  
garantismo penal nos 30 anos da Constituição 
Federal de 1988

Fabio Henrique Falcone Garcia1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

Ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, seria 
impensável advogar a necessidade de revisão das garantias individuais 
insculpidas no extenso rol do art. 5º, em que nada menos que trinta e 
seis de seus setenta e oito incisos foram destinados à tutela de direitos 
relacionados direta ou indiretamente à liberdade individual ou à sua 
defesa em juízo ou fora dele. 

A Constituição “cidadã” surgiu como signo da redemocratização 
do Estado brasileiro, após duas décadas de regime autoritário. Ao lado 
da euforia dos ventos libertários, a exemplo de outras constituições 
promulgadas em contextos semelhantes, vieram a positivação de direi-
tos sociais e de programas de Estado que iriam, segundo se esperava, 
direcionar a política estatal rumo à construção de uma “sociedade li-
vre, justa e solidária”, destinada à garantia “do desenvolvimento na-
cional”, com correlata “redução da pobreza e das desigualdades sociais 
e regionais”, enfim, promovendo “o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discri-
minação” (CF, art. 3º). Os fundamentos do Estado foram declarados a 
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores so-
ciais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e a nature-
za representativa do poder político, pertencente ao povo (CF, art. 1º). 

Conquanto ainda presentes na Constituição Federal, essas ex-
pressões ganharam, ao longo dos anos, um significado muito diverso 
daquele vigente à época. Fala-se em mutação constitucional com um 
elastério capaz de viabilizar ressignificação dos termos literais do texto 
constitucional a fim de alinhá-lo às demandas da contemporaneidade. 

1 Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito 
Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Integrante do 4º Núcleo de Estu-
dos em Direito Constitucional da Escola Paulista da Magistratura. 
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Essas construções hermenêuticas não são produto de uma evolução te-
órica isolada do domínio científico; ao contrário, resultam de um plexo 
de influências recíprocas de interesses, valores e processos históricos. 

Pouco tempo depois da promulgação do texto constitucional, sobre-
vieram sucessivas revisões, que procuraram introduzir um novo modelo 
de Estado enxuto, no qual a competição é eleita valor fundamental e, 
embora não constante do texto constitucional, conduz os arranjos socie-
tais a um novo paradigma de legitimação. No âmbito do direito criminal, 
a despeito das reformas processuais destinadas à introdução do sistema 
acusatório de persecução penal2, de escopo garantista, observou-se uma 
tendência expansionista, que propugna um direito penal de resultados, 
em alguma medida dissonante com o significado culturalmente consoli-
dado acerca do rol de garantias fundamentais à época da promulgação 
da CF/88. Este artigo buscará explorar as relações entre essas transfor-
mações e um paradigma de revisão do garantismo penal.

Trata-se de identificar, por meio de uma observação de orienta-
ção sociológica3, afinidades entre transformações do contexto político 
e econômico mundiais e as tendências contraditórias que permeiam 
o estado atual da jurisprudência criminal, a fim de perquirir sobre a 
(in)existência de uma racionalidade própria do direito penal capaz de 
assegurar previsibilidade acerca da compreensão dos princípios cons-
titucionais que o informam. A intenção é esclarecer razões para uma 
aparente bipolaridade entre um garantismo que encontra respaldo no 
texto constitucional, mas que aparentemente não se adequa às condi-
ções de sustentação do transformado Estado brasileiro.

O garantismo pode ser definido como fórmula política em que 
as instituições são instrumentais a serviço de direitos individuais, o 
que pressupõe sujeição à estrita legalidade e aos limites substanciais  

2 Ainda que haja críticas acerca da natureza efetivamente acusatória do processo penal brasileiro, 
como sustenta Lopes Junior (2018, p. 40-51).

3 Por observação sociológica, refiro-me a um nível de observação distinto da teoria e da prática ju-
rídicas. A expressão tem raiz no pensamento sistêmico, que assume como premissa a existência de 
sistemas sociais que produzem comunicação e reconfiguram seus limites a partir de processos rei-
terados, autorreferentes, que condensam sentidos. Essa condensação de sentidos produz clivagens 
estruturantes do fluxo comunicacional, por meio de observações estruturadas em níveis distintos. 
A prática jurídica é reconhecida como uma observação de primeira ordem, produz sentidos que são 
percebidos como uma comunicação jurídica e assim por diante. A teoria do direito observa a prática 
em outro nível e produz outro tipo de observação. Isso significa que, operando em níveis distintos, 
os planos teóricos de uma observação prática, teórica e sociológica veem coisas diferentes. O acha-
do de cada observação, contudo, pode ser relevante porque é ressignificada nas novas comunica-
ções. Para uma compreensão mais aprofundada do tema, ver: Campilongo (2012, p. 47-49); Garcia 
(2018, p. 106-110 e 273-278); e Luhmann (2010, p. 157-160).  
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impostos por direitos fundamentais (SANCHÍS, 2009, p. 377). Suas raí-
zes teóricas remontam ao liberalismo político, notadamente à concep-
ção de “direitos de defesa do indivíduo contra ingerências do Estado 
em sua liberdade pessoal e de propriedade” (SARLET, 2004, p. 180). 
Nesse sentido, insere-se a representação do direito penal como ultima 
ratio estatal para resposta às condutas sociais desviantes, ainda que, 
paradoxalmente, a pena tenha assumido, no processo de racionaliza-
ção do Estado nacional, “lugar dominante no auto-retrato identitário 
do sistema penal” (PIRES, 2004, p. 40-41). 

Há razoável consenso em afirmar que a legitimação do direito de 
punir se estabelece sob a perspectiva de resguardo da paz social, lastre-
ada na crença de que a previsão de punição pode reduzir a incidência de 
delitos desagregadores. Corolário do princípio da legalidade e da noção 
de isonomia do exercício do poder político estatal, esse pensamento de-
corre da busca iluminista pela restrição do arbítrio estatal, impedindo, 
a um só turno, o exercício da justiça privada e garantindo, em tese, a 
paz social como efeito indireto da previsão da pena (RODRIGUEZ, 2008).

A difusão dessa crença foi relevante para que o Estado pudesse 
perseguir, por meio de uma justificação racional, aquilo que Weber 
denomina de monopólio do uso legítimo da força (2014, p. 391). Essa 
expressão há de ser bem entendida. Weber, preocupado em compreen-
der como se estabilizam contextos de dominação de uns sobre outros, 
conclui que o Estado é uma relação de dominação apoiada na violência 
considerada legítima. Combinam-se elementos sociais (a relação as-
sociativa estatal), culturais (a relação de autoridade) e institucionais 
(aparato coativo), em relações associativas que ganham solidez a ponto 
de formarem de estruturas lastreadas no reconhecimento de que deter-
minada ordem (hierarquia entre valores) é válida, ou seja, é legítima. 

Não se trata de reconhecer que o Estado exerce uma violência 
idealmente legítima, porque lastreada no direito, mas de reconhecer 
que o Estado, de fato, conseguiu adesão ao reconhecimento de que 
exerce violência legítima, porque jurídica. Os indivíduos submetem-se 
a uma relação de autoridade dos dominadores por motivos internos 
(legitimidade) e externos (vigência empírica, entendida como a crença 
do poder incontrastável do Estado). Internamente, acreditava-se no 
Estado de direito como forma de contenção do arbítrio. Ao mesmo tem-
po, sujeitava-se à violência porque o quadro administrativo estatal era 
capaz de impor a observância da ordem estabelecida contra a vontade 
dos dominados, para a hipótese de recalcitrância. 

A ideia weberiana de vigência empírica assenta-se sobre dois ele-
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mentos. Pelo elemento subjetivo, estruturam-se expectativas de com-
portamento, enquanto o elemento objetivo compreende o cálculo so-
bre as possibilidades de reação institucionalizada. A vigência empírica, 
em última análise, significa o grau de probabilidade de uma ordem 
vir a ser seguida, observada tanto sob o aspecto individual (como os 
atores se sentem constrangidos a cumpri-la) como pelo aspecto social 
(como os atores creem que socialmente está sedimentada a existência 
dessa ordem)4. Gabriel Cohn complementa essa noção, desenvolvendo 
o conceito de Gewalt. Para esse autor, Gewalt permite pensar numa 
“conjugação de convencimento e coerção” capaz de fazer “perdurar 
a hegemonia, que é uma relação sustentada pelo poderoso aparelho 
institucional” (2017, p. 110). A Gewalt resulta do arranjo entre estru-
turas sociais e cultura, entre a possibilidade de recorrer ao exercício 
do poder e a possibilidade de divulgar a crença na efetividade desse re-
curso. Ela representa a possibilidade de um despertar de legitimação, 
decorrente da força simbólico-institucional que o aparato coercitivo 
promove em favor de determinada situação de dominação.  

O direito da modernidade, como se vê, serve à legitimação da po-
lítica, ao permitir a disseminação da crença de que o arbítrio pode ser 
contido pela ideia de isonomia e do governo de leis. As garantias penais 
e processuais penais têm uma função legitimatória da dominação e se 
afinam às teorias políticas liberais clássicas, que veem no Estado um 
mal justificado pela necessidade de se evitar o caos derivado de um 
estado hobbesiano de natureza (SANTOS, 1994, p. 104-115). 

É nesse sentido que se deve compreender a perspectiva funcio-
nalista de Jakobs, para quem a função do direito penal é confirmar a 
identidade normativa das normas constitutivas da sociedade, entendi-
da como um conjunto de comunicações sociais normativamente orde-
nadas (2000, p. 27). Ao racionalizar a resposta criminal e representar 
o risco da violência legítima para hipótese de recalcitrância, por meio 
da sanção, o direito penal assegura legitimidade ao Estado e ao direito 
e dissemina a crença em sua vigência empírica. Confirma a validade da 
norma, inclusive contra a recalcitrância. Ao mesmo tempo, o direito 
penal moderno se apresenta como instrumento de controle social e a 
possibilidade de um governo de leis, impessoal, restrito ao limite da 
intervenção necessária para assegurar a liberdade de todos, em uma 
perspectiva contratualista (HASSEMER, 2003, p. 147). 

4 Para ilustrar o ponto de vista sociológico, o homicida que oculta o cadáver age em contrariedade 
ao direito estatal, mas sociologicamente crê na vigência da ordem, tanto que procura evitar ser 
descoberto. 
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Todavia, se o direito penal atuava como metaestrutura da legiti-
mação e consolidação da política, sua função se adapta às transforma-
ções que estas estruturas de dominação sofrem em função de processos 
históricos mais abrangentes. 

A CF/88 insere-se no âmbito das constituições garantistas da se-
gunda metade do século XX, que buscavam superar o positivismo, cuja 
decadência esteve associada aos regimes fascista e nazista das décadas 
de 1930 e 1940 (BARROSO, 2003, p. 43). Propugnava-se, além da obser-
vância fiel das “fórmulas e procedimentos de produção democrática de 
leis”, respeito a limites substanciais, que estabelecem obrigações de 
abstenção, com respeito a conteúdos mínimos de liberdade, e de inter-
venção, como é o caso dos direitos sociais, em que são estabelecidas 
obrigações de fazer ou de dar (SANCHÍS, 2009, p. 379). Essa perspectiva 
pressupõe um constitucionalismo forte, permeado por valores que, in-
tegrados à noção de Estado Democrático de Direito, performariam uma 
conjugação de moral com ordenamento jurídico, a impedir a barbárie 
representada pela Segunda Guerra Mundial. Havia a busca por uma le-
gitimação axiologicamente vinculada a uma concepção de garantismo 
combinada com limites substanciais à ação estatal. A ideia de direitos 
fundamentais ganha força, no intuito de buscar a efetividade de um 
projeto de contenção do arbítrio.

No caso brasileiro, tratava-se da refundação das bases legitimatórias 
do Estado por meio da positivação de princípios caros ao direito penal 
garantista, necessários para responder às demandas por uma condição po-
lítica democrática em um cenário pós-regime militar. Juristas vinculados 
ao direito penal saíram fortalecidos politicamente durante a transição de-
mocrática em razão do papel exercido na defesa de presos políticos. Esse 
fortalecimento da classe de interessados no direito penal acompanhou, 
em alguma medida, uma tendência mundial (HASSEMER, 2007, p. 521).

A tendência garantista refletiu-se em algumas decisões e altera-
ções legislativas processuais e penais subsequentes à promulgação da 
CF/88. Pode-se citar a promulgação da Lei 9.099/95, com definição das 
infrações de menor potencial ofensivo e introdução de institutos des-
penalizadores; as Leis 10.259/01 e 11.313/06, por seu turno, a ampliar 
o conceito de infração de menor potencial ofensivo; o julgamento, no 
STF, do HC 73.662/96, ao afirmar que seria relativa a presunção de 
violência prevista pelo então artigo 224 do Código Penal; as modifica-
ções do Código de Processo Penal (Leis n. 11.690/2008; 11.619/2008; 
11.719/2008 e 11.900/2009), destinadas a reforçar aspectos acusa-
tórios do processo penal; a modificação do regime de decretação da  
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prisão preventiva e introdução das medidas cautelares diversas da pri-
são pela Lei n. 12.403/2011, com revogação do artigo 393 do CPP, que 
previa prisão processual em razão de sentença condenatória recorrível; 
a determinação, pelo Conselho Nacional de Justiça, de realização de 
audiências de custódia (Resolução CNJ n. 213/2015)5. 

Essa expansão do garantismo penal é confrontada por um movimen-
to contrário que defende uma perspectiva punitivista, costumeiramente 
vinculado ao rótulo Law and order6, em alusão à política norte-ameri-
cana de tolerância zero contra delitos criminais7. A Lei 8.072/90, por 
exemplo, estabeleceu regime mais gravoso para crimes hediondos, com 
vedação à progressão de regime; as Leis 9.034/95 e 12.850/13, ao tratar 
de crimes praticados por organizações criminosas, estabeleceu meios in-
vestigatórios mais incisivos, tais como a ação controlada, a infiltração de 
agentes e a colaboração premiada, ao mesmo tempo em que viabilizou o 
acesso, pelos órgãos de investigação, de dados do investigado indepen-
dentemente de autorização judicial (art. 15); a Lei 11.340/2006, desti-
nada à redução da violência doméstica de gênero, previu tipos penais 
mais gravosos e reduziu o âmbito de incidência dos institutos despenali-
zadores da Lei 9.099/95; a Lei 12.015/2009 aumentou significativamente 
as penas dos crimes contra a liberdade sexual e eliminou a figura da 
violência presumida ao instituir o estupro de vulnerável, tipificado como 
a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos, independente-
mente de consentimento8; a Lei 10.741/2003, incrementou a pena para 
abandono de incapaz para vítimas maiores de 60 anos; a Lei 13.104/2015 
tipificou o feminicídio como um tipo qualificado de crime doloso contra 
a vida. Em todas essas hipóteses, o incremento da resposta penal é meio 
de política criminal destinado à redução da criminalidade.

Essa aparente contradição não é exclusividade brasileira. Hassemer 
opõe aquilo que chama de direito penal “clássico”, próprio das garantias 
de liberdade, a um direito penal “moderno”, que difere do primeiro por 
três características fundamentais: a proteção dos bens jurídicos, que 

5 Algumas dessas modificações foram estimuladas por agências de fomento internacional. A refor-
ma processual penal, por exemplo, esteve na pauta dos programas desenvolvimentistas do Banco 
Mundial, inserindo-se em um programa de diagnóstico de autoritarismo institucional do sistema de 
justiça de toda América Latina. Nesse sentido, ver Banco Mundial (2004).

6 Fala-se em “tempestade global da lei e ordem”, movimento que acompanha a onda punitivista 
inaugurada pela política de Rudolf Giuliani, Prefeito da cidade de Nova Iorque na década de 1990 
(WACQUANT, 2012, p. 7-20). 

7 Sánches rechaça essa vinculação, embora reconheça o uso instrumental da referência, como meio 
de integração a um novo “consenso social” sobre “as virtudes do Direito Penal como instrumento de 
proteção dos cidadãos” (2002, p. 25). 

8 Na prática, a modificação legislativa eliminou o debate instituído pelo HC 73.662/96.
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passa de um critério negativo para positivo de criminalização, ou seja, 
o que seria antes um limite ao legislador é visto como um desafio para 
responder a demandas sociais; a prevenção dos bens jurídicos, que se 
torna paradigma penal dominante, especialmente no que tange aos de-
litos envolvendo tráfico de entorpecentes, criminalidade organizada e 
terrorismo; finalmente, a orientação consequencialista do direito penal, 
que se convola em instrumento de sensibilização das pessoas, o que se 
apresenta notadamente nos ramos específicos do direito penal ambiental 
e na tutela de gênero feminino. Segundo Hassemer, há uma tendência 
a transformar o direito penal, de ultima ratio para prima ratio, uma 
soft law que tem como escopo direção (Steuerung) social (2003, p. 148-
149)9. Esse direito penal moderno opera com políticas criminalizadoras, 
com bens jurídicos mais amplos, sujeitos à discricionariedade, e com 
o incremento dos delitos de perigo abstrato. Com isso, reduzem-se os 
pressupostos para punição, pois não mais se exige dano e a definição do 
bem jurídico tutelado assume caráter etéreo, deixando de significar uma 
garantia de liberdade legitimadora da cominação penal. 

Essas transformações culturais do direito penal envolvem um desloca-
mento de função. Enquanto o Direito Penal “Clássico” servia à legitimação 
do Estado de Direito por defender a liberdade e a isonomia jurídicas em 
sua expressão mais aguda, representando a limitação que o direito impõe 
ao arbítrio estatal, o Direito Penal “Moderno” propugna um intervencio-
nismo estatal na orientação de uma sociedade de risco, com deslocamento 
da ênfase retributiva do direito penal clássico para um enaltecimento de 
seu caráter simbólico. Proponho correlacionar as transformações estrutu-
rais do Estado para compreender esse deslocamento de função.

A ideia de Estado nacional sofreu profundas transformações ao 
longo das últimas décadas. Embora subsistam traços comuns, como tipo 
diferenciam-se Estado liberal, lastreado em normas jurídicas estáveis 
e em um poder político incontrastável dentro do território (próprio 
da dominação racional-legal), Estado de bem-estar social, ou Welfare 
State, e Estado Shumpeteriano de competição (JESSOP, 2003), com pa-
radigmas de organização jurídico-estatais muito diversos (FARIA, 1999, 
p. 177-180). Vários eventos históricos contribuíram para essa evolução: 
em pouco mais de cem anos, o mundo observou a quebra da Bolsa 
de Nova Iorque, em 1929; as Primeira e Segunda Guerras Mundiais; o  

9 Não me agrada a classificação direito penal clássico e moderno, pois o direito penal clássico é signo 
da modernidade, em sentido amplo. Demais disso, subsistem as duas linhas de argumentação jurídi-
cas, o que gera uma tensão na estrutura de racionalidade significativa dominante. Penso que seria 
melhor tratar de movimento garantista e expansionista do direito penal.
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Holocausto; a formação do bloco soviético, a consolidação de sindicatos 
e o surgimento da Guerra Fria; a formação do acordo de Bretton-Woods; o 
crescimento de regimes autoritários e as redemocratizações dos países da 
América Latina e Europa; a positivação de direitos sociais; o surgimento 
da Comunidade Europeia e, posteriormente, da União Europeia; a queda 
da União Soviética; a formação do chamado Consenso de Washington; as 
evoluções tecnológicas das comunicações sem fio; os movimentos net ati-
vistas; as privatizações e reformas constitucionais na maioria dos países 
da ONU; o surgimento e incremento das agências de fomento internacio-
nal; a transnacionalização de mercados, economias e da criminalidade 
organizada, enfim, eventos relacionados ao fenômeno da globalização e à 
alteração da relação do poder estatal com o território. 

Culturalmente, Ladeur observa um deslocamento de uma socieda-
de de indivíduos para uma sociedade reticular, passando por uma socie-
dade de organizações (2010, p. 20-34). As transformações tecnológicas 
conduziram o capitalismo a um novo patamar evolutivo, informacional. 

Na sociedade de indivíduos, a legitimação da dominação se pauta 
pela limitação da intervenção estatal, liberdade do indivíduo frente ao 
Estado e crença na regulação espontânea do mercado e da sociedade. 
Acredita-se em uma racionalização da organização da sociedade sob 
todos os aspectos, a partir de uma visão de mundo permeada pelos 
valores do liberalismo político clássico.

As crises do capitalismo liberal de acumulação (1929) e do libera-
lismo político no pós-guerra alavancaram modificações estruturais dos 
arranjos organizacionais das associações políticas. Demandas econô-
micas derivadas do desenvolvimento do processo de industrialização, 
a institucionalização de determinadas posições de classe ou ideológi-
cas (sindicatos e partidos políticos), a Revolução Russa de 1917 e o 
surgimento de um bloco político socialista consolidado favoreceram a 
disseminação da doutrina keynesiana, que apregoava a promoção de 
investimentos estatais como forma de evitar estagnação econômica 
a partir da acumulação (FARIA, 1999, p. 118-119); posteriormente, a 
constituição de um sistema monetário internacional, após o acordo de 
Bretton-Woods; o desenvolvimento do Plano Marshall para reconstru-
ção da Europa no pós-guerra; a Guerra Fria e a bipolaridade ideológica; 
a pretensão de formação de um pacto capital-trabalho; o desenvol-
vimento de uma cultura de massa, acompanhada de uma política de 
expansão do consumo (SANTOS, 2004/2005, p. 295-298) contribuíram 
para uma consolidação do valor solidariedade como instrumento le-
gitimatório dos estados ocidentais de orientação capitalista. Surge o 
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chamado Estado keynesiano de bem-estar social (JESSOP, 2003, p. 3), 
caracterizado por um modelo fordista de produção, intervencionista, 
responsável pelo controle de políticas fiscais e monetárias destinadas 
a induzir investimentos privados e orientar o consumo, com gastos pú-
blicos em expansão, como forma de estimular a demanda e combater a 
recessão econômica (FARIA, 2017, p. 18-23).

Diferentemente do Estado liberal, o Estado-providência legitimava-
-se por meio de políticas prospectivas, direcionadas à população nacio-
nal. A base da unidade social ainda era formada por cidadãos portadores 
de direitos, ou, mais precisamente, por grupos representados por orga-
nizações (sindicatos, partidos políticos e grupos de pressão). Assenta-se, 
esse Estado, no tripé “poder público-indústria nacional-integração so-
cial” (FARIA, 2017, p. 24). O direito ainda funcionava como metaestru-
tura da política, conferindo legitimação aos dispositivos prospectivos de 
Cartas políticas que positivavam verdadeiros programas de governo.

No final do século XX, esse modelo entra em crise, impulsionada 
por uma plêiade de fatores, dentre os quais se destacam a crise fiscal 
derivada da expansão de gastos, insuficientes para custear as conquistas 
sociais dos trabalhadores, acompanhada da revolução tecnológica; o fim 
da Guerra Fria e o surgimento de uma perspectiva hegemônica liberal; 
a modificação da matriz industrial, com crise do fordismo; a expansão 
dos serviços; a globalização de mercados e do campo científico (SANTOS, 
2004/2005, p. 298-301). Esses fatores resultam em uma tendência de 
desnacionalização e desestatização (SANTOS, 2010, p. 288-290). A des-
vinculação dos termos do acordo de Bretton-Woods favoreceu um fluxo 
de capitais organizado em termos de produção flexível, com diluição do 
poder dos Estados-nacionais em relação aos grandes atores econômicos 
internacionais. Procura-se adequar os Estados a uma condição de “com-
petitividade internacional” (JESSOP, 2003, p. 10). Surgem regimes su-
pranacionais ao lado de fortalecimento de tendências nacionais e locais; 
atores econômicos passam a participar, declaradamente, das decisões 
políticas fundamentais, suscitando uma crise de legitimação da demo-
cracia representativa. Ao mesmo tempo, aparecem narrativas destinadas 
a realçar o impacto dos custos econômicos nas crises políticas ao modelo 
de bem-estar social. Reconhece-se a ineficiência do Estado nacional para 
enfrentar problemas complexos de um mundo globalizado. Altera-se a 
percepção cultural de pertencimento à nação. Internacionalizam-se pro-
dução, consumo, conhecimento e investimento financeiro. As decisões, 
tomadas em tempo real, em diversos locais do mundo, colocam o Estado 
na condição de coator político e econômico de um mundo que antes era, 
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por ele, dominado. Há uma erosão da soberania, provocada, também, 
pela corrosão da lógica temporal e espacial própria dos estados nacionais. 
Na busca pela competitividade econômica os direitos sociais são relega-
dos a segundo plano. Fala-se em governança, com o incremento da soft 
law e o reconhecimento de fontes normativas plurais, inclusive não esta-
tais (FARIA, 2017, p. 139). A Administração deixa de ser reconhecida como 
instância destinada à organização da sociedade por meio de uma política 
legislativa estatal, atingindo-se aquilo que Ladeur denomina “sociedade 
reticular” (2010, p. 31): uma sociedade em que a informação se torna 
insumo principal, em que as unidades fabris são flexíveis e podem se des-
locar em velocidade rápida, incrementando o paradigma de competição 
entre Estados, para preservação de emprego e sustentação econômica.

Situados em pontos distintos do planeta ou do mundo virtual, as 
redes são próprias de um ambiente marcado pela hegemonia do dis-
curso liberal e representam a combinação entre subordinação a um 
capitalismo financeiro-informacional, instável e desorganizado, com 
autonomia decisória (NOBRE, 2012, p. 32-33), que resulta em um tipo 
de ordem jurídica marcado por uma “heterarquia” de fontes do direito 
e atores incompatível com a leitura tradicional do direito derivado da 
lei (GARCIA, 2018, p. 235).

Nesse contexto, a soberania estatal torna-se de tal forma porosa 
que, em tempos de crises financeiras, a ideia de democracia repre-
sentativa dá lugar à crença de que quem deve mandar e decidir são os 
credores, e não os eleitores (FARIA, 2017, p. 111)10. 

Modifica-se a relação indivíduo-Estado. Enquanto no Estado-provi-
dência a representação era mediada por organizações integradas por in-
divíduos, na sociedade reticular a integração do sujeito com o território 
se altera. O sujeito não se vê mais parte da comunidade Estado, pois 
mantém uma relação econômica direta com o mundo, que lhe provê 
satisfação das necessidades econômicas. Forma-se a chamada cultura-
-mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 15), própria de um ethos capi-
talista cosmopolita, que vê a integração de distintas culturas por meio 
da mercantilização e do consumo. O território nacional não determina a 

10 A dívida grega, de 323 bilhões de euros, ameaçava a segurança do mercado do euro. Na ocasião, o 
ministro das finanças alemão chegou a sugerir suspensão das eleições na Grécia. Chegou-se a afir-
mar, nesse contexto, que a “democracia grega seria um obstáculo” e que talvez fosse “incompatível 
com a globalização”. Um partido de esquerda sagrou-se vencedor com um discurso de defesa da 
soberania e da democracia nacionais e convocou plebiscito, que resultou favorável à moratória. 
Após um colapso do sistema financeiro grego, contudo, o primeiro ministro voltou atrás e adotou 
severas medidas de austeridade fiscal.
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vinculação do sujeito ao trabalho ou ao consumo, de modo que a identi-
dade perde significação territorial. Há uma crise da identidade legitima-
dora da sociedade civil (CASTELLS, 1999a, p. 24-28). A identidade passa 
a ser perseguida a partir de vínculos sentimentais derivados de raízes ét-
nico-racial ou linguística. Ao mesmo tempo, a relação com as instituições 
constituídas se define, cada vez mais, em termos econômicos. Alteram-
-se as fontes de informação que alimentam narrativas legitimatórias. A 
relativa independência da mídia em relação ao Estado e a capacidade de 
aglutinação da opinião pública deslocam a fonte do poder legitimatório 
para conglomerados empresariais (GARCIA, 2018, p. 243). 

Desvinculado de um sentimento de civilidade política, o indivíduo 
deixa de se sentir membro da civitas. O Estado importa-lhe apenas na 
medida em que pode fornecer uma prestação. As promessas legitimató-
rias de democracia, de contenção do arbítrio, de promoção de políticas 
programáticas de emprego, saúde e melhores condições de vida, pró-
prias do Estado-providência, são vistas como inviáveis. As prestações 
de que o Estado dispõe, na sociedade informacional, são duas: segu-
rança física e econômica. 

A formação de identidades em âmbitos associativos locais, desvin-
culada do Estado, gera concorrência ao direito estatal, inclusive no que 
tange ao monopólio do uso legítimo da força. Abre-se espaço para for-
mação de vínculos associativos desagregadores, de que são expoentes 
as organizações criminosas, sejam facções ou organizações terroristas. 
Há uma desestruturação das condições simbólicas de justificação do 
direito estatal que se afasta do tipo de dominação racional-legal. O for-
talecimento do crime organizado no Brasil, sob a forma de associações 
políticas organizadas em torno de um discurso legitimatório próprio 
e de uma estrutura coercitiva organizada, representa o sintoma mais 
preocupante para a ordem jurídica nacional, pois indica a “incapaci-
dade do Estado brasileiro em manter – ou adquirir – o monopólio da 
violência física legítima” (DIAS, 2013, p. 439). 

O surgimento e o crescimento do Primeiro Comando da Capital 
contaram com forte recurso à legitimação do grupo perante os presi-
diários, em reação às condições carcerárias precárias e à chacina do 
Carandiru (ÁLVAREZ; SALLA; DIAS, 2013). Sua condição estrutural se 
transformou, contudo, a partir da consolidação de uma crença sim-
bólica na vigência efetiva da ordem do “Comando”, derivada de uma 
estrutura hierarquizada complexa, combinada com um discurso legiti-
matório que se alimenta da formação de uma identidade grupal. Em 
parte, o discurso político do PCC alimenta-se de um discurso contra o 
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Estado e se apropria de um vácuo legitimatório que conquista adesão 
de uma camada jovem de vida precarizada. Por uma miríade de fa-
tores, esse poder se institucionalizou e ganhou dimensão hegemônica 
dentro dos presídios, com repercussão em segmentos sociais situados 
fora das unidades prisionais, por meio, inclusive, da imposição de uma 
paz arbitrariamente sustentada com o recurso à violência que, todavia, 
é aceita ante o vácuo de relações associativas agregadoras (DIAS, 2013, 
p. 421-440). Esse processo é acompanhado da formação de uma identi-
dade de grupo, conforme mostra Araújo (2016, p. 59 e 61)11. 

Isso significa que o vácuo legitimatório do Estado favorece o cres-
cimento de formas associativas concorrentes. Por outro lado, justa-
mente essa condição de ameaça é apropriada e se convola no susten-
táculo cultural de um Estado que depende da demonstração de sua 
potência como ordem para se legitimar. 

Há uma modificação na condição estrutural de legitimação da do-
minação estatal. O Estado, unidade política vinculada à democracia par-
ticipativa, deixa de ser o centro decisório fundamental, para se convolar 
em um dos grandes atores políticos, dentre outros. No Estado de compe-
tição shumpeteriano, a adaptação à racionalidade econômica e à globa-
lização são tidos como inevitáveis, a ponto de se admitir a flexibilização 
de sua capacidade decisória em determinadas searas (soft law). Esse é o 
primeiro vetor de legitimação: a crença na inevitabilidade dos processos 
evolutivos econômicos. Ao mesmo tempo, uma narrativa que combina o 
risco real do incremento da criminalidade com o reforço cultural da ame-
aça legitima o recrudescimento da resposta estatal em contraposição às 
garantias individuais de natureza liberal. O Estado administra a insegu-
rança como recurso suasório de dominação (RANCIÈRE, 2003).

A estrutura de legitimação do Estado contemporâneo sofre, pois, 
um deslocamento. Ela abandona tanto a justificação lastreada em de-
veres de não intervenção estatal, como a perseguição de resultados 
politicamente predeterminados, como no caso do Estado-providência, 
para se orientar pela tutela de demandas pragmáticas de natureza eco-
nômica, combatendo ameaças, reais e imaginárias, à ordem social ins-
tituída. A crise de legitimação do Estado moderno é compensada então 
com o fortalecimento de sua dimensão repressiva, em que a ruptura da 
ideia de contrato social dá lugar a uma dimensão totalitária, nominada 
por Santos como fascista (2010, p. 288 e 333-337). 

11 Esse fenômeno, por seu turno, é mundial (CASTELLS, 1999a, p. 303-305).
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Noutros termos, o Estado, ameaçado pelo risco de desagregação 
inerente à crise de legitimidade, reforça a disseminação da crença na 
vigência empírica de sua força como meio de manter a coesão social. 
Reforça-se a Gewalt, para compensar o déficit legitimatório político. 

Assim, refinam-se mecanismos de vigília e subtraem-se garantias 
individuais caras ao liberalismo, tais como a tutela da intimidade, do 
sigilo telefônico e das comunicações epistolares. Exemplificadamente, 
ao final da administração Obama, em 2010, as agências de inteligência 
estadunidenses não sabiam sequer o tamanho do aparato destinado ao 
combate ao terrorismo (PASQUALE, 2015, p. 13). Desde o evento de 11 
de setembro de 2001, nos Estados Unidos, são autorizadas intercepta-
ções telefônicas independentemente de ordem judicial12. 

A nova estrutura de dominação tem lastro cultural no medo e na de-
sesperança, de um lado, e na possibilidade de adaptação às necessidades 
econômicas, de outro. Não por acaso, Günther observa que os aparatos 
de segurança passam a seguir, em alguma medida, uma lógica de mer-
cado (2009, p. 12-16). Se antes as condições legitimatórias da domina-
ção tinham natureza preponderantemente políticas, agora a legitimação 
vincula-se aos resultados econômicos que a política e o direito podem 
oferecer. A ordem jurídica passa, então, a servir à política apenas na 
medida em que tem condições de assegurar à economia previsibilidade e 
segurança jurídicas do ponto de vista contratual, de um lado, e proteção 
contra os riscos desagregadores da ordem social de outro. Como conse-
quência, legitima-se um direito penal de resultados, consequencialista 
e simbólico, em expansão porque destinado a exibir a força do Estado.

Nesse contexto se insere, como resultado da crise do Estado de bem-
-estar social, a emergência de um consenso sobre as virtudes do direito 
penal como instrumento de proteção dos cidadãos. Em uma sociedade de 
risco, o surgimento de novas formas de criminalidade, desvinculadas do 
território e organizadas em ambientes virtuais ou transnacionais, combi-
nado com a instrumentalização da insegurança como meio de sustenta-
ção da dominação política, favoreceu o fortalecimento de uma sensação 
subjetiva de insegurança que não necessariamente corresponde ao nível 
objetivo de risco. A partir de então, a segurança convola-se em presta-
ção estatal fundamental e a liberdade de ação identifica-se, perigosa-
mente, com a liberdade de não padecer (SÁNCHES, 2002, p. 44). 

12 Nesse sentido, ver a discussão no Senado norte-americano a respeito do Terrorism Surveillance Act, 
de 2006 (Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/2455/text>. 
Acesso em: 10 jul. 2018).
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Evidentemente, as transformações tecnológicas, culturais e so-
ciais, que marcam a globalização, repercutiram a) nas formas de ma-
nifestação de criminalidade; b) nas condições de apresentação da res-
posta jurídica penal; e c) nas estruturas de legitimação do direito em 
relação a este fenômeno. 

A evolução das formas de criminalidade organizada, entremeada 
em instâncias legais, por meio de avançadas estratégias de lavagem 
de capitais e de inserção em condições parasitárias ou até simbióticas 
às políticas ou economias nacionais e regionais, constitui o necessário 
ponto de partida para a reflexão. Evoluindo para formas reticulares de 
organização das estruturas criminosas (CASTELLS, 1999b, p. 216-217), 
as associações criminosas penetram nos meios institucionais através de 
corrupção e por todo o planeta alimentam a economia formal e infor-
mal. A lavagem de dinheiro e seus derivados se tornam “um componente 
significativo e bastante problemático dos mercados de ações e fluxos 
financeiros globais” (CASTELLS, 1999b, p. 239), com condição de deses-
tabilizar finanças e mercados de capitais internacionais. 

Do ponto de vista jurídico-penal, a emergência dessas formas cri-
minosas produz uma perda de referências, com dificuldades proces-
suais inerentes à aplicação dos instrumentos clássicos de persecução 
penal. Há problemas também em relação à definição da autoria e da 
materialidade delitivas quanto à informação sobre o tempo-espaço do 
crime, pelo que se vislumbra, por vezes, a “impenetrabilidade total 
dos conceitos clássicos aos novos tempos ou, em sentido diametralmen-
te oposto, mas, de forma não menos desconcertante, a sua hipervolati-
lidade que não permite sequer a veleidade de os dominar nem que seja 
por um momento” (COSTA, 2003, p. 188). 

O direito penal, premido pela necessidade de dar conta de uma 
realidade arriscada e complexa e tendo de oferecer a prestação legiti-
matória desse novo Estado enxuto, passa a perseguir a redução do risco 
a todo custo, o que se observa pelo incremento das tipificações de pe-
rigo abstrato. Observa-se uma tendência à “transformação do Unglück 
(acidente fortuito, desgraça) em Unrecht (injusto)” (SÁNCHES, 2002, 
p. 45). Se o Direito Penal do garantismo se dirigia à limitação efetiva 
do arbítrio do poder político, a tendência expansionista converte-se 
em instrumento de defesa da vítima, que, assustada pela expansão da 
criminalidade organizada, revoltada com a criminalidade empresarial 
e com a propalada disseminação da corrupção, passa a ser a instância 
legitimatória de um Estado acuado pelas ameaças derivadas da concor-
rência com outras instâncias associativas. 
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O direito penal vivencia, pois, uma bipolaridade estrutural pro-
blemática, já que opera com estruturas argumentativas que se orga-
nizam em torno de racionalidades distintas e contraditórias entre si. 
A racionalidade do direito penal garantista é formal, autorreferente, 
pois tem lastro em um direito cuja lógica gira em torno de princípios 
positivados: garantismo, reserva legal, taxatividade, in dubio pro reo, 
ou seja, em uma racionalidade teoricamente concebida a partir de sua 
função legitimatória de Estado. A racionalidade do direito penal da 
modernidade tardia, contrariamente, é material, comprometida com 
resultados ainda que simbólicos, que denotam a força do Estado e su-
gerem a ilusão de uma prevenção geral em um mundo dominado pelo 
medo (WERMUTH, 2011, p. 92). 

Embora a tensão entre formas de racionalidade distintas seja ine-
rente ao direito e às condições de legitimação da ordem jurídica, o grau 
de divergência entre os vetores argumentativos, que direcionam o fluxo 
comunicacional no direito penal, conduz a uma deslegitimação do direito 
penal em torno de suas próprias referências. Em uma linguagem própria 
da Teoria dos Sistemas, há severo risco de indiferenciação sistêmica. 

O problema vem sendo objeto de preocupação de penalistas. 
Hassemer propõe um direito de intervenção intermediário entre o 

direito penal e o direito público, com pretensões menos severas em re-
lação às garantias materiais e processuais e sanções proporcionalmente 
menos intensas; Sánches, também entendendo ser inviável o retorno ao 
“Direito Penal liberal” – que, de resto, nunca existiu como tal –, afirma 
a impossibilidade de tratar o direito penal a partir de uma unidade prin-
cipiológica. Em sua argumentação, o direito penal contém dois grandes 
blocos de ilícitos, aqueles a que se comina pena prisional e os que se 
vinculam a outro gênero de sanções (2002, p. 177-189). Essa distinção 
poderia dar azo a um direito penal de “duas velocidades”, em que se 
estabeleceria um sistema de garantias qualificadas para a imputação 
de penas privativas de liberdade, ao lado de um sistema com garantias 
flexibilizadas, para dar conta às demandas de imputação e responsabi-
lização abrangentes, próprias dos contemporâneos ilícitos transnacio-
nais, notadamente econômicos. Ainda, para dar resposta às situações 
de agudas agressões à ordem jurídica, Sánches admite a possibilidade 
restrita de um direito penal em que a privação da liberdade admitiria 
observância de regras de imputação e processuais “menos estritas que 
as do Direito Penal da primeira velocidade”, “em alguns âmbitos excep-
cionais, e por tempo limitado” (2002, p. 193-194). Esse direito penal 
de “terceira velocidade” seria a resposta de Sánches àquilo que Jakobs 
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tratou como direito penal do inimigo. Jakobs defende que o crime pode 
significar tanto o desvio de um cidadão que, como tal, se sujeita ao 
Estado de direito e às suas garantias formais e materiais, como prática 
destinada à destruição do próprio ordenamento jurídico, caso em que o 
Estado estaria autorizado a reagir contra o “inimigo”, utilizando-se de 
meios coativos mais severos (2007, p. 42). As garantias individuais do 
acusado poderiam ser mitigadas face ao risco que as próprias garantias 
poderiam representar ao Estado de direito (JAKOBS, 2009, p. 33-34). 

Em comum a essas análises, vê-se a tentativa de conferir um apor-
te teórico racional a tendências díspares do direito penal, que, em 
última análise, legitima-se, em sua vertente “flexibilizada”, pelo re-
sultado da violência aplicada. 

Essa bipolaridade traz insegurança e atinge a forma pela qual se 
orientam as decisões judiciais. O julgamento em 2016 acerca da possi-
bilidade de execução antecipada da pena e da revisão do conteúdo se-
mântico do princípio da presunção de inocência pelo Supremo Tribunal 
Federal ilustra essa dificuldade. Revendo posicionamento anterior (STF, 
HC 84.078, rel. Min. Eros Grau), o Supremo Tribunal Federal passou a 
admitir, em 2016, execução da sentença penal condenatória quando 
pendentes recursos sem efeito suspensivo, sem que houvesse ofensa 
à presunção de inocência (STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavaski, j. 
17.2.2016). Da análise do voto da maioria, extrai-se uma gama de ar-
gumentos lastreados na necessidade de conferir uma resposta estatal à 
impunidade. O ministro Luiz Fux citou a Declaração Universal de Direi-
tos Humanos para argumentar que a garantia se restringia à necessidade 
de prova da culpabilidade; o ministro Barroso mencionou tratar-se de 
hipótese de mutação constitucional, argumentando que a execução da 
pena após o trânsito em julgado teria incrementado a seletividade do 
direito penal, aumentado o uso protelatório de recursos e favorecido 
o descrédito do direito penal; os ministros Gilmar Mendes e Carmen 
Lúcia citaram casos graves de homicídio, emblemáticos, como o caso 
do jornalista Pimenta Neves. É nítida a contraposição de argumentos 
sensíveis à realidade e, portanto, heterorreferentes, com argumentos 
de princípio, utilizados nos votos vencidos dos ministros Lewandovski, 
Celso de Mello, Rosa Weber e Marco Aurélio de Mello. 

O risco derivado dessa irracionalidade é a permeabilidade da esfera 
jurídica a pressões que, do ponto de vista sistêmico, teriam de estar 
afastadas do âmbito de análise jurisdicional, sob pena de comprome-
timento da imparcialidade. No julgamento de Habeas Corpus 152.752/
PR (STF, HC 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 4.4.2018), impetrado 
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em favor do ex-presidente Lula, o ministro Gilmar Mendes sustentou a 
necessidade de revisão de seu posicionamento. Na ocasião, ele declarou 
consternação com a pressão exercida pela mídia contra sua pessoa, em 
nítido incômodo com uma situação de superexposição em mídia nacio-
nal. Esse incômodo traduz a porosidade da esfera jurídica às pressões da 
mídia, a comprometer sua legalidade própria, no sentido weberiano do 
termo. Embora a transparência do processo decisório tenha um evidente 
aspecto político positivo de accountability, do ponto de vista sistêmico 
essa porosidade excessiva carrega consigo um risco grave indiferencia-
ção funcional, a partir do que o direito pode deixar de operar por suas 
próprias referências. Dito de outro modo, quando o direito penal passa 
a se orientar por uma perspectiva consequencialista para se legitimar, 
fatores exógenos, como o reflexo da decisão perante a opinião pública, 
ganham relevo e podem se sobrepor à intenção de identificação do “sen-
tido da norma”, no processo hermenêutico. Se o resultado importa mais 
do que princípios, surge a questão sobre qual o espectro de resultados 
que deve ser levado em consideração pelo operador do direito.  

Essa indefinição não é um problema exclusivo do direito penal. Re-
centemente, a Lei 13.655/18 introduziu preceito na Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro a impedir que se decida com base em 
“valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequên-
cias práticas da decisão” (art. 20). Não são esclarecidas, contudo, quais 
consequências práticas orientam esse decidir. No caso do direito penal, 
essa indefinição atinge pilares fundamentais na estruturação teórica de 
suas bases legitimantes, já que a orientação pragmática conflita com a 
previsibilidade inerente ao sistema de garantias processuais e repercute 
na definição do conteúdo semântico de determinados postulados consti-
tucionais consagrados, tais como o devido processo legal em sua acepção 
substancial, o princípio da preservação do estado de inocência e a tutela 
das garantias constitucionais individuais de privacidade/intimidade, mi-
tigadas para viabilizar a aceitação de procedimentos investigatórios e de 
vigília destinados a dar cabo da missão preventiva geral do novo direito 
penal. A operação Lava-Jato ilustra essa tensão, a partir do questiona-
mento acerca da validade de determinados atos processuais, tais como 
o cumprimento de mandados de busca com determinação de colheita 
imediata do depoimento do investigado, sob pena de condução coerciti-
va, ou, ainda, a determinação em profusão de prisões provisórias, instru-
mento de pressão para adesão a colaborações premiadas13. O reconhe-

13 O Ministério Público Federal admitiu essa possibilidade, em parecer exarado nos autos do HC nº 
5029050-46.2014.404.0000, impetrado no âmbito da operação Lava-Jato (disponível em: <https://
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cimento da validade das operações ou da violação de garantias coloca 
em risco a estabilidade das condenações promovidas em primeiro grau e 
levanta suspeitas sobre a idoneidade dos membros dos Tribunais, em um 
processo de deslegitimação perigoso. No caso das conduções coercitivas, 
o STF, no julgamento da ADPF 395, por seis votos a cinco, reconheceu 
a inconstitucionalidade da medida, mas declarou a validade dos atos 
praticados até então14. No âmbito das colaborações premiadas, lacunas 
legislativas e a intenção de conferir eficácia ao instituto fizeram com 
que fossem firmados acordos com previsão de benefícios não previstos 
em lei, homologados pelos Tribunais em resposta a uma pressão social 
deletéria sob o ponto de vista do devido processo legal substancial15.

A falta de elementos que definem uma racionalidade própria do 
domínio do direito penal impede que as questões submetidas a julga-
mento sejam avaliadas por critérios internos ao direito, o que o torna 
vulnerável a opiniões de toda sorte. Enquanto isso, a ânsia responsiva 
do legislador penal favorece o surgimento de tipos penais mais abertos 
e menos comprometidos com a adequação técnica, sintoma da dificul-
dade de conciliar uma perspectiva garantista com a intenção respon-
siva de um direito penal que se pretende conformador da realidade. 
Mais que isso, admite-se formas flexíveis na condução da investigação 
e da persecução penal, com riscos severos à manutenção do núcleo 
semântico das garantias constitucionais de liberdade, sem que resulte 
disso uma eficiência em termos retributivos, como observa Araújo em 
sua análise crítica sobre a Lei 12.830/13 (2016, p. 88-89). 

A adoção de um direito penal de resultados atende a uma de-
manda legitimatória consequencialista, mas não resolve o problema 
de coerência sistêmica que garante ao direito sua diferenciação como  

 www.conjur.com.br/dl/lava-jato-parecer-mpf-prisao-forcar.pdf>, acesso em: 17 set. 2018). Teori-
camente, contudo, isso suscita argumentos contrários à validação desses acordos, como observa 
Badaró (2015). 

14 Ver: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4962368>, acesso em 15 set. 2018. 
Não houve, ainda, publicação do acórdão, mas da análise da decisão monocrática do relator, ministro 
Gilmar Mendes, vê-se o reconhecimento da condução coercitiva como prática recorrente. Apenas na 
operação Lava-Jato, segundo o relator, foram realizadas 222 conduções coercitivas dessa maneira. 

15 Nas palavras de Rosa, o Judiciário é colocado “contra a parede”, pressionado a homologar colabora-
ções firmadas em descompasso com a lei (apud CONGRESSO NACIONAL, 2017, p. 150). Ao mencionar 
acordos dissociados da lei, refiro-me às conclusões de Bottino ao analisar as colaborações firmadas 
entre o Ministério Público Federal e os investigados Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e Pedro 
José Barusco Filho, destacando os seguintes benefícios não previstos em lei: fixação de prazo máxi-
mo de prisão, independentemente das penas cominadas em sentença; limitação do tempo de prisão 
cautelar a 30 dias; cumprimento em regime aberto; garantia de liberação de imóveis em favor de 
parentes, sem perquirir sobre ser o bem produto de crime; preservação de bens destinados ao pa-
gamento de multa compensatória (quatro imóveis e um terreno). (BOTTINO, 2016).
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domínio cultural. Em alguma medida, isso deriva do fato de que a raciona-
lidade material consequencialista apresenta dificuldades de harmonização 
com postulados normativos, de natureza contrafática, porque introduz as-
simetrias na retórica jurídica, uma vez que a expectativa do resultado 
pode servir a diferentes ordens de valores. Uma decisão pode ser ótima 
do ponto de vista econômico-liberal e péssima do ponto de vista social-
-distributivo. A CF/88 adotou, como visto, um programa nitidamente ga-
rantista, legitimando-se a partir de uma proposta de Estado democrático 
em oposição ao arbítrio e à interferência estatal na esfera de liberdade 
juridicamente delimitada. Por isso, a adoção da perspectiva expansionista 
enfrenta dificuldades para se firmar como discurso hegemônico no domínio 
jurídico. Há, contudo, uma demanda de legitimação do Estado contempo-
râneo que se orienta por resultados e tem viabilizado a flexibilização des-
sas garantias. A tendência expansionista do direito penal, portanto, traz 
consigo um conflito não resolvido. O direito penal persegue punição ao 
mesmo tempo em que argumenta defender garantias liberais. O reconhe-
cimento do direito penal como um ramo científico, dotado de uma racio-
nalidade própria, depende de um trabalho de sistematização complexo, 
a ser empreendido por teóricos que se proponham a definir qual o vetor 
preponderante do sistema, a garantia da liberdade ou a securitização con-
tra o perigo. Do contrário, passados trinta anos, as garantias individuais da 
CF/88 carecerão de elã institucional e o direito penal poderá ser identifi-
cado como domínio do arbítrio de intérpretes de ocasião. 
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Os 30 anos da Constituição e o Poder Judiciário
A judicialização da política e das relações  
sociais no Brasil

Felipe Albertini Nani Viaro1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

Resumo: o presente trabalho teve por objetivo analisar as dispo-
sições da Constituição de 1988, notadamente aquelas relacionadas ao 
Poder Judiciário e à jurisdição constitucional, e sua influência no pro-
tagonismo judicial e processos de judicialização que se tem verificado 
no Brasil após sua promulgação, suas prováveis causas e consequências 
no cenário nacional.

Palavras-chave: Constituição. 1988. Poder Judiciário. Judicialização.

1. Introdução

A Constituição de 1988 inaugurou um novo período na história na-
cional. O texto constitucional, fruto dos variados influxos no processo 
constituinte, trouxe inegáveis avanços, tanto para o sistema de prote-
ção dos direitos individuais e coletivos quanto para o funcionamento 
das instituições, fincando as bases para a consolidação de um novo 
regime democrático no país e de relativa estabilidade nos anos que se 
seguiram, a despeito das turbulências verificadas.

O advento desse novo cenário, nesse sentido, não veio desacom-
panhado de dificuldades. Em parte associadas à opção pelo presiden-
cialismo e a fragmentação política, decorrente da multiplicação dos 
partidos e composição no sistema proporcional, o modelo gera inúme-
ros reflexos à governabilidade. Ademais, a ausência de balizas claras 

1 Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Professor na Escola Paulista 
da Magistratura.
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para a edição de medidas provisórias fez com que o Poder Executivo 
pudesse exercer o protagonismo no processo legislativo, avançando so-
bre as atribuições típicas do Congresso Nacional.

De outra parte, e ganhando fôlego nos últimos anos, o que se viu 
foi o avanço do protagonismo judicial, de tal modo aprofundado que, 
ao que parece, nenhuma grande controvérsia consegue escapar ao al-
cance de um processo judicial ou de um procedimento judicialiforme, 
sem prejuízo de algum dia ser questionado perante o próprio Poder Ju-
diciário. Encontrar o ponto de equilíbrio entre os Poderes, assim, ainda 
parece ser uma obra em construção.

O presente trabalho teve por objetivo analisar as disposições trazi-
das pela Constituição brasileira de 1988, notadamente aquelas relacio-
nadas ao Poder Judiciário e à jurisdição constitucional, e sua influência 
nos processos de judicialização. Para tanto, o texto terá início com uma 
breve análise dos significados de judicialização, suas causas e consequên-
cias, seguindo-se do exame dos dispositivos de interesse da Constituição 
de 1988, estabelecendo as correlações necessárias para a determinação 
da ocorrência e dimensionamento do fenômeno no cenário nacional.

2. Os significados de judicialização

Judicialização2, em acepção ampla, corresponde a um fenômeno 
complexo, que envolve, além do elemento jurídico, elementos polí-
ticos, institucionais, sociais, econômicos e culturais. Esses elementos 
interagem em diferentes níveis e de variadas maneiras em um cenário, 
estabelecendo tendências de ampliação de normatização, de expansão 
do espectro de questões levadas à deliberação por juízes e aprofunda-
mento da adoção de métodos jurídicos e judiciais em outras esferas, 
além do próprio Poder Judiciário.

O fenômeno, por sua complexidade, tem sido trabalhado a partir de 
duas perspectivas principais: a perspectiva da “judicialização da políti-
ca”, analisando a questão pelo prisma político-institucional, com foco no 

2 O termo judicialização, na referência clássica, tem origem no verbo de língua inglesa to judicialize, 
e remete a tratar “juridicamente” ou “judicialmente” uma questão para se chegar a um julgamento 
ou a uma decisão, compreendendo dois significados: tratar uma questão por meio de um julgamen-
to, no ofício ou capacidade de juízes investidos na administração da Justiça; ou, ainda, tratar de 
um assunto seguindo o método de um juiz, com conhecimento e técnicas judiciais. Cf. VALLINDER, 
Torbjörn. The judicialization of politics: a world-wide phenomenon: introduction. International Po-
litical Sciences Review, Newbury Park, v. 15, n. 2, April 1994. Disponível em: <http://ips.sagepub.
com/content/15/2.toc>. Acesso em: 15 mar. 2015.
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Estado e na relação entre os Poderes; e a perspectiva da “judicialização 
das relações sociais”, que trata o problema pelo prisma sociocultural, 
voltando maior atenção à modificação nas relações na sociedade3.

Assim, na perspectiva da judicialização da política, aparecem te-
mas como, por exemplo, a constitucionalização e “domesticação da 
política” pelo direito4; a incorporação de técnicas de argumentação 
e dos métodos de adjudicação no âmbito dos Poderes Executivo e Le-
gislativo; e, sobretudo, a maior interferência do Poder Judiciário na 
deliberação de questões políticas.

Já na perspectiva da judicialização das relações sociais, são tra-
tados temas como a expansão da normatividade e “publicização da es-
fera privada”5; os impactos que a regulação e as deliberações judiciais 
têm sobre a vida privada e organizações particulares, e, do mesmo 
modo que o anterior, o aumento da interferência do Poder Judiciário 
na análise de questões socialmente relevantes, com o correspondente 
incremento na demanda por serviços judiciários.

Essas perspectivas, é claro, são complementares, já que tratam 
do mesmo fenômeno, ainda que com ênfases distintas. Nesse sentido, 
é difícil dissociar o aumento da interferência dos juízes na deliberação 
das questões políticas ou sociais do próprio aumento da busca pelo 
Judiciário, já que, naturalmente, um depende do outro, e ambos de-
pendem que as questões apareçam como problemas jurídicos, passíveis 
de discussão em um processo judicial.

Feitas essas considerações, de maneira geral, é possível destacar 
três formas ou processos pelos quais o fenômeno se estabelece: a “ju-
ridificação”6, isto é, a expansão do direito sobre temas de interesse 
do Estado e da sociedade; a “judicialização por transferência”7, com o 
aumento da interferência do Poder Judiciário nas questões políticas e 

3 Cf. CARVALHO, Ernani Rodrigues de; MARONA, Marjorie Corrêa. Por um conceito operacional de 
judicialização da política. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 7., 2010, 
Recife. Anais... Recife: ABCP, 2010. p. 1-30.

4 Cf. GRIMM, Dieter. Constituição e política. Tradução de Inocêncio Mártires Coelho. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006. v. 3, p. 9-11. 

5 Cf. VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Revan, 1999. p. 15.

6 Cf. BLICHNER, Lars; MOLANDER, Anders. What is juridification? Disponível em: <http://www.nova.
no/content/download/21760>. Acesso em: 4 set. 2015.

7 Ou, na terminologia de Marcos Paulo Verissimo, “judicialização vinda de fora”. Cf. VERISSIMO, Mar-
cos Paulo. A judicialização dos conflitos de justiça distributiva no Brasil: o processo judicial pós-
1988. 2006. Tese (Doutorado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, 2006.
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sociais; e a “judicialização por incorporação”8, pela internalização de 
argumentos e critérios jurídicos, métodos e procedimentos judiciais, 
para além da seara judicial.

Em outra perspectiva, ainda, destacam-se três categorias ou mo-
vimentos de judicialização: “a judicialização em nível abstrato”, pela 
normatização em dimensões cada vez mais amplas e a (re)adequação 
das realidades a estes novos padrões; a “judicialização vinda de bai-
xo”, por pressões da sociedade na reivindicação de novos direitos; e 
“judicialização vinda de cima”, decorrente do comportamento estra-
tégico da classe política ou elites9.

Essas formas e categorias também constituem abordagens que se 
complementam na formação de conceitos passíveis de operacionali-
zação. Assim, embora a “juridificação” e a “judicialização em abstra-
to” possam ser equiparadas, não é possível dizer que a “judicialização 
por transferência” decorre sempre de pressões sociais, admitindo-se 
a atuação estratégica da classe política, para transferir aos tribunais 
a discussão de questões polêmicas, evitando eventuais consequências 
por escolhas impopulares.

3. As causas e consequências da judicialização

Superados os conceitos iniciais, não é difícil perceber que a judi-
cialização é desencadeada por situações de conflito que se referenciam 
a normas jurídicas e à jurisdição em busca de uma solução. Assim, 
como as normas não são cumpridas, as instituições não desempenham 
adequadamente, os limites morais não são suficientes para ajustar con-
dutas, e sem que estas rupturas de expectativas sejam absorvidas pelas 
outras esferas, socorre-se a mais normatização e mais jurisdição para 
tentativa de normalização.

A par dessa indicação genérica, entretanto, a doutrina tem-se es-
forçado para encontrar causas ou fatores capazes de, por si ou em 
conjunto, propiciar o fenômeno. Esses fatores podem ser congregados, 
para fins didáticos, em quatro tipos de explicações ou conjuntos de 
hipóteses, não mutuamente excludentes entre si: a explicação funcio-
nalista, a explicação normativista, a explicação institucionalista e a 
explicação realista.

8 Ou, na terminologia de Marcos Paulo Verissimo, “judicialização vinda de dentro”. Cf. Op. cit.
9 Cf. HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 

Cambridge: Harvard University, 2007.
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A explicação funcionalista relaciona o fenômeno a transformações 
político-sociais ocorridas nas últimas décadas, apontando, como fatores 
favoráveis, por exemplo, o aumento do Estado e de suas atribuições; o 
fortalecimento do Executivo, de suas agências e regulação administrati-
va; e, no campo social, o desenvolvimento da urbanização, da industria-
lização, do capitalismo e globalização, além de, no aspecto cultural, a 
perda de valores morais individuais ou coletivos nas sociedades.

A explicação normativista, por sua vez, remete a judicialização a 
transformações ligadas ao próprio sistema jurídico-judicial, indicando, 
como fatores capazes de favorecer o fenômeno, por exemplo, a expan-
são de direitos fundamentais positivados no bojo das Constituições; o 
aumento geral da produção da legislação, sobretudo de caráter prin-
cipiológico; a expansão da ideia de acesso à justiça e a preferência 
de certos grupos pela via judicial em detrimento de outros meios de 
resolução de conflitos.

A explicação institucionalista, a seu turno, liga o fenômeno a 
transformações de caráter político-institucional, relacionando como 
fatores relevantes, por exemplo, a expansão da democracia, notada-
mente em cenários pluralistas e de alta fragmentação; a coexistência 
de métodos de divisão do poder; além da sobreposição de esferas de 
controle, inclusive de ordem internacional, com a formação de múlti-
plos pontos de veto.

A explicação realista, por fim, estabelece a judicialização como 
uma estratégia de poder das classes dominantes, sendo, por isso, fa-
vorecida em cenários de transições de regimes e insegurança política; 
fomentada pelas classes políticas, mas também pelo comportamento 
dos juízes e tribunais ao aceitarem novas demandas e ao decidirem por 
efetivamente intervir em questões que até então eram consideradas 
fora do seu alcance.

Para além dessas explicações iniciais quanto às causas, percebe-
-se, por outro lado, que o aprofundamento dos processos e movimentos 
de judicialização pode gerar múltiplas consequências. Seguindo a me-
todologia anterior, também para fins didáticos, convêm trabalhar essas 
potenciais consequências associadas a quatro questões centrais do de-
bate constitucional: a limitação do poder, a legitimidade democrática, 
a capacidade institucional e o ativismo judicial.

No que tange ao primeiro tema, assevera-se, a separação dos 
poderes é vista como um importante meio de limitação do poder do 
Estado, evitando a concentração do exercício do poder nas mãos de 
uma só pessoa ou órgão. A judicialização, por outro lado, pode levar ao 
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desequilíbrio entre os Poderes, incentivando um protagonismo do Judi-
ciário, para além do patamar que os mecanismos tradicionais de freios 
e contrapesos poderiam lidar.

Quanto ao segundo ponto, na democracia representativa, o exer-
cício do poder, por princípio, é feito por meio dos seus representan-
tes eleitos, admitindo-se outras formas de legitimação de maneira ex-
cepcional e especialmente para a realização de funções técnicas10. A 
jurisdição constitucional, cujos resultados, por vezes, contrariam as 
deliberações majoritárias, é alvo de constantes questionamentos, e, 
por implicar no aporte de ainda outros temas para a deliberação, a 
judicialização potencializa ainda mais esse cenário.

No terceiro ponto, de certa maneira retomando o primeiro, os 
órgãos encontram-se divididos e especializados para o exercício cada 
qual de sua própria função. A judicialização, nesse sentido, traz con-
sigo problemas de capacidade institucional11, já que, em atenção aos 
limites epistêmicos e operacionais, o processo judicial nem sempre é o 
melhor meio para se examinar determinadas questões.

Por fim, e redimensionando aspectos do segundo, o exercício da 
função judicial pressupõe um determinado grau de isenção. Ao ser cha-
mado a intervir nos rumos do governo e da legislatura, o Poder Judiciário 
assume um papel muito além daquele previsto na sua concepção original. 
A judicialização, assim, se não necessariamente determina, acaba por 
abrir as portas para a politização da Justiça e para o ativismo judicial12.

4. A Constituição de 1988 e o Poder Judiciário

A Constituição de 1988 buscou estabelecer um Estado Democrático 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

10 Daí porque caberia aos membros dos Poderes políticos, eleitos pelo povo, as opções de conveni-
ência, excluindo dos juízes a apreciação da substância ou do mérito, “[...] salvo o que se possa 
colocar em termos de controle de constitucionalidade ou legalidade”. (Cf. FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
288-289.).

11 Cf. ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades institucionais”, 
entre a banalidade, a redundância e o absurdo. Disponível em: <http://direitoestadosociedade.jur.
puc-rio.br/media/01_Arguelhes_Leal.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2016.

12 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O papel político dado ao Supremo pela Constituição. Dispo-
nível em: <http://www.conjur.com.br/2009-abr-08/papel-politico-dado-judiciario-constituicao>. 
Acesso em: 18 abr. 2015.
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a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na or-
dem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias13.

Seguindo as tendências do constitucionalismo contemporâneo, a 
Constituição brasileira é marcada pela “redefinição do papel e do âm-
bito material dos textos constitucionais”14, com a “ampliação do cam-
po constitucional”, sendo inegável, ainda, a influência da doutrina do 
“constitucionalismo dirigente”, contemplado conjunto normativo pro-
gramático, impondo objetivos, diretrizes e tarefas para a instauração 
de um Estado de Bem-Estar Social15.

O texto constitucional, nesse ensejo, trouxe a previsão de um am-
plo catálogo de direitos individuais16 e sociais17, secundado por exten-
so número de disposições sobre seguridade social, saúde, educação, 
cultura, desporto, proteção da família, das crianças e adolescentes, 
além de preservação do meio ambiente, em enunciados abertos, in-
determinados e plurissignificativos18, capaz de servir de suporte para 
pretensões de diversas espécies19.

Quanto à organização do Estado, a Constituição manteve a forma 
federativa do Estado, garantindo ao país uma organização descentrali-
zada, tanto administrativa quanto politicamente, e, quanto à organiza-
ção dos Poderes, seguiu a “formulação clássica”20, separando Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo fácil perceber a presença de 
múltiplos potenciais pontos de veto21 para a tomada de grandes decisões.

13 Cf. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbulo. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 11 jun. 2012.

14 LEAL, Roger Stiefelmann. Pluralismo, políticas públicas e a Constituição de 1988. In: MORAES, Ale-
xandre de (Org.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 87.

15 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. 
Saraiva, 2014. p. 155.

16 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011. p. 360.

17 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 96-97.

18 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.

19 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001.

20 Apontada por Manoel Gonçalves Ferreira Filho como “versão juridicista” da sistematização racional 
apresentada por Montesquieu. Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do 
direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 257-259.

21 Cf. BRANDÃO, Rodrigo. A judicialização da política: teorias, condições e o caso brasileiro. In: FEL-
LET, André; NOVELINO, Marcelo. Constitucionalismo e democracia. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 
620-622.
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Em relação à estrutura do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Fe-
deral foi mantido como órgão de cúpula. No lugar do Tribunal Federal de 
Recursos, houve a criação do Superior Tribunal de Justiça, encarregado da 
preservação da lei federal e da unificação da jurisprudência22, mantendo, 
no remanescente, o modelo de duas justiças comuns – a estadual e a 
federal – e de três justiças especiais – a laboral, a militar e a eleitoral23.

Para além dessas disposições básicas, contudo, a Constituição acabou 
por promover substanciosa reestruturação das instituições jurídicas e judi-
ciais, redimensionando não apenas os parâmetros de conformação, como 
as próprias ferramentas à disposição para a provocação e resposta do Po-
der Judiciário, abrindo novas perspectivas para a atuação dos juízes24.

Nesse sentido, no que tange ao controle de constitucionalidade, foi 
mantido o controle incidental, mas com parâmetros renovados e – ampla-
mente – alargados pelo próprio texto constitucional25. Ademais, ao lado 
do controle incidental, o texto incorporou mecanismos de controle direto, 
como a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitu-
cionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fun-
damental, aumentando, também, os legitimados para seu manejo.

Para o controle da Administração, além do habeas corpus, do ha-
beas data e da ação popular, foi prevista também a ação por ato de 
improbidade administrativa, albergando a possibilidade de suspensão 
dos direitos políticos e a perda da função pública, entre outras conse-
quências. Outrossim, ao lado do mandado de segurança individual, foi 
contemplado, também, o mandado de segurança coletivo, passível de 
manejo por partido político com representação e organização sindical, 
entidade de classe ou associação.

A Justiça Eleitoral foi mantida, e reforçada pelo reconhecimento de 
função normativa, atribuindo-se ao Tribunal Superior Eleitoral a capaci-
dade para editar resoluções com força equivalente à lei. E, da preocupa- 
ção com a corrupção eleitoral, o texto passou a prever diversas hipóteses 

22 A mudança, contudo, acabou por gerar o efeito contrário, com a criação de uma “quarta instância” 
e o aumento das possibilidades de recurso, contribuindo para retardar, ainda mais, o curso dos pro-
cessos.

23 Cf. NALINI, José Renato. Do Poder Judiciário. In: MARTINS, Ives Gandra; REZEK, Francisco. Constitui-
ção Federal: avanços, contribuições e modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008.

24 Permitiu ao magistrado “inquietar-se sobre a razoabilidade da lei, a proporcionalidade dos encargos 
que acarreta etc. quando antes não lhe cabia senão ser a voz da lei”. Cf. FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição de 1998: judicialização da política e politização da 
Justiça. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 198, p. 1-17, out./dez. 1994. 

25 Cf. RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 184
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de impugnação aos candidatos e ampla participação do Ministério Pú-
blico, introduzindo elementos novos nas disputas aos cargos eletivos26.

Por fim, não bastasse tudo o quanto já exposto, a Constituição 
promoveu também ampla reforma naquelas que chamou de “funções 
essenciais à Justiça”, como o Ministério Público, robustecido em suas 
garantias institucionais e funcionais, a Advocacia Pública, consumando a 
separação entre a defesa da sociedade e da Fazenda, a Defensoria Públi-
ca, para a defesa dos necessitados, e da própria advocacia particular27.

5. A judicialização no Brasil após a Constituição de 1988

Seguindo a referência introdutória, sem olvidar seus méritos, a 
Constituição de 1988 trouxe também severas dificuldades para a condu-
ção do país e, em última análise, para sua própria concretização. Nessa 
linha, não são poucas as críticas acerca de sua prolixidade, cujo texto 
é “detalhista” e “mal redigido”, carecendo de “revisão sistemática”28, 
e exagerada ambição, que, para alguns, chega a beirar a “utopia ingê-
nua”29, impossível de ser alcançada.

A opção pelo presidencialismo e a fragmentação política decor-
rente da multiplicação dos partidos, em associação ao sistema propor-
cional, por seu turno, levaram ao chamado “Presidencialismo de Coa-
lizão”30, obrigando o Executivo a “costurar” maiorias, frequentemente 
contraditórias em relação aos programas, e difusas do ponto de vista 
ideológico, tudo isto de modo a construir a “governabilidade”31.

26 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder Judiciário na Constituição de 1998: judicialização da 
política e politização da Justiça. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 198, p. 1-17, 
out./dez. 1994. 

27 Nesse ínterim, o número de faculdades de Direito também cresceu exponencialmente. Segundo 
os dados apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1995 o Brasil 
contava com 165 faculdades de Direito, número que atingiu 505 em 2001 e, em 2015, chegou a 1.308 
instituições. Assim, o Brasil conta com mais faculdades de Direito do que todos os países (incluindo 
China, Estados Unidos, Europa e África) do resto do mundo juntos. Dados disponíveis em: <http://
www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-direito-que-todos-os-pai-
ses>. Acesso em: 20 set. 2015.

28 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 243.

29 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Constituição e revisão. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 385.
30 CF. ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados, Rio 

de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 5-34, 1988.
31 Cf. BITTENCOURT. Fernando Moutinho Ramalho. Relações executivo-legislativo no presidencialis-

mo de coalizão: um quadro de referência para estudos de orçamento e controle. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-dis-
cussao/td-112-relacoes-executivo-legislativo-no-presidencialismo-de-coalizao-um-quadro-de-refe-
rencia-para-estudos-de-orcamento-e-controle>. Acesso em: 20 set. 2015.
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Nesse cenário, seguindo a observação de Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior, “as tarefas que são postas ao Estado, o que não só leva à multi-
plicação das normas, mas também à sua modificação estrutural, põem a 
descoberto as suas limitações”. E, da impossibilidade de sua concretiza-
ção imediata, o resultado “um sentimento de impotência do Estado que, 
na verdade, põe em cheque a distinção entre Estado e Sociedade”32.

Esse apontado sentimento de impotência ou insatisfação, aliás, 
não deixou de trazer ainda outras consequências, bem refletidas na ex-
plosão de ações judiciais, muitas delas centrando reivindicações contra 
o Estado. Assim, desde a promulgação, viu-se o número de processos 
saltar de 350 mil, passando de 100 milhões33, crescimento à razão de 
33% ao ano no recém-criado Superior Tribunal de Justiça, e chegando a 
41,6% ao ano, no Supremo Tribunal Federal34.

Não apenas o salto quantitativo, observou-se também uma autên-
tica virada qualitativa, de tal modo que, atualmente, nenhum grande 
debate de interesse nacional parece escapar do Judiciário. Nesse sen-
tido, passaram pelo Judiciário a utilização de células-tronco obtidas de 
embriões humanos35, uniões homoafetivas36, interrupção de gravidez 
em caso de anencefalia37, sistema político, como fidelidade partidária38  
e lei da ficha limpa39, entre outras.

Não é por menos, assim, a denúncia de instalação de uma “Su-
premocracia”40, referenciando não apenas a fortaleza que o Supremo 
Tribunal Federal adquiriu – o que inegavelmente refletiria para o for-
talecimento do Estado de Direito brasileiro – mas, também, o sintoma 
da fragilidade do sistema representativo, incapaz de responder às ex-
pectativas sobre ele colocadas, e a expansão da instituição judiciária 
em detrimento dos demais Poderes.

32 Cf. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Constituição brasileira e modelo de Estado: hibridismo lógico 
e condicionantes históricas. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistas-
pge/revista/tes6.htm>. Acesso em: 20 set. 2015.

33 Conforme dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça.
34 Cf. VERISSIMO, Marcos Paulo. A judicialização dos conflitos de Justiça distributiva no Brasil: o 

processo judicial pós-1988. 2006. Tese (Doutorado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, 2006.

35 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. Rel. Min. Ayres Britto. J. 29/05/2008.
36 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 132. Rel. Min. Ayres Britto. J. 05/05/2011.
37 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54. Rel. Min. Marco Aurélio. J. 12/04/2012.
38 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3999. Rel. Min. Joaquim Barbosa. J. 12/11/2008.
39 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 29. Rel. Min. Luiz Fux. J. 16/02/2012.
40 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista de Direito GV, São Paulo, ano 2, v. 4, jul.-dez. 

2008.



Os 30 anos da Constituição e o Poder Judiciário 337

Sem desprezar que, em análise principal, a afirmação parte de graus 
distintos de generalização e abstração, da correlação entre os conceitos 
apresentados e institutos delineados, não parece difícil apontar a ocor-
rência da judicialização no Brasil. Ao revés, fácil verificar a presença das 
formas e categorias mais marcantes, e, de maneira subjacente, dos fato-
res essenciais para sua instalação e desenvolvimento acelerado no país.

Nessa esteira, a partir das ideias de juridificação e judicialização em 
abstrato, percebe-se, claramente, desde a própria Constituição e perme-
ando os demais tipos normativos, além da ampliação da normatividade, 
com a apreensão jurídica de novos fatos, a adoção de novas técnicas le-
gislativas, incorporando princípios genéricos, conceitos indeterminados e 
cláusulas abertas na lei, reduzindo as faixas de insindicabilidade41.

Em outros termos, a própria Constituição trouxe para seu texto di-
versas matérias que até então eram tratadas pela legislação infracons-
titucional, e a própria legislação infraconstitucional passou a tratar de 
uma variedade maior de fatos sociais. Além disso, a Constituição e a 
legislação passaram a adotar textos amplos, aumentando os espaços 
deixados aos juízes para determinação de sentido final42.

No passo seguinte, com relação à ideia de “judicialização por 
transferência”, basta examinar as hipóteses em que o Poder Judici-
ário pode ser chamado a exercer o controle jurisdicional, permitindo 
o aporte de novas discussões às instâncias judiciárias, tanto por movi-
mentos de reivindicação de particulares ou grupos da sociedade civil 
(“judicialização vinda de baixo”) quanto por comportamento estraté-
gico ou simples incapacidade de deliberar pela classe política ou elites 
(“judicialização vinda de cima”).

Nessa linha, além de um novo padrão de relacionamento entre os 
Poderes, há a conformação de um novo cenário para a ação, no qual 
o Judiciário surge como uma nova “arena pública” externa ao circui-
to clássico “sociedade civil – partidos – representação – formação da 
vontade majoritária”, uma nova alternativa à resolução de conflitos, 
para a “agregação do tecido social” e mesmo para a “adjudicação da 
cidadania”, tema dominante na pauta do acesso à Justiça43.

41 Espaços alheios à capacidade de determinação Estatal. Cf. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso 
à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 271.

42 Cf. BERNARDES, Júlio César; THOMÉ, João Batista. Cláusulas gerais e conceitos jurídicos indetermina-
dos – o poder criador dos juízes e a legitimidade democrática das decisões judiciais. Disponível em: 
<http://www.upf.br/seer/index.php/rjd/article/viewFile/4556/3125>. Acesso em: 5 jan. 2016.

43 Cf. VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Revan, 1999. p. 22.
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E, em atenção à judicialização por incorporação, novamente, a 
própria Constituição trouxe contributos importantes, como os disposi-
tivos acerca do funcionamento das comissões parlamentares de inqué-
rito, seguindo um procedimento judicialiforme44, além da garantia do 
contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela ineren-
tes, também nos processos administrativos, além dos judiciais.

Nesse sentido, por exemplo, no plano parlamentar, os regimentos 
das Câmaras Legislativas passaram a prever as audiências públicas na 
elaboração de leis, enquanto no campo administrativo se tornou prá-
tica corrente, quando não indispensável, a oitiva dos potenciais afeta-
dos antes da tomada de decisões de desapropriação, de construção de 
edifícios públicos, de sua afetação, do zoneamento urbano, de tomba-
mento, entre outros45.

Enfim, é fácil perceber que a atuação do Poder Judiciário ultra-
passa os limites originariamente previstos pela doutrina tradicional, 
muito embora tal atuação, em certa escala, encontre base no próprio 
ordenamento jurídico46. E fácil constatar, a atuação do Executivo e do 
Legislativo tem-se aproximado da forma judicial, o que, novamente, 
parece decorrer de imposições do próprio ordenamento jurídico, sendo 
retroalimentado por imposições do escrutínio judicial47.

6. O dimensionamento das causas e consequências da  
 judicialização no Brasil

Verificada a presença do fenômeno, cabe, então, referenciar algu-
mas de suas causas e consequências. Observados os limites do presente 
trabalho, contudo, verdadeiramente impossível pretender abordar todos 
os fatores que contribuem para a judicialização no Brasil48. As quatro 
principais explicações, é claro, podem ser adaptadas sem maior esforço 
para o cenário e não são poucas as análises doutrinárias neste sentido.

44 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Estudos e pareceres de direito público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1991. p. 370-371.

45 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 236.

46 Se a judicialização brasileira ultrapassa os limites do próprio ordenamento, descambando para o ati-
vismo judicial, é questão bastante controvertida, que, em verdade, ultrapassa os limites do trabalho.

47 Posto que, como mencionado, o Judiciário tem sido constantemente chamado a julgar a atuação dos 
demais Poderes. Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de 
Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1980. p. 45.

48 Para uma análise mais completa do tema, ver VIARO, Felipe Albertini Nani. Judicialização: análise 
doutrinária e verificação no cenário brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2018.
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Com relação à explicação funcionalista, fácil perceber elementos 
de transformações do Estado, com a adoção de um perfil social em 
detrimento de um Estado mais enxuto49, fortalecimento do Executivo 
em prol de um Estado administrativo de extensa regulação50, e mu-
danças na própria sociedade, em processos de modernização e desen-
volvimento51, e até mesmo a aludida crise de valores compartilhados 
socialmente52.

No tocante à explicação normativista, reaparece a extensa pauta 
de direitos53 e incorporação de enunciados abertos, indeterminados e 
plurissignificativos54, além da abertura, quase que desmedida, do aces-
so à Justiça55, bem como sua utilização por grupos de interesse e parti-
dos políticos, como tática de oposição (sistemática ou seletiva), como 
arbitragem dos interesses em conflito e até mesmo como instrumento 
de governo56.

Em atenção à explicação institucionalista, por sua vez, volve-se 
novamente aos aspectos de divisão do poder, inclusive a previsão de 
um federalismo de “duplo grau”57, o “Presidencialismo de Coalizão” 
e a aprofundada fragmentação política (ou, ainda, partidária), favo-
recendo a existência de múltiplos pontos de veto no sistema58, além 

49 Cf. ARAGÃO, João Carlos Medeiros de. Judicialização da política no Brasil: influência sobre atos 
interna corporis do Congresso Nacional. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br>. Acesso em: 2 
set. 2015.

50 Cf. PESSOA, Robertônio Santos. Constitucionalismo, estado e direito administrativo no Brasil. Dis-
ponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/>. Acesso em: 27 fev. 2016.

51 Cf. VERBICARO, Loiane Prado. Um estudo sobre as condições facilitadoras da judicialização da polí-
tica no Brasil. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 5 jan. 2015.

52 Cf. MARRAFON, Marco Aurélio. Baixo grau de ética nas relações humanas causa judicialização da 
vida. In: Consultor Jurídico, 30 jun. 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-jun-30/
constituicao-poder-baixo-grau-etica-causa-judicializacao-vida>. Acesso em: 2 mar. 2015.

53 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001.

54 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 15.

55 Cf. NALINI, José Renato. Potencialização de conflitos. Disponível em: <https://renatonalini.wor-
dpress.com/2011/02/27/potencializacao-de-conflitos/>. Acesso em: 5 jun. 2015.

56 Cf. TAYLOR, Matthew M.; ROS, Luciano da. Os partidos políticos dentro e fora do poder: a judicia-
lização como resultado contingente da estratégia política. Dados, Rio de Janeiro, v. 51, n. 4, p. 
825-864, 2008.

57 Cf. SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 479.

58 Cf. BRANDÃO, Rodrigo. A judicialização da política: teorias, condições e o caso brasileiro. In: FEL-
LET, André; NOVELINO, Marcelo. Constitucionalismo e democracia. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 
620-622.
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de questões de desenho e capacidades institucionais59, inclusive o mau 
desempenho de determinadas instituições60.

E, no que se refere à explicação realista, aponta-se um senti-
mento geral de desconfiança da classe política e dos políticos, bem 
demonstrada pela predeterminação de pautas na Constituição61, sendo 
possível supor que a judicialização, em algum grau, tenha sido até mes-
mo desejada62, isso tudo sem descurar os eventuais impulsos internos 
oriundos das próprias carreiras jurídicas63, resvalando, então, em ques-
tões de ativismo judicial64.

Assim, como se pode perceber, componentes de cada uma dessas 
explicações aparecem em maior ou menor grau no cenário brasileiro, e 
alguns deles de maneira recorrente. Do mesmo modo, aparecem tam-
bém as discussões sobre distorções decorrentes. Nesse ensejo, revali-
dada a mesma observação anterior quanto à impossibilidade de esgotar 
os temas, cabe tecer ainda algumas considerações.

No ponto da limitação do poder, a discussão encontra sua expressão 
máxima no debate acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal e sua 
colocação no centro do sistema político brasileiro. Nesse sentido, a enor-
me ambição da Constituição, somada à paulatina concentração de pode-
res na esfera da Corte, aponta para uma mudança no equilíbrio do siste-
ma de separação de poderes, reforçando seu papel político65, ainda que 
se alegue operar apenas no vácuo deixado pelas esferas tradicionais66.

No segundo ponto, a reboque do primeiro, crescem os questio-
namentos acerca da legitimidade do Poder Judiciário, e do Supremo 

59 Cf. ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades institucionais”, 
entre a banalidade, a redundância e o absurdo. Disponível em: <http://direitoestadosociedade.jur.
puc-rio.br/media/01_Arguelhes_Leal.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2016.

60 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos de Constituição brasileira de 1988: o Estado a que chegamos. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081127-03.pdf>. Acesso em: 20 
set. 2015.

61 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v4n2/
a05v4n2.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2016.

62 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 231.

63 Cf. SANTOS; André Filipe Pereira Reid dos; FITTIPALDI, Paula Ferraço. Análises sociológicas das pro-
fissões jurídicas e da judicialização da política no Brasil contemporâneo. Disponível em: <http://
www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e5e15c4e6d09c83>. Acesso em: 6 mar. 2016.

64 Cf. RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010.
65 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista de Direito GV, São Paulo, ano 2, v. 4, jul.-dez. 

2008.
66 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Palestra proferida no Instituto Fernando Henrique Cardoso em 17 de 

agosto de 2015. Íntegra disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/congresso-responsavel-judicia-
lizacao.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2016.
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Tribunal Federal em particular, para ditar o debate político, muito em-
bora, interessante notar, diversas pesquisas67 apontam que, contradito-
riamente, boa parte das discussões aporta no Judiciário justamente por 
questionamentos oriundos da própria classe política.

Quanto ao terceiro ponto, mas sem abandonar o primeiro e o se-
gundo, relacionado à questão da capacidade institucional e aos impac-
tos das decisões judiciais para a governança, muito embora a possibi-
lidade de controle das políticas públicas ainda continue a ser debatida 
nos bancos acadêmicos, quando se volta à análise dos repositórios ju-
risprudenciais, são numerosas as decisões que, no sentido de impor 
à administração a realização de tarefas, resultam em substanciosos 
gastos públicos68.

No quarto ponto, e retomando todos os anteriores, são constan-
tes as críticas de ativismo judicial. A discussão é capaz de despertar 
paixões, e a cada nova decisão polêmica ressurge a denúncia de que 
os membros dos tribunais estariam ultrapassando os limites de sua 
atribuição, subtraindo a capacidade de deliberação dos representan-
tes do povo legitimamente eleitos, muitas vezes acompanhadas de 
denúncias de uma atuação política, em razão da posição jurídica ex-
ternada pelo julgador69.

E, no topo de tudo isso, é inegável a sensação de que o sistema ju-
dicial brasileiro aproxima-se do colapso, haja vista o número de ações 

67 Nesse sentido: VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Bra-
sil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. PROGREBINSCH, Thamy. Judicialização ou representação: política, 
direito e democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. TAYLOR, Matthew M.; ROS, Luciano 
da. Os partidos políticos dentro e fora do poder: a judicialização como resultado contingente da 
estratégia política. Dados, Rio de Janeiro, v. 51, n. 4, p. 825-864, 2008.

68 Apenas a título de exemplo, com relação ao tema da saúde, só para o governo federal, o impacto de 
uma derrota em todos os processos seria de 3,9 bilhões de reais, o equivalente a 4% do orçamento 
de todo o Ministério da Saúde para o ano de 2014 (cerca de 106 bilhões). Cf. ROSA, Arthur. União 
prevê gasto de 3,9 bi com ações de medicamentos. Disponível em: <http://www.aasp.org.br/aasp/
imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=16544>. Acesso em: 24 mar. 2016.

69 “No quadro apontado, o Judiciário, se se considerar sua esfera de intervenção, estaria mais forte. 
Disto, porém não lhe resultou aumento de prestígio, ao contrário. Em primeiro lugar, porque sua 
carga muito cresceu e com ela um retardamento da prestação jurisdicional. Daí o descontentamen-
to dos que recorrem a ela, ou dela esperam providências, como a punição exemplar dos ‘corruptos’. 
Em segundo lugar, seu poder de interferência na órbita político-administrativa o tornou correspon-
sável dos insucessos ou frustrações que para a opinião pública decorrem da má atuação do Poder. 
Mais, veio ele a ser visto como um colaborador do Governo. Ou, quando decide contra as medidas 
deste, é por ele apontado como responsável – a serviço da oposição – por decisões contrárias ao 
interesse popular. Em ambos os casos, assume uma feição de órgão político, no pior sentido do ter-
mo.” Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 231.
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em andamento e progressivo número de ainda outras demandas que 
não deixam de entrar70.

7. Considerações finais

A Constituição de 1988 promoveu importantes modificações no 
sistema jurídico, com reflexos igualmente relevantes para a atuação 
judicial. O texto constitucional, abrangente e detalhista, em conjun-
ção a diversos outros fatores, de cunhos políticos, institucionais, eco-
nômicos, sociais e culturais, gerou o caldo apropriado para o fenômeno 
da judicialização.

A judicialização, assim, aparece como um fenômeno essencial-
mente contingencial. As diversas facetas do fenômeno, seja como ten-
dência de normatização, como internalização dos critérios e métodos 
judiciais e jurídicos, ou, ainda, por seu aspecto mais relevante, pela 
transferência da discussão de questões até então afetadas a outras es-
feras para o domínio dos juízes e tribunais, parece consolidar-se cada 
vez mais.

Verificando-se, a partir das explicações, suas potenciais causas, e 
tendo-as como ativas e operantes no sistema, e, da mesma maneira, as 
consequências dessa construção, cada vez mais evidentes, assomando 
um aparentemente invencível quantitativo de demandas, o Poder Judi-
ciário enfrenta a ameaça de sucumbir diante do número e natureza de 
causas que tencionou solucionar.

Tudo isso, ao que parece, mais um sintoma da hiperdosagem 
do que propriamente uma patologia, não aparenta próxima solução. 
Se o equilíbrio entre os Poderes é uma obra ainda em construção, 
forçoso reconhecer a necessidade de aprimoramento da discussão, 
do que pode, inclusive, depender a sobrevivência da Constituição 
nos anos vindouros.

70 Nesse sentido, comparativamente, enquanto o número de casos baixados em 2013 subiu 100 mil em 
relação a 2012, no mesmo período, o número de novas ações aumentou em mais de 400 mil. Cf. 
TAVARES, André Ramos. Discurso de Abertura do CIII Encontro Nacional do Poder Judiciário. Trecho 
disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62202-especialista-defende-judiciario-a-fren-
te-do-combate-a-litigancia-excessiva-e-ao-congestionamento-processual>. Acesso em: 25 mar. 2016
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1. Introdução

O fortalecimento dos precedentes judiciais é uma realidade no 
direito brasileiro contemporâneo. Consubstanciam-se em mecanismos 
de unificação de entendimentos jurisprudenciais nas cortes superiores, 
com vinculação delas próprias e das instâncias inferiores para os casos 
futuros, progressivamente implementados e cada vez mais compreen-
didos como necessários à consecução da prestação jurisdicional numa 
sociedade marcada por um elevado grau de litigiosidade. Dentre tantos 
e complexos fatores, tal litigiosidade decorre, em alguma medida, da 
profusão de direitos e da ampliação do acesso à justiça verificadas nas 
três décadas que se seguiram à promulgação da Constituição da Repú-
blica de 1988. O panorama quantitativo de trinta anos atrás era bem 
diferente do atual, o que ajuda a explicar a crença e a aceitação pela 
comunidade jurídica em geral da necessidade de respostas constitucio-
nais e infraconstitucionais diversas daquelas anteriormente disponíveis.

Sem ignorar a multiplicidade de causas desse fenômeno, nem a 
diversidade de respostas possíveis para combatê-lo, dentro e fora do 
direito positivo, é inegável que num contexto de litigância de massa a 
eficiência no processamento das demandas judiciais encontra no siste-
ma de precedentes obrigatórios um valoroso aliado. É compreensível 

1 Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo.
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 que, premidos pelo expressivo volume de processos, membros do Judi-
ciário e operadores do direito em geral recebam com entusiasmo solu-
ções promissoras, caminhos que se apresentem como aptos a dar vazão 
às demandas de maneira mais eficiente.

A ideia de eficiência decisória dos precedentes está associada, 
desde os primórdios da common law, à desoneração do julgador da la-
boriosa tarefa de repisar todas as questões de direito já debatidas por 
juízes anteriores, proporcionando-se-lhe a conveniente praticidade de 
um seguro atalho por onde trilhar rumo à sua decisão2. A noção quanti-
tativa de produtividade, estranha a essa conveniência originária, nada 
mais é que uma sua feição contemporânea, motivada por contemporâ-
neos desafios e demandas atuais.

Além da eficiência, a defesa dos precedentes conta, ainda, com 
razões de segurança jurídica (previsibilidade das decisões), isonomia 
(tratamento igual a casos similares) e coerência da ordem jurídica (con-
gruência entre o direito legislado e o constante das decisões judiciais 
como fator imprescindível ao fortalecimento do Estado de Direito)3. 
São todos valores de fato importantes, mas que para serem verdadeira-
mente contemplados dependem de uma prática judicial atenta ao cor-
reto manuseio dos mecanismos legais, como se procurará demonstrar. 

As mudanças introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 
consagram este ideário com profundidade e abrangência, superando, 
nestes quesitos, alterações antecedentes como a súmula vinculante e 
a repercussão geral e os recursos repetitivos em suas concepções origi-
nais (arts. 102, § 3º, e 103-A, CR, redações dadas pela EC nº 45/2004; 
arts. 543-A a 543-C, CPC/73). Profundo por tocar o âmago da atividade 
judicante, abrangente por alcançar toda a magistratura e todo o direi-
to nacional, o sistema vigente de precedentes obrigatórios acaba por 
moldar um novo modo de ser da atuação jurisdicional, do Poder Judici-
ário e das decisões judiciais, o que repercute no direito constitucional 
e na teoria geral do direito, muito além do interesse estritamente pro-
cessual da matéria, a despeito do fato de sua normatização integrar um 
código de regras de processo. 

2 “Precedents have so covered the ground that they fix the point of departure from which the labor of 
the judge begins”. [...] “The labor of judges would be increased almost to the breaking point if every 
past decision could be reopened in every case, and one could not lay one’s own course of bricks on the 
secure foundation of the courses laid by others who had gone before him” (CARDOZO, Benjamin N. The 
nature of the judicial process. New Haven: Yale University Press, 1921. p. 20 e 149. Apud DUXBURY, 
Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University Press, 2008. p. 93.).

3 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2011. 
p. 120-169.
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Nessa perspectiva, a relevância da matéria tem motivado pro-
fícua produção acadêmica no âmbito nacional, das abordagens mais 
entusiastas às mais críticas. Não se ignora, entre estas últimas, po-
sição de questionamento da constitucionalidade da obrigatoriedade 
dos precedentes4, o que, todavia, não será objeto de exame neste 
trabalho. Nestes estreitos limites, tem-se por modesto objetivo abor-
dar os precedentes judiciais de modo a ressaltar sua desvinculação 
da ideia de uma norma geral e abstrata, concepção peculiar e des-
virtuada que, em se verificando na prática judiciária, representará 
afronta à Constituição. A Carta Magna assegura ao Judiciário o poder 
de julgar, não de legislar. Garante, ainda, a independência judicial 
como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Toda prática, 
que por ventura se afaste desses postulados, estará se afastando da 
ordem constitucional.

Obrigatoriedade do precedente não se confunde com força de 
lei, nem o reveste dos atributos da generalidade e abstração a ela 
inerentes. A advertência, que poderia soar desnecessária e mesmo 
pueril a um operador da common law, merece ser ressaltada num 
ambiente jurídico afeito à tradição da civil law. Na expressão ma-
chadiana, o calo do ofício do julgador, forjado na cultura jurídica 
do direito codificado, faz tentadora a confusão, de resto fomenta-
da por algumas peculiaridades da disciplina normativa fixadora de 
teses e súmulas. Seus enunciados adentram ao repertório jurispru-
dencial relativamente desconectados das circunstâncias concretas 
(fáticas e jurídicas) que lhes deram vida, o que, como se verá, pode 
repercutir sobremaneira em sua operatividade e na qualidade de 
seus resultados.

Nesse passo, passados quase três anos de vigência do novo diplo-
ma processual e 30 anos de nossa jovem e ainda imatura democracia, 
a novidade legislativa impõe que se conheça em pormenores seu modo 
de funcionamento, que se tenha em mente, sempre, que a tese abstra-
tamente redigida jamais se desprende de seus fundamentos determi-
nantes, à luz das quais deve ser interpretada, assim se delimitando o 
seu alcance vinculante. 

4 Nesse sentido, manifestou-se Nelson Nery Junior, dentre outros pronunciamentos, em entrevista 
à página eletrônica de notícias jurídicas “Jota”. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/
nucleo-duro-novo-cpc-e-inconstitucional-diz-jurista-20122016>. Acesso em: 21 set. 2018.
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2. Common law, civil law e direito brasileiro:  
 aproximações e distanciamentos

 
Os sistemas jurídicos de common law e civil law sempre manti-

veram entre si intercâmbios de práticas e institutos. Não condiz com 
a realidade afirmar a existência de modelos estanques, puros e imper-
meáveis, com a concentração da fonte de direito na jurisprudência, no 
primeiro, e na legislação, no segundo. Essa divisão jamais existiu em 
termos rígidos e absolutos. É na atualidade, contudo, que Inglaterra 
e Estados Unidos (em especial este último5) vêm assistindo a um cres-
cimento do arcabouço legislativo orientado a nortear a atividade do 
Poder Judiciário e a aplicação do direito no caso concreto – do direito 
comercial ao direito processual6 –, assim como nos países da Europa 
continental e em outros herdeiros de sua tradição jurídica (como é o 
caso do Brasil) a jurisprudência vêm ganhando maior importância como 
referência normativa, sendo cada vez mais reconhecida e incorporada 
à prática decisória dos juízes7. Questiona-se, inclusive, a autonomia 
metodológica da interpretação e aplicação do direito em cada uma 
dessas tradições, concluindo-se que, ao contrário do que possa pare-
cer, a civil law não é o locus exclusivo do raciocínio lógico-dedutivo 
– também presente na common law – nem se vale da indução apenas 
excepcionalmente – ainda que o raciocínio indutivo seja mais presente 
no direito consuetudinário8.

Dentre os inúmeros aspectos de comparação possíveis, a valori-
zação dos precedentes nos países de civil law suscita atenção sobre 
seu modo de funcionamento no ambiente da common law, fonte ins-
piradora de nossas recentes mudanças e na qual ele se desenvolveu 
ao longo dos séculos, consolidando-se como uma tradição de prática 
judicial na qual o ponto de partida9 da interpretação e aplicação do 
direito é o acervo de decisões pretéritas sobre a mesma matéria. À luz 

5 ROSSI, Julio Cesar. Precedente à brasileira – a jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC. 
São Paulo: Atlas, 2015. p. 110-111. Não serão exploradas as diferenças entre os sistemas legais dos 
Estados Unidos e da Inglaterra. Para os presentes fins, basta o que os une enquanto principais repre-
sentantes da common law.

6 TARUFFO, Michele. Precedente e giurisprudenza. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 
Milano, ano 61, n. 3, p. 709, 2007.

7 TARUFFO, op. cit., 709.
8 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de 

regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 93-114.
9 ROSSI, op. cit., p. 78.
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dessa tradição, que resultou na doutrina do stare decisis10, sustenta-se 
que somente o juiz anglo-saxão credita devoção ao precedente, não 
verificada no mundo romano-germânico. Neste, a influência racionalis-
ta herdada da Revolução Francesa embasaria a convicção no sentido de 
que a interpretação da lei é uma operação intelectiva que dispensa o 
recurso aos julgados anteriores, afigurando-se suficiente, quando bem 
realizada, à promoção de isonomia e segurança jurídica, o que, toda-
via, teria sido desmentido pela rotineira ocorrência de julgamentos 
diferentes de casos simulares11.

A questão diz com a vinculação do julgador aos precedentes ju-
diciais. Nessa perspectiva, a aproximação entre os dois sistemas passa 
pela precisa identificação do que exatamente vincula o juiz da common 
law, qual a parte ou componente do julgado anterior se lhe impõe com 
força normativa no caso sob julgamento, e qual seria a natureza dessa 
normatividade.

No universo da common law o elemento vinculante do precedente 
reside em sua ratio decidendi. Trata-se da razão jurídica determinante 
para a formação da convicção judicial no caso concreto. Situa-se na 
fundamentação da decisão, sua parte intelectiva, e não no dispositivo, 
que é o comando judicial. Embora localizada na motivação, a ratio 
decidendi com ela não se confunde. Constitui algo mais que a argumen-
tação ou raciocínio jurídico, seja porque este normalmente contém, 
também, considerações periféricas (obiter dictum)12, seja pela aptidão 
da ratio de, enquanto razão de direito, transcender o caso concreto 
sob julgamento e ser utilizada em casos futuros. 

A identificação da ratio decidendi do precedente judicial, ou de 
seu holding, sempre foi objeto de grande controvérsia no direito anglo-
-saxão. A aplicação da razão de decidir pressupõe seu prévio isolamen-
to de tudo aquilo que, conquanto integrante do precedente, não tenha 
sido determinante para a conclusão decisória nele consubstanciada 
(ponderações, argumentos e fatos secundários). São os obiter dicta.

Como não poderia deixar de ser, o precedente, enquanto texto 
escrito, carece sempre de interpretação, incumbindo ao aplicador  

10 Da expressão latina “Stare decisis et non quieta movere”, que pode ser traduzida por “Mantenha-se 
a decisão e não se mexa no que foi decidido”. A doutrina do stare decisis não se confunde com a 
common law, cuja existência secular conheceu aquela apenas muitos séculos depois, com o propósi-
to de racionalização do uso dos precedentes, até então empregados sem sistematização conceitual 
ou caráter vinculante (MARINONI, op. cit., p. 33-35).

11 MARINONI, op. cit., p. 99-101.
12 DUXBURY, op. cit., p. 67-68.
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extrair-lhe a ratio mediante a qual ele deve ser seguido13. Ocorre que 
intérprete da common law jamais pôde contar com meta-regras que 
lhe proporcionassem caminho seguro no trabalho de distinguir, num 
precedente, o que é ratio e o que é obiter14. Diversas são as dificulda-
des apontadas. Argumenta Neil Duxbury15 que ratio decidendi e obiter 
dictum estão sempre misturadas entre si, uma obscurecendo a outra, 
não sendo distinguíveis senão mediante cuidadosa leitura do preceden-
te. O que é ratio num caso pode ser obiter noutro, e vice versa. Em ca-
sos de julgamento colegiado, pode ocorrer de os julgadores chegarem 
a um mesmo resultado decisório por caminhos diversos, verificando-se 
pluralidade de razões de decidir, por vezes conflitantes entre si. A deli-
mitação da ratio, nesses casos, nem sempre é possível. Tem-se, ainda, 
eventual divergência entre julgadores pretérito e atual no tocante à 
interpretação e definição do que seria a ratio no caso precedente16.

Desenvolveram-se na common law alguns métodos orientados a 
essa tarefa, destacando-se, entre extensa literatura, os conhecidos 
teste de Wambaugh, o método de Goodhart e a doutrina de Rupert 
Cross17. Conforme esta última, “a ratio decidendi de um caso é qual-
quer regra de direito expressamente ou implicitamente tomada pelo 
magistrado como passo necessário para alcançar sua conclusão, tendo 
em conta a linha de raciocínio por ele adotada”18.

É certo, de todo modo, que a identificação da ratio decidendi 
jamais prescindiu do contato com os fatos do caso precedente, à vista 
dos quais se buscam as razões jurídicas que embasaram a conclusão 
anterior19. Os precedentes são umbilicalmente dependentes de uma 
unidade fático-jurídica do caso, não operando sem referência direta 

13 BUSTAMANTE, op. cit., p. 259.
14 DUXBURY, op. cit., p. 68.
15 DUXBURY, op. cit., p. 69-75.
16 Trata-se de relevante discussão doutrinária no direito anglo-saxão se a ratio é definida pelo julgador 

do caso precedente ou pela interpretação que lhe é dada por ocasião de sua posterior aplicação 
(MARSHALL, Geoffrey. What is binding in a precedent. In: MacCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. 
(Org.). Interpreting precedents: a comparative study. London: Routledge, 1997. p. 506-513.). 

17 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. Boston: Little, Brown, & Co., 1892. GOODHART, Arthur L. 
Determining the ratio decidendi of a case. In: ______. Essays in jurisprudence and the common law.
Cambridge: University Press, 1931. 

18 CROSS, Rupert; HARRIS J. W. Precedent in English law. 4. ed. New York: Oxford University Press, 
2004. p. 77. Tradução livre.

19 MARINONI, op. cit., p. 228-229 e 254. “Questa distinzione può essere difficile da tracciare in pra-
tica, ma è fondamentale in quando fa intendere come soltanto per mezzo del riferimento diretto 
ai fatti della causa si possa determinare qual è la ragione giuridica effetiva dela decisione, ossia la 
ratio che soltanto può avere efficacia di precedente.” (TARUFFO, op. cit., p. 715).
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aos fatos20. Não se pode afirmar que os fatos, em virtude de sua ineren-
te variabilidade, sejam menos importantes que as razões, que o assim 
chamado “método fático” seja restritivo quando comparado ao norma-
tivo21. Significa, de outra feita, que a identificação da razão jurídica só 
pode ser encontrada à luz dos fatos relativos ao caso concreto em que 
se deu a formação do precedente. Tampouco se exige que tais fatos, 
pretéritos, sejam rigorosamente idênticos à situação fática presente, o 
que seria impossível na medida em que inexistem fatos absolutamente 
iguais. Exige-se, ao revés, o atento exame dos fatos anteriores, o que 
permitirá ao aplicador, ou não, categorizá-los como similares aos pos-
teriores, de modo a justificar a incidência de uma mesma regra. A re-
levância de um precedente depende de como o intérprete caracteriza 
os fatos a ele subjacentes22.

O contrário disso, ou seja, a relativa desconsideração dos fatos 
com vistas à formulação de enunciado sumular geral e abstrato, é algo 
inexistente na common law. O Brasil, por sua vez, possui longo histórico 
de utilização dessa técnica de consolidação abstratizante de entendi-
mentos jurisprudenciais. Sua origem remota são os assentos portugue-
ses; a próxima as súmulas do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais 
superiores23, às quais se somou, sem diferença essencial neste ponto, a 
técnica dos julgamentos repetitivos24.

Por seu turno, a normatividade do precedente está fundada na 
tradição da common law, segundo a qual a integridade, coerência e  

20 MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2017. p. 91. 

21 MARINONI, op. cit., p. 230.
22 “This relationship among facts, facts as found by the court, decision of the court, and announced 

reasoning of the court is at the heart of the English debate about ratio decidendi.” (SCHAUER, Fre-
derick. Precedent. Stanford Law Review, v. 39, n. 3, p. 577 e 573, 1987. Disponível em: <www.jstor.
org/stable/1228760>. Acesso em: 15 set. 2018.).

23 “Por isso, no sistema do stare decisis, embora baste apenas um precedente para influenciar jul-
gamentos futuros, comparam-se rigorosamente todas as circunstâncias do precedente e do novo 
caso para assegurar a absoluta identidade de situações a justificar a incidência da mesma regra. A 
jurisprudência não é cristalizada em um postulado abstrato, mas em um acórdão inteiro, com todas 
as suas particularidades [...].” (GRECO, Leonardo. Novas súmulas do STF e alguns reflexos sobre o 
mandado de segurança. Revista Dialética de Direito Processual, v. 10, p. 45, jan. 2004.) (grifo nosso).

24 “Convém ressaltar que a decisão oriunda de provimentos vinculantes não pretende constituir pa-
râmetro argumentativo para as partes apresentarem suas razões jurídicas, muito menos como fun-
damentos normativos para o magistrado problematizar e alcançar sua legislação. Pelo contrário, a 
decisão de provimentos vinculantes almeja constituir-se como regra decisória do caso concreto, ou 
seja, como se viesse a norma pronta e acabada que pudesse substituir-se às alegações das partes, 
à fundamentação e à problematização decisional.” (STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é 
isso? – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 3. ed. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 
2015. p. 112-113.) (grifo nosso).
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estabilidade do direito são compreendidas como inerentes à conti-
nuidade dos entendimentos jurisprudenciais, manifesta na aplicação 
da mesma regra para casos similares sempre que inexistam fundadas 
razões de fato ou de direito a recomendarem a aplicação de regra di-
versa ou a própria superação do precedente. Inalteradas as circunstân-
cias fáticas e jurídicas em relação ao caso pretérito, a norma aplicável 
deve ser a mesma. 

Nessa perspectiva, conforme metáfora notabilizada por Ronald 
Dworkin25, o direito deve ser visto como um romance em cadeia em 
contínua elaboração, no qual o capítulo do presente, redigido pelo 
julgador atual, deve guardar conexão com o capítulo do passado, es-
crito pelo julgador pretérito. A escrita de hoje pode confirmar ou 
desconfirmar a de ontem, nesta última hipótese, entretanto, median-
te concretos fundamentos e ônus argumentativo adicional, jamais se 
ignorando a história da questão nos tribunais. Uma nova interpreta-
ção de um precedente deve dialogar com a tradição, ainda que para 
mudar sua direção26. O acúmulo de experiência histórica da jurispru-
dência é uma riqueza a ser preservada e cultivada, fonte primordial 
da qual se extrai, num gradual, permanente e reflexivo processo de 
depuração de sentido, a melhor compreensão do direito. Trata-se 
de uma lenta evolução, marcada por pequenos ajustes feitos caso 
a caso para correção de erros anteriores, normalmente nos limites 
das necessidades decisórias do caso em julgamento, sempre à luz da 
experiência passada27. O juiz pode até discordar da orientação do 
precedente, considerando-o injusto28, o que, todavia, não o demove 
da superior importância de segui-lo, à falta de fundadas razões para 
não segui-lo. Impõe-se-lhe, em qualquer hipótese, tomá-lo em consi-
deração em seu processo decisório.

Cônscio da importância dessa tradição e da função cabível ao 
julgador nela inserido, a postura do magistrado anglo-saxão funda-
-se, precipuamente, num compromisso jurídico-cultural. Inexiste nor-
ma expressa na constituição ou na lei a obrigá-lo ao acatamento dos 
precedentes ou a estipular consequências ao juiz para a hipótese de  

25 O império do direito. Tradução de Jeferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
p. 275-286.

26 PECZENIK, Aleksander. The binding force of precedent. In: MacCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. 
(Org.). Interpreting precedents: a comparative study. London: Routledge, 1997. p. 471.

27 MacCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Org.). Interpreting precedents: a comparative study. Lon-
don: Routledge, 1997. p. 5.

28 DUXBURY, op. cit., p. 3.
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inobservância29. O magistrado acata-os não por medo de sanção, mas 
por entender que aí reside uma prática correta30. Se é verdade que, 
sob a perspectiva do positivismo jurídico clássico, uma obrigatoriedade 
assim considerada se afigura inócua – para os positivistas clássicos, 
inexiste obrigação jurídica sem previsão de sanção em caso de des-
cumprimento31 –, é igualmente certo que no mundo da common law o 
acatamento dos juízes aos precedentes é uma realidade tão concreta 
e consolidada que simplesmente dispensa a previsão de mecanismos 
legais coercitivos.

Assentada nessa tradição, a primazia da independência judicial 
afasta a possibilidade de sanção ao magistrado que por ventura deixe de 
aplicar um precedente no exercício de sua função judicante. Quanto ao 
julgado em si, a consequência limita-se ao âmbito da recorribilidade or-
dinária, havendo grande probabilidade de reforma em grau de apelação32.

Em verdade, pondera-se no direito inglês acerca da possibilidade 
de sanção ao magistrado que deliberada e reiteradamente descumpra 
precedentes. A situação, de todo extrema, constitui exceção que con-
firma a regra da impossibilidade de punição. Revela, ainda, a constata-
ção no sentido de que o que de fato desencoraja o juiz à inobservância 
dos precedentes é a preocupação com sua reputação no meio social e 
profissional, ou seja, o medo de reprovação moral por seus próprios 
pares e, em última instância, pela sociedade. É isso o que explica o 
alto grau de adesão da magistratura inglesa ao sistema de precedentes 
e a escassez de casos de abuso judicial, o que por sua vez faz com que 
a natureza da obrigatoriedade e as consequências do descumprimento 
sequer sejam debatidas em doutrina e jurisprudência33.

Por sua vez, observa-se que o caráter vinculante do precedente 
anglo-saxão decorre tanto de sua fonte como da qualidade de sua fun-
damentação34. No tocante à fonte, tem-se que quanto mais elevada a 

29 “O precedente possui um holding, que irradia o efeito vinculante para todo o sistema. Isso não está 
na Constituição, nem na lei, e, sim, na tradição.” (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) 
crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 10. ed. Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 2011. p. 85.).

30 DUXBURY. op. cit., p. 21.
31 DUXBURY. op. cit., p. 15.
32 PECZENIK, op. cit., p. 463 e 469.
33 CROSS, op. cit., p. 99.  
34 “Não havia regra jurídica que impusesse efeito vinculante ao precedente. Contudo, com frequência, 

os juízes ressaltavam a relevância dos julgados, e, sobretudo de uma série de decisões conformes, 
como sendo os melhores intérpretes da lei, e a exigência de que tais decisões deviam ser seguidas 
para conferir certeza e continuidade ao direito [...]” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente como 
fonte de direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 154.).
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posição da corte na estrutura hierárquica judiciária maior o alcance 
vinculante de seus precedentes a abranger todas as instâncias abaixo 
situadas. É a chamada vinculação vertical, que se opõe à horizontal, 
representativa do acatamento dos precedentes por magistrados, ór-
gãos colegiados ou cortes posicionadas em mesmo nível hierárquico35.

No que se refere à qualidade da fundamentação, é importante 
destacar que o precedente não surge como tal no momento em que 
prolatada a decisão a ele correspondente. O propósito da decisão é 
solucionar o caso concreto, não fixar parâmetro para o futuro36. Muito 
embora o julgador tenha em mente que sua decisão pode vir a ser utili-
zada como precedente em casos posteriores37, isto apenas secundaria-
mente pauta sua deliberação e seu raciocínio jurídico, orientados, de 
forma precípua, à solução do litígio sob julgamento. Por esse motivo, o 
elemento vinculante da decisão anterior não está claro nem pré-defi-
nido até que o juiz posterior delimite a ratio, segundo a qual o prece-
dente deve ser seguido38. Tendo em mãos o julgado de um caso anterior 
similar ao atual, ao magistrado do caso posterior cabe extrair sua ratio 
decidendi, assim delimitando o alcance da autoridade do precedente.

Nesse passo, é possível afirmar que a elevação da decisão anterior 
à condição de referência decisória para casos futuros varia em boa me-
dida em função de sua qualidade argumentativa, isto é, de sua capaci-
dade de oferecer fundamentos decisórios consentâneos aos princípios 
de direito – nisto reside, para Dworkin, a chamada força gravitacional 
do precedente39 – e responsivos aos diversos argumentos oponíveis e 

35 TARUFFO, op. cit., p. 717.
36 ROSSI, op. cit., p. 229.
37 “A system of precedent therefore involves the special responsibility accompanying the power to 

commit the future before we get there.” (SCHAUER, op. cit., p. 588 e 573.).
38 DUXBURY, op. cit., p. 74.
39 Para Dworkin e sua teoria interpretativista do direito, a influência de um precedente sobre casos 

posteriores não se limita à sua “força de promulgação” (enactment force of precedent), ou seja, ao 
simples fato da existência da decisão anterior. Ao contrário do que ocorre com a lei, cuja promul-
gação e cujos limites linguísticos definem o alcance de sua aplicação, a ascendência do precedente 
sobre o futuro depende de sua “força gravitacional”, a determinar-se em função da conformidade 
do precedente aos princípios de direito subjacentes a uma determinada comunidade política. Em 
apertada síntese, “a força gravitacional de um precedente define-se pelos argumentos de princípio 
que lhe dão sustentação”. Impõe-se ao juiz Hércules, ainda, “limitar a força gravitacional das de-
cisões anteriores à extensão dos argumentos de princípio necessários para justificar tais decisões” 
(p. 180 e 177), o que se afigura imprescindível à promoção da equidade, imperativo de se tratar 
casos semelhantes do mesmo modo (p. 176). “Sem dúvida, Hércules pode decidir que ao encontrar, 
em um caso anterior, um arranjo canônico de palavras, usará suas técnicas de interpretação das 
leis para decidir se a regra que essas palavras compõem abarca ou não um caso novo. Ele bem pode 
reconhecer aquilo que se poderia chamar de força de promulgação do precedente (enactment force 
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aspectos de análise da questão, que se apresentem universalizáveis40 
e, ainda, delimitados com clareza e precisão quanto ao objeto fático 
e jurídico do julgado, de modo a melhor viabilizar sua compreensão e 
seleção para utilização posterior em caso similar. 

Com efeito, um precedente dotado de tais predicados pode man-
ter-se aplicável por muito tempo sem ser superado41. Ainda que novos 
casos, com suas novas nuances, venham a confrontar a ratio deciden-
di antiga, ela, que está necessariamente submetida a uma formação 
paulatina, pode sofrer ajustes e pequenas mutações, sem, contudo, 
descaracterizar-se ou perder sua autoridade42.

Tais características não estão presentes no modelo brasileiro de 
precedentes. Sua obrigatoriedade vem estabelecida de forma expres-
sa na legislação (art. 927, caput, NCPC), lastreada na previsão de 
enérgico remédio processual, acionável na hipótese de inobservância, 
para além da recorribilidade ordinária. Não cabe reclamação para 
descumprimento da lei ou da Constituição, mas cabe para descumpri-
mento de precedente, única forma encontrada pelo legislador – sus-
tenta-se43 – para superação de uma cultura judicial reputada pouco 
comprometida e mesmo resistente ao acatamento dos precedentes 
superiores.

of precedent). Não obstante descobrirá que, quando um precedente tem força de promulgação, 
não se considera que sua influência sobre os casos posteriores se limite a essa força. Os juízes e os 
juristas não pensam que a força dos precedentes se esgota, como aconteceria no caso de uma lei, 
devido aos limites linguísticos de uma determinada formulação [...] A força gravitacional do prece-
dente não pode ser apreendida por nenhuma teoria que considere que a plena força do precedente 
está em sua força de promulgação, enquanto uma peça de legislação. Contudo, a inadequação de tal 
abordagem sugere uma teoria superior. A força gravitacional de um precedente pode ser explicada 
por um apelo, não à sabedoria da implementação de leis promulgadas, mas à equidade que está 
em tratar casos semelhantes do mesmo modo. Um precedente é um relato de uma decisão política 
anterior [...].”. (DWORKIN. Ronald, Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 173-174 e 176.) (grifo nosso).

40 MacCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. Tradução de Waldéa Barcellos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 99-110.

41 “The most authoritative precedents are likely to be those which represent unanimous reasoning, the 
reasoning of the most senior judges or (what is often the same thing) the very best legal minds or 
reasoning which has been tried and tested” [...] “If the reasons supporting the decision in a particu-
lar case are good reasons they should remain so in future similar cases, and so prima facie it makes 
sense to treat the reasons for the decision in the first case as reasons for replicating the decision in 
future similar cases. An adjudicator who eschews precedent is, in effect, declining the opportunity 
to piggyback on reasoning undertaken by his forebears”. (DUXBURY, op. cit., p. 65 e 93.).

42 MARINONI, op. cit., p. 249-250.
43 BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Trabalhando com uma nova lógica: a as-

censão dos precedentes no direito brasileiro. p. 13 e 42. Disponível em: <https://www.conjur.com.
br/dl/artigo-trabalhando-logica-ascensao.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018.
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A opção do legislador é objeto de crítica da doutrina, que vis-
lumbra uma indevida mutação ampliativa da hipótese de cabimento 
da reclamação, da tutela da autoridade da decisão do caso concreto, 
consubstanciada em sua parte dispositiva, para a tutela do sistema de 
precedentes e da unidade da ordem jurídica em abstrato44.

Distingue-se o direito brasileiro, também, pelo modo de formação 
do precedente. Ao invés de uma progressiva maturação do entendimen-
to acerca de uma questão jurídica, decantada ao longo do tempo por 
uma pluralidade de razões expostas por diversos julgadores em diversas 
instâncias, o precedente é fixado, no mais das vezes, em único julga-
mento de um tribunal superior, com a consideração apenas contingente 
do histórico de discussão acerca da matéria e com a limitação delibe-
rativa inerente à singularidade do julgamento45.

Ainda que ampliado o contraditório e selecionados recursos con-
tendo abrangente argumentação – tem-se em mente, em especial, o 
regime dos recursos repetitivos (arts. 1.036, § 6º, e 1.038, I, NCPC) –, 
a deliberação única não pode ser comparada a um acumulado arcabou-
ço de trabalhos jurisprudenciais, seja em abrangência de argumentos 
sopesados, seja em integridade e coerência com o passado, valores 
melhor contemplados na common law em virtude do necessário en-
cadeamento entre razões decisórias de ontem e de hoje – frise-se, 
mesmo que no curso do tempo determinada orientação seja superada.

 
3. Precedentes no Código de Processo Civil de 2015:  

	 limitações	e	desafios	para	um	adequado	funcionamento

Em que pesem as relevantes diferenças apontadas, algumas das 
noções elementares do sistema de precedentes da common law foram 
contempladas no Código de Processo Civil de 2015. Resta saber como 
o foram e em que medida, à luz de nossa cultura jurídica e de nossas 
vicissitudes institucionais, esses mecanismos agora positivados estão 
aptos a serem operacionalizados à semelhança de sua matriz inspira-
dora e, ao fim e ao cabo, à viabilização dos resultados esperados pela 

44 MITIDIERO, op. cit., p. 97-98.
45 “Nosso precedente é estabelecido, muitas vezes, por um único julgamento sobre um determinado 

tema, mas com aptidão de resolver casos manifestamente diferentes daquele do qual se originou. 
Sua aplicação é obrigatória (não é fruto de uma evolução ou cristalização de um posicionamento 
em que o órgão julgador pode ou não aplicar a mesma razão de decidir, sem qualquer espécie de 
sanção).” (ROSSI, op. cit., p. 152.).
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comunidade jurídica com a mudança legislativa (isonomia, segurança 
jurídica e eficiência decisória).

O artigo 927, do novo diploma processual, elenca as espécies de 
precedentes obrigatórios do direito brasileiro. Seu parágrafo primeiro 
estabelece que juízes e tribunais observarão o disposto nos artigos 10 e 
489, parágrafo primeiro, quando decidirem com fundamento em algum 
desses precedentes. Enquanto o primeiro consagra o chamado princípio 
da não surpresa, o segundo fixa requisitos de motivação das decisões 
judiciais. Residem, neste último, os dispositivos cujo exame interessa 
ao presente estudo.

Considera-se não fundamentada a decisão judicial que “[...] se 
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julga-
mento se ajusta àqueles fundamentos; [...]” (art. 489, § 1º, V, NCPC); 
ou “[...] deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou pre-
cedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (art. 489, § 
1º, VI, NCPC).

Como se observa, a lei processual impõe ao julgador o dever de 
se manifestar expressamente sobre os fundamentos determinantes do 
precedente, identificando-os e justificando-lhes a aplicação ao caso 
concreto sob julgamento. Não basta a invocação pura e simples do 
enunciado da tese ou súmula, como se norma abstrata fosse. Igualmen-
te, na hipótese de não seguimento do precedente, exige-se concreta 
demonstração de distinção (distinguishing) ou superação (overruling), 
o que também remete aos fundamentos determinantes. A inobservân-
cia de tal regra de motivação implica severa consequência: a nulidade 
da decisão, que será reputada desprovida de fundamentação.

O mais importante a ser destacado é a exigência legal de contato 
do julgador com os fundamentos determinantes do precedente obriga-
tório, erigida a condição de validade da decisão judicial. Em discreta 
aproximação da common law, é possível concluir que o que de fato vin-
cula são os fundamentos determinantes e não o enunciado da súmula 
ou tese. A lei proíbe que o texto sumular, de caráter geral e abstrato, 
seja autonomamente considerado como fonte de normatividade, re-
metendo o intérprete às suas razões subjacentes, para que delas se 
extraia o comando normativo do precedente46. 

46 A técnica assemelha-se à eficácia transcendente dos motivos determinantes no controle 
concentrado de constitucionalidade (cf. BARROSO, op. cit. p. 26-30). 
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O flerte com os sistemas anglo-saxões para por aí. Algumas difi-
culdades apresentam-se e, interferindo no funcionamento do sistema 
brasileiro de precedentes, colocam em risco a qualidade de seus resul-
tados. A neutralização desses riscos, necessária ao sucesso do modelo, 
dependerá de como doutrina e jurisprudência consolidarem conceitos 
e, sobretudo, práticas no trabalho com precedentes. Arrolo, a seguir, 
alguns desses desafios.

Em primeiro lugar, tem-se a elaboração da redação do enunciado 
da tese ou súmula pelo tribunal. Conquanto aí não resida o elemento 
vinculante – como visto –, trata-se da referência inicial do intérpre-
te, seu ponto de partida para as operações subsequentes (comparação 
de casos, identificação dos fundamentos determinantes). Revelam-se de 
grande importância a precisa definição do alcance material e semântico 
do enunciado e sua estrita conexão com o debate judicial que o prece-
deu, com as circunstâncias fáticas motivadoras da criação do precedente 
(art. 926, § 2º, NCPC). Redações mais ou menos abrangentes induzirão 
a pré-compreensões mais ou menos amplas do texto, sendo certo que 
quanto mais restritiva maior a possibilidade de adstrição comparativa 
ao caso paradigma47. Outrossim, definições materiais imprecisas podem 
resultar em indevida aplicação do precedente a caso distinto. 

A dificuldade nessa elaboração foi reportada pelo Ministro Luís 
Roberto Barroso e por Patrícia Perrone Campos Mello em relação ao 
julgamento no Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 
669.069, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. O caso 
concreto versava sobre a ocorrência ou não de prescrição da pretensão 
ressarcitória da União quanto a prejuízos gerados por um particular em 
um acidente de trânsito. Em sua defesa, a União alegou que as ações 
de ressarcimento movidas pela Fazenda Pública eram imprescritíveis 
(art. 37, § 5º, CR), o que suscitou em plenário, por iniciativa do relator 
em sede de repercussão geral, discussão acerca do alcance da (im)
prescritibilidade em geral da pretensão de ressarcimento ao erário. A 
despeito da estreita matéria fática debatida (indenização em aciden-
te de trânsito), a deliberação acabou ampliando-se inadvertidamente 

47 Prefere-se, neste estudo, uma melhor adstrição comparativa à inconveniência de eventual subin-
clusão. Discorrendo sobre as vicissitudes de superinclusão e subinclusão: “Quando se opta por uma 
tese mais restritiva, assumem-se os ônus de uma orientação subinclusiva: persistência, em alguma 
proporção, de insegurança jurídica, de tratamento desigual e de litigiosidade envolvendo o tema. 
Quando a escolha recai sobre a tese mais ampla, incidem os riscos de uma tese superinclusiva: 
a produção de muitas distinções pelas cortes vinculadas e, por consequência, até que a matéria 
retorne ao tribunal vinculante, mais uma vez, insegurança jurídica, desigualdade e litigiosidade.” 
(BARROSO, op. cit., p. 39-40.).



Precedente obrigatório e norma abstrata: uma distinção necessária 363

e levando à cogitação, pelo colegiado, da formulação de tese muito 
mais abrangente. Deliberou-se sobre a fixação de tese sobre ocorrência 
de prescrição em geral, o que incluía, por exemplo, a relativa a ato 
de improbidade. Ao final, prevaleceu como orientação decorrente do 
julgado a tese mais restritiva, com acerto porquanto devidamente ads-
trita aos fatos subjacentes e às questões jurídicas por eles suscitadas, 
por certo não levantadas a contento em relação à matéria fática que, 
embora debatida, era estranha ao caso concreto (“É prescritível a ação 
de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”)48.

Os mencionados autores atribuem parcela dessas dificuldades ao 
caráter dedutivo do raciocínio jurídico no universo da civil law – da 
premissa maior à menor, do texto legal ao caso concreto –, em oposi-
ção ao método de indução atuante na common law. 

[...] A preocupação de julgar a matéria de forma 
ampla e sistemática, a maior dificuldade em dife-
renciar ratio decidendi de obiter dictum e o racio-
cínio por dedução são algumas características usu-
ais que marcam a atuação dos tribunais do sistema 
romano-germânico com precedentes, segundo a 
literatura comparada.
A lógica do judge made law é, contudo, a inversa. 
Nela, a norma é gerada por um raciocínio induti-
vo. Primeiro, decide-se o caso concreto. Depois, 
infere-se dele a tese universalizável que permitirá 
a solução de casos idênticos no futuro. No judge 
made law e, portanto, na formulação de um pre-
cedente normativo, o julgamento começa pela 
premissa menor. [...]49 

Em segundo lugar, e distinta da redação do enunciado, está a pre-
cisa identificação da ratio decidendi aplicável ao caso concreto e os 
percalços a ela associados. Enunciado é mero ponto de partida inter-
pretativo e sua elaboração incumbe ao tribunal competente, por oca-
sião da formação do precedente. Por seu turno, a tarefa de isolar a ra-
tio das obiter dicta incumbe a todo e qualquer intérprete que pretenda 
defender a aplicação de um precedente judicial e terá lugar sempre 

48 BARROSO, op. cit., p. 33-38.
49 BARROSO, op. cit., p. 37. Com destaques no original. Os autores baseiam-se nas lições de MacCOR-

MICK e SUMMERS, op. cit., p. 536-537.
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que o fizer. Observar o enunciado é observar a ratio do precedente que 
o originou50.

Conforme supra discorrido, o confinamento da ratio decidendi 
vem permeado por vicissitudes presentes desde sempre no universo da 
common law, agora compartilhadas pelo direito brasileiro, que todavia 
tem a seu desfavor a tradição romano-germânica de um raciocínio jurí-
dico dedutivo, de tendência abstratizante e pouco familiarizado a esse 
tipo de distinção. 

O lugar de origem da ratio decidendi é a fundamentação da deci-
são do caso precedente, onde poderá ser pesquisada mediante atenta 
leitura comparativa. Não obstante, por razões operacionais orientadas 
à facilitação dessa tarefa, a legislação estabelece alguns mecanismos 
de sistematização e publicidade (art. 927, § 5º; art. 979, §§ 1º, 2º e 3º, 
NCPC). Mais que isso, a lei prevê a verdadeira sintetização dos funda-
mentos determinantes da decisão, com menção aos dispositivos norma-
tivos a ela relacionados (art. 979, § 2º). A empreitada organizadora pa-
dece de sérias limitações, seja pela impossibilidade de se resumir, em 
sintéticos parágrafos, argumentações jurídicas complexas, seja pela 
inevitável seletividade da operação, a possibilitar que aspectos rele-
vantes da fundamentação deixem de constar no resumo ou que obiter 
dicta nele constem indevidamente, como se ratio fossem51.

Em razão disso, a despeito de sua inegável utilidade prática, resta 
claro o caráter meramente orientador, jamais exaustivo e menos ainda 
vinculante, do conteúdo de catálogos ou ementários oficiais selecionan-
do fundamentos determinantes de uma determinada tese ou súmula52. 

50 DIDIER JUNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito pro-
cessual civil. 10. ed. Salvador : Juspodivm, 2015. v. 2, p. 464.

51 Michele Taruffo chama atenção para uma usual falta de rigor na distinção entre ratio decidendi e 
obiter dictum tanto na elaboração de súmulas como na prática forense em geral: “Gli obiter dicta 
non hanno nessuna efficacia, e non possono essere invocati come precedente nella decisione di 
casi sucessivi proprio in quanto non hanno condizionato la decisione del caso anteriore. Questa 
distinzione non è ignota nell’ambito della nostra giurisprudenza, ma non viene applicata con il 
necessario rigore: non di rado le massime [súmulas] contengono obiter dicta, in quanto chi formula 
la massima [súmula] spesso estrae dal testo della sentenza qualunque enunciazione giuridica senza 
verificare se essa sia la base effetiva della decisione; nella pratica giudiziaria ci si comporta non di 
rado nello stesso modo, richiamando qualunque parte della sentenza che pare utile invocare come 
precedente. In tal modo diventa del tutto incerto che cosa sia ciò che si utiliza per rafforzare la 
giustificazione della decisione sucessiva, sicchè anche l’obiter dictum può – benchè indebitamente 
– ‘fare precedente’.” (op. cit., p. 715).

52 Defende Camilo Zufelato que no Brasil “dá-se demasiada importância para a síntese da decisão, 
que reproduz o dispositivo da decisão, e quase nenhuma atenção aos dados fáticos ou mesmo de 
direito que motivaram o sentido da decisão. Seria preciso destacar, nos precedentes nacionais, a 
ratio decidendi que animou a decisão, e não somente a conclusão do julgamento. Basta ver que as 
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A referência primordial da ratio decidendi é a fundamentação do acór-
dão, para o qual deve se remeter o intérprete para melhor identificá-la 
e apreender-lhe o alcance normativo. A vinculação incide sobre as ra-
zões de decidir necessárias e suficientes à conclusão do julgado, sinte-
tizada no enunciado apenas para fins informativos.

Por conseguinte, razões de fato e de direito secundárias e não de-
terminantes ao desfecho conclusivo, assim como argumentos jurídicos 
não enfrentados de forma expressa no julgamento paradigma, consti-
tuem obiter dicta e, portanto, não vinculam. Na mesma linha, no julga-
mento colegiado, faz-se necessária a formação de maioria quanto ao(s) 
fundamento(s) determinante(s), e não apenas em relação à parte dispo-
sitiva do acórdão. Não implicam vinculação convergência no resultado e 
divergência de fundamentação entre os membros do colegiado53.

Merece ser destacada, uma vez mais, a importância da consi-
deração dos fatos subjacentes para identificação do fundamento de-
terminante. Tal operação não prescinde do substrato fático do caso. 
Se operar com precedentes é fazer comparação entre caso passado 
e presente, toda concepção prática que negligencie as bases fáticas 
a pretexto de extrair uma abstrata e autônoma razão jurídica estará 
incorrendo não só na impraticável cisão entre fato e direito54; estará  
limitando os parâmetros comparativos de aferição da similaridade en-
tre os casos, com evidente prejuízo ao almejado tratamento isonômico.

atuais súmulas brasileiras, via de regra, não fazem referência às peculiaridades do caso concreto 
na qual se originou o precedente, mas sintetizam o decisum”. (Precedentes judiciais vinculantes 
à brasileira no novo CPC: aspectos gerais. In: CARMONA, Carlos Alberto (Org.). O novo Código de 
Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 99.).

53 DIDIER JUNIOR, op. cit., p. 454. Nesse sentido, são pertinentes as colocações de Marcelo Neves: “Na 
perspectiva do desenho institucional formal, o fato de que cada voto é elaborado separadamente e 
constitui parte do acórdão torna altamente improvável qualquer aprendizado colegiado. A esse res-
peito, o que conta é o dispositivo. Em casos de alta relevância constitucional, a decisão é tomada por 
unanimidade, mas os fundamentos são diversos e, às vezes, contraditórios. Não há ratio decidendi 
comum. Configura-se um decisionismo em relação à maioria convergente em torno do dispositivo. 
Em matéria de declaração de inconstitucionalidade, que exige maioria absoluta do pleno, é comum 
alcançar-se essa maioria quanto ao dispositivo, sem que isso ocorra em relação aos fundamentos. 
Nesse sentido, a construção de precedentes fica prejudicada e, portanto, o aprendizado constitu-
cional bloqueado. Muitas vezes, a própria ementa não consegue expressar o fundamento e resultado 
da decisão, dadas as incongruências argumentativas no procedimento decisório.” (A “desrazão” sem 
diálogo com a “razão”: teses provocatórias sobre o STF. Disponível em: <https://www.conjur.com.
br/2014-out-18/desrazao-dialogo-razao-teses-provocatorias-stf>. Acesso em: 15 set. 2018.). 

54 Na lição de Castanheira Neves “o ‘puro fato’ e o ‘puro direito’ não se encontram nunca na vida jurídica: 
o facto não tem existência senão a partir do momento em que se torna matéria de aplicação do direito, 
o direito não tem interesse senão no momento em que se trata de aplicar ao facto; pelo que, quando 
o jurista pensa o facto, pensa-o como matéria de direito, quando pensa o direito, pensa-o como forma 
destinada ao facto” (Questão-de-facto e questão-de-direito ou o problema metodológico da juridicida-
de: (ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967. p. 586. Apud ROSSI, op. cit., p. 239.).
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Despiciendo dizer, nesse contexto, da redobrada importância do 
dever de motivação das decisões judiciais, em especial o das cortes 
de precedentes, quais sejam aquelas incumbidas da fixação uniformi-
zadora e vinculante da interpretação do direito nacional, para além 
da função recursal desempenhada no caso concreto, de mero controle 
de legalidade e constitucionalidade dos julgamentos dos órgãos juris-
dicionais inferiores. A fundamentação adequada constitui verdadeira 
condição de possibilidade de um precedente vinculante, cuja aplicação 
a casos posteriores restará dificultada ou mesmo prejudicada à falta de 
exato conhecimento de suas premissas de fato e de direito. O dever de 
fundamentação é uma via de mão dupla, presente na formação e na 
aplicação do precedente, obrigando juízes de primeiro grau, tribunais 
ordinários e tribunais de sobreposição55.    

Em terceiro lugar, enfatizo um aspecto não dogmático das ques-
tões abordadas. As considerações anteriores dizem respeito a questões 
de natureza dogmática, desafios de interpretação e aplicação, que se-
rão enfrentados tanto por quem participa da elaboração do precedente 
como por quem o aplica, bem assim a parte que defende sua aplicação 
ou afastamento no caso concreto. Tais percalços, situados no plano 
dogmático-interpretativo, apresentam-se mesmo a operadores que do-
minem o manuseio dos novos institutos e que se empenhem verdadei-
ramente em seu bom funcionamento, à luz da disciplina legal instituída 
pelo Código de Processo Civil vigente.

É de se reconhecer, entretanto, a existência de um risco de natu-
reza cultural a acometer-nos todos que, no Brasil, fomos formados sob 
a tradição romano-germânica de interpretação e aplicação de textos 
legais gerais e abstratos. À luz do universo conceitual da civil law, o 
direito positivado constitui a fonte normativa primordial: fatos anterio-
res são irrelevantes e razões jurídicas não contidas expressamente no 
texto legal têm papel meramente secundário. O peso da tradição nos 
hábitos e práticas de uma sociedade não é algo que possa ser ignorado. 
Com a comunidade jurídica nacional, que igualmente compartilha de 
determinados modos de proceder no trato do direito, não é diferente.

É nesse particular contexto de práticas arraigadas em sentido 
diverso das práticas da common law que merece atenção o risco de 
aplicação direta do próprio enunciado como se norma fosse, em singe-

55 MENDES, Anderson Cortez. Dever de fundamentação no novo Código de Processo Civil e os prece-
dentes vinculantes. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP, Rio de Janeiro, v. 16, p. 20 
e 25, 2015. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/issue/view/1138>. 
Acesso em: 20 set. 2018.
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la operação de subsunção. Considere-se, em acréscimo, o expressivo 
volume de processos nos escaninhos digitais da justiça brasileira (fator 
institucional), e o que se tem é uma inegável tentação de se utilizar o 
precedente nos moldes de uma norma geral e abstrata.

4.	Considerações	finais

É verdade que equiparar o precedente à norma geral e abstrata 
oferece inegáveis ganhos de eficiência, uma vez desonerado o julga-
dor da laboriosa tarefa de justificar, concretamente, sua adequação ao 
caso sob julgamento. Operações como identificação de fundamentos 
determinantes ou demonstração de distinção ou superação do prece-
dente demandam considerável trabalho de argumentação e justifica-
ção. Ignorá-lo abre a possibilidade de, em poucas linhas, ter-se uma 
sentença. Em poucas horas, muitas prontas e acabadas. O preço, con-
tudo, é alto: a padronização de julgados, à revelia das peculiaridades 
de cada caso e dos mecanismos introduzidos pelo Código de Processo 
Civil vigente. Não há que se falar em promoção de isonomia, previsibi-
lidade ou unidade do direito nessas circunstâncias. Apenas em eficiên-
cia, massificada eficiência56.

Se a previsão legal de um imperfeito sistema de precedentes será 
capaz de ajustar a prática judicial às suas disposições e superar nossas 
adversas inclinações culturais e institucionais, isso só o tempo dirá57. 
Por ocasião deste momento histórico inaugural, constitui desafio bas-
tante chamar a atenção para o risco que corremos. O imperativo da 
eficiência, que acomete a todos os magistrados brasileiros, não pode 
sobrepor-se ao adequado manuseio da nova técnica, consolidando um 
modus operandi viciado, degenerando-se em indesejada linha de pro-
dução de decisões judiciais. Se bem operado – acredita-se –, o novo 
sistema pode oferecer algo mais que isso.

56 Economia de tempo de tramitação e diminuição do número de processos como vetores preponderan-
tes do legislador processual (ZUFELATO, op. cit., p. 95). 

57 Pondera Lenio Streck que “as súmulas não são um problema ou um ‘mal em si’. Podem ser impor-
tantes para colocar o ‘selo jurídico’ em conquistas hermenêuticas. Também podem contribuir para a 
formação de uma cultura jurídica que respeite a integridade do direito. Na verdade, que transforma 
a SV em um ‘mal em si’ são as suas equivocadas compreensões e aplicação. Explico: pensa-se, cada 
vez mais, que, com a edição de uma súmula, o enunciado se autonomiza da facticidade que lhe 
deu origem. É como se, na própria common law, a ratio decidendi pudesse ser exclusivamente uma 
proposição de direito, abstraída da ‘questão de fato’ (v.g., por todos, Neil McCormick). Se isso é 
crível, então realmente a súmula e qualquer enunciado, o verbete (e como gostamos de verbetes, 
não?) será um problema. E dos grandes. [...]” (Hermenêutica em crise, op. cit., p. 85-86).
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Marco principiológico da tutela penal das  
licitações

Gláucio Roberto Brittes de Araújo1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

1. Princípios administrativos e das licitações

O processo de redemocratização, os sucessivos empreendimen-
tos de ajuste legislativo e a evolução da doutrina e da jurisprudência 
conferiram, durante o período de vigência da atual Constituição, os 
contornos que apresentam hoje institutos e subsistemas normativos ex-
tremamente relevantes para a efetivação dos direitos fundamentais, 
para a supremacia do interesse público e para a implementação das 
políticas de desenvolvimento socioeconômico. É nesse contexto que 
deve ser compreendida a relação entre a licitação e o direito penal, 
não se podendo descuidar dos princípios fundamentais que se irradiam 
sobre ambos. 

É usual a classificação de normas em princípios – mandamentos 
nucleares do sistema, que o informam e o conformam – e em regras 
– imposições de condutas, mediante sanção. Embora ambos vinculem 
os destinatários, os primeiros coexistem, ganhando maior ou menor 
incidência no caso concreto, enquanto as segundas se excluem, quando 
em antinomia, acarretando a aplicação de apenas uma delas. É cediço 
que os princípios fundamentais, gerais e especiais, possuem alto grau 
de generalidade, orientam e vinculam a elaboração e aplicação das 
regras, embora ambos tenham carga de normatividade propícia à im-
posição de condutas. Assim como outros institutos com raízes constitu-
cionais, a licitação é regida por princípios contemplados na Lei Maior, 
destacando-se aqueles próprios do Direito Administrativo. Ao receber 
tratamento pelo Direito Penal, ademais, incidem os princípios consti-
tucionais que vinculam este setor da ordem jurídica. E é nesse modelo, 

1 Doutor em Direito Penal pela USP, mestre em Direito Penal pela PUC/SP, especialista em Direito 
Público pela EPM e professor assistente da pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura. É juiz 
de direito criminal no estado de São Paulo e atualmente juiz instrutor junto ao STF.



Gláucio Roberto Brittes de Araújo372

então, que se configura a intervenção penal desejada e legitimada pela 
Constituição Federal.

Hely Lopes Meirelles2 conceitua licitação como o procedimento ad-
ministrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a pro-
posta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Essa sucessão 
ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes 
proporciona igual oportunidade para todos e atua como fator de eficiên-
cia e moralidade nos negócios administrativos. Como se percebe, do con-
ceito e das finalidades da licitação podem ser extraídos os bens jurídicos 
que devem ser tutelados pelo Direito Penal, ao cuidar das investidas con-
tra tão importante instituto para os ordenamentos jurídicos modernos. 
Outrossim, o desenvolvimento dos princípios administrativos e da ideia 
de supremacia do interesse público até a respectiva constitucionalização 
impôs ao legislador infraconstitucional a regulação da matéria e a tipifi-
cação de infrações administrativas e, em seguida, penais. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, esta dupla finalidade (obtenção de 
contrato vantajoso e proteção dos direitos dos particulares interessa-
dos) vem desde a Idade Média e leva os Estados Modernos a aprimora-
rem o procedimento licitatório, sujeitando-o a determinados princípios 
cujo descumprimento descaracteriza o instituto e invalida seu resul-
tado seletivo. Tais princípios, no ordenamento pátrio, seriam: proce-
dimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre licitantes, 
sigilo na apresentação de propostas, vinculação ao edital ou convite, 
julgamento objetivo, adjudicação compulsória ao vencedor e, mais re-
centemente, a probidade administrativa. Realmente, a observância de 
tais diretrizes é essencial para que aquelas finalidades precípuas da li-
citação sejam alcançadas, as quais, por sua vez, possuem raízes consti-
tucionais, mais precisamente nos princípios que regem a Administração 
Pública e cuja força vinculativa emana da Constituição, legitimando e 
conferindo os contornos jurídicos ao procedimento licitatório. 

Na lição do citado mestre, os princípios básicos da administração 
pública são a legalidade, a moralidade, a publicidade e a impessoalida-
de, com a ressalva de que alguns estudiosos reputam o princípio da fi-
nalidade contemplado por este último. Todos constituem fundamentos 
da ação administrativa, propiciando zelo pelos interesses sociais. Celso 
Antônio Bandeira de Mello3 menciona, ainda, o princípio da eficiên-

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 237.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 92.
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cia acrescentado pela Emenda Constitucional 19/98, além de observar 
que outros estão implicitamente consagrados pela Lei Maior, como a 
supremacia do interesse público sobre o privado, a razoabilidade, a 
proporcionalidade, a finalidade, a motivação, o devido processo legal 
e a ampla defesa, o controle judicial dos atos administrativos e a se-
gurança jurídica.

A legalidade submete toda atividade pública aos mandamentos da 
lei e às exigências do bem comum, sob pena de nulidade dos atos e res-
ponsabilidade disciplinar, civil e criminal do agente. Na Administração 
Pública, não há liberdade e vontade pessoal de fazer o que a lei não 
proíbe, mas obrigação de fazer o que ela ordena. 

O princípio da impessoalidade ou finalidade é a imposição da práti-
ca do ato exclusivamente para o seu fim legal, que coincide com o inte-
resse público. Por conseguinte, o ato que se afasta desse objetivo é invá-
lido por desvio de finalidade, como a satisfação de interesses privados, o 
favorecimento ou a perseguição de alguém, podendo configurar abuso de 
poder, razão pela qual identificamos ponto de contato com a isonomia. 

A publicidade é a divulgação oficial de cada ato para conheci-
mento público e desencadeamento de seus efeitos externos. Propicia a 
ciência, a participação e o controle pelos cidadãos da atividade admi-
nistrativa. A publicação não convalida ato irregular, assim como o regu-
lar não é exequível, na falta da publicidade. Nessa hipótese, também 
não correm os prazos de decadência e prescrição para impugnação ou 
anulação. Embora não seja elemento formativo do ato, a publicidade é 
requisito de eficácia e de moralidade, ressalvado o sigilo nas hipóteses 
legais de segurança nacional e interesse superior da própria Adminis-
tração. Não se confunde e não autoriza, por outro lado, a promoção 
pessoal do agente. A Constituição Federal acolheu, ainda, mediante 
emenda, o princípio da eficiência, embora o tenha como explicitação 
de um dos aspectos da moralidade. 

A moralidade é pressuposto de validade do ato administrativo, 
como se depreende, no nosso sistema, do disposto no art. 37, caput, da 
Constituição Federal. Hely Lopes Meirelles4, distinguindo moral comum 
da jurídica, invoca a ideia de conjunto de regras de conduta na discipli-
na interior da Administração, vinculando a atuação do agente público 
aos parâmetros éticos, segundo exigências da instituição a que serve e 
a finalidade do bem comum. Destarte, a almejada boa administração é 
aquela honesta e eficiente. 

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. p. 86.
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Na compreensão desse princípio, mais complexa do que a do prin-
cípio da isonomia, reside a relação entre o bem jurídico, que autoriza 
a intervenção penal nas licitações, e a medida exigida dessa (extensão 
e intensidade) pela proibição da insuficiência da tutela. Vale dizer, co-
nhecer o objeto legítimo da proteção é pressuposto da observância de 
todas as dimensões da proporcionalidade (ingerência penal necessária 
e imposta, mas também estritamente suficiente e eficiente, por envol-
ver direitos fundamentais). 

Na lição de Márcio Fernando Elias Rosa, conforme prescrição 
normativa que lhe conferiu a Constituição Federal, seja por expressa 
previsão ou implícito reconhecimento, o princípio detém duplo cará-
ter, a despeito de uma mesma natureza: é princípio constitucional e 
imanente ao sistema jurídico, reunindo tanto a natureza instrumental 
como também a de requisito ou condição de validade de atos adminis-
trativos, resultante do controle da atividade administrativa ou do ex-
cesso de poder5. Tal princípio é imprescindível ao Estado Democrático 
de Direito, consequente lógico da opção republicana e do seu regime 
de responsabilidade, detendo função instrumentalizadora de direito 
fundamental ou de direito público subjetivo, concretizado pela ação 
popular ou pela imposição do dever de probidade administrativa. Nesse 
diapasão, previu-se a ação popular, no rol de direitos e garantias fun-
damentais, para anulação de ato lesivo à moralidade administrativa. A 
Lei Maior, em seu art. 37, caput, estabelece um modelo cogente para 
a Administração Pública e seus agentes, não bastando a atuação com 
estrita legalidade, obediente à forma prevista em lei, mas que esteja 
nutrida pelo respeito à moralidade. Assim, o ato que acarreta sua vio-
lação será invalidado, a despeito de conforme, em tese, à lei.

A moralidade não guarda, contudo, necessária correspondência com 
os valores pessoais do agente público, mas vincula sua atuação, limitan-
do seu estado anímico e regulando materialmente qualquer atividade 
atribuível ao Estado, cerceando o móvel de quem quer se relacionar com 
o Estado e ensejando a fiscalização dos fins sem prejuízo dos meios. Há 
quem a inclua no conceito de legalidade, embora convença mais a ideia 
oposta de que há vinculação do Estado à ordem jurídica, mas que para a 
configuração do sistema jurídico existe ambiente de contaminação recí-
proca com outros sistemas sociais. Márcio Fernando Elias Rosa6 enfatiza, 
então, a importância da pesquisa filosófica da Ética e de sua relação com 

5 ROSA, Márcio Fernando Elias. Conteúdo jurídico do princípio da moralidade administrativa. 2003. 
p. 133. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2003. 

6 Idem, p. 135.
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o sistema jurídico para o discurso do combate ao formalismo estrito, sem 
negar o caráter científico e dogmático do direito. 

A moralidade ganhou status de princípio constitucional em 1988, 
embora já fosse consagrada implicitamente pela ordem jurídica e vis-
lumbrada em expressões como idoneidade, lealdade e legitimidade. 
Estava associada a deveres dos agentes públicos e condições de exercí-
cio de suas funções, mas nem sempre a prejuízo material ao patrimônio 
público, mantendo-se vinculada à proibição do enriquecimento ilícito. 
Essas noções são importantes para compreensão do bem jurídico, nas 
licitações, de um lado, e para o manejo de instrumentos simultâneos 
de responsabilização dos agentes, de interrupção e de reparação dos 
danos ao interesse patrimonial coletivo, de outro. 

Destarte, a moralidade passou de conjunto de regras tiradas da 
disciplina interior da Administração para o controle do exercício da dis-
cricionariedade e o desenvolvimento das teorias dos motivos determi-
nantes e do desvio de poder, sendo modernamente associada à lealdade, 
à boa-fé e aos padrões éticos de uma sociedade em uma determinada 
época. De outro giro, há quem associe a moralidade a princípios gerais 
do direito, como proporcionalidade, razoabilidade, interesse público e 
valores encontrados no preâmbulo da Constituição para vinculação moral 
do agente ao interesse público. Poderia ser analisada a partir da escolha 
dos motivos, do objeto e da finalidade do ato, antes de seu resultado, 
mormente jurídico, ou seja, independentemente da legalidade. 

Outrossim, transcende o objeto do Direito Administrativo, sendo 
indissociável da opção republicana, do direito de participação política 
e do regime jurídico da Administração. Instrumentaliza direito funda-
mental e pode-se aduzir que, sendo imprescindível nas licitações, re-
clama-se, em última análise, a tutela penal eficiente na condição de 
bem jurídico. Estritamente associada aos direitos fundamentais e ao 
conteúdo do art. 1º e art. 3º, da Lei Maior, não se admite ausência de 
intervenção penal em face de ataques que efetivamente a comprome-
tam. Sob tal aspecto, vislumbra-se um mandado de criminalização im-
plícito de violações da moralidade, no âmbito do poder de contratar do 
Estado, em sentido amplo. A inobservância do dever de licitar, a frus-
tração e a fraude dolosas das licitações, geralmente mediante expe-
dientes sofisticados, gestados por organizações criminosas, com vistas 
à subjugação do interesse público pelo privado escuso, afetam aqueles 
direitos fundamentais do cidadão, o qual suporta as consequências ne-
fastas da falta de zelo pela coisa pública, inclusive para o exercício 
de outros direitos, e é alijado dos negócios da Administração Pública, 
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inclusive do legítimo acesso ao processo de escolha do contratante. 
Com efeito, inúmeros comandos constitucionais são violados, por via 
oblíqua, diante do desvio de recursos públicos e do comprometimento 
da qualidade dos serviços públicos. Em suma, a moralidade, na seara 
contratual do Estado, demanda tutela penal eficiente.

Márcio Elias Rosa7 ensina ainda que, historicamente, quanto ao 
controle da moralidade, interessava o da legalidade, aplicando-se a 
teoria do desvio de poder, sob os auspícios do Conselho de Estado, 
que presidia a jurisdição administrativa, independente da judicial. Na 
Constituição brasileira de 1988, contudo, adquiriu maior abrangência, 
obrigando a organização da administração e alcançando o excesso de 
poder ou a omissão. Ainda quanto à evolução, a moralidade acabou 
identificada com a noção objetiva de boa-fé, invocando-se fundamen-
tos do direito privado para nulificação de atos administrativos. Deixou 
ainda de ser simples padrão a orientar a repetição dos atos e princípio 
consagrador de valores diferenciados para os agentes. O instituciona-
lismo conferiu à Administração personalidade jurídica própria, pres-
supondo unidade física e de fim ou ordem, sendo dotada, então, de 
moralidade distinta da comum e de vontade, cuja correspondência ao 
interesse público lhe confere legitimidade. Márcio Elias Rosa assevera 
que a submissão da República Federativa do Brasil ao modelo de Estado 
de Direito Democrático pressupõe, respectivamente, a opção legal e 
ética ou moral (esta identificada nos valores indicados no Preâmbulo 
Constitucional). O regime republicano garante a coexistência de inte-
resses públicos, não titularizados pelo Estado, mas pela sociedade, e 
privados, bem como a supremacia dos primeiros. Em suma, não basta a 
atuação conforme a lei, mas uma ótima concreção de valores morais, 
ainda que próprios da instituição Administração Pública. A causa e o fim 
do ato compõem os elementos éticos jurídicos da atuação. 

Por outro lado, a tímida interpretação do princípio da segurança 
jurídica o reduz à estabilização de situações e relações jurídicas, em 
detrimento da revisão e do reconhecimento da autonomia da moralida-
de. Assim, alguns publicistas reconduzem-na à legalidade, vislumbran-
do conceito rarefeito e desprovido de densidade semântica que emerge 
da vinculação a outros princípios (proporcionalidade, razoabilidade, fi-
nalidade) e condicionando a invalidação do ato à violação da regra. Se 
esta alberga também valor moral, além da invalidade, haverá imorali-
dade. Também divergimos da tese negativista, que ignora a superação 

7 Idem p. 227. 
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da dicotomia Moral e Direito, apontando como evidência a previsão de 
atos de improbidade para condutas culposas de dano ao patrimônio 
público e a possibilidade de violação tão somente de princípios. Ob-
serva-se, com razão, que, sendo aberto o nosso sistema e necessária 
a constante adequação do texto a valores da sociedade, os princípios, 
como a moralidade, reclamam espaço autônomo. 

Nesse contexto, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o 
objetivo de uma sociedade livre, justa e solidária, a prevalência dos 
direitos humanos e a solução pacífica de conflitos inauguram a Cons-
tituição e formam seu esteio moral, ou seja, cuidam da licitude e não 
propriamente de legalidade formal, como bem assinala Elias Rosa. Os 
standards morais da ordem constitucional não são convicções do apli-
cador. Tais ideias dão sentido ao desvio de poder e à invalidade da 
lei quando não dirigida ao atendimento dos princípios constitucionais, 
mormente o da moralidade. A violação dessa pode ocorrer sem a vio-
lação de uma regra. Somente assim não se despreza o art. 37, da CF, e 
não se restringe o objeto da ação popular e da ação civil por improbi-
dade administrativa. Neste ponto, a efetividade do princípio, segundo 
referido doutrinador pátrio, diz com a capacidade transformadora do 
direito e não simplesmente com a eficácia. Importa a legitimidade no 
exercício do poder. A juridicidade, por sua vez, decorre da exigência 
pelo ordenamento da realização do valor da Justiça.

Alguns publicistas situam-na na zona fronteiriça entre Direito e 
Moral, reconhecem a impossibilidade de conceituação da moralidade 
administrativa ou atribuem a dificuldade à ampla gama de condutas 
desvirtuadoras das finalidades da Administração. Concordamos, po-
rém, com a lição de que tal princípio impõe, na verdade, o dever de 
observância dos valores morais abrigados no sistema constitucional, 
seja para implicar a entidade administrativa e seus agentes, seja para 
obrigar os administrados, reconhecendo-a ausente pelo exame da fi-
nalidade, mas também a partir de outros critérios. A moralidade não 
é alheia aos valores morais comuns à coletividade. Sustenta soluções 
equânimes e a universalidade, aperfeiçoando a liberdade e reduzindo 
desigualdades. Instrumentalizam-na os princípios gerais, como a boa-
-fé, a razoabilidade e a proporcionalidade, ainda que se lhes reconheça 
conteúdo próprio, bem como os valores do Preâmbulo constitucional, 
o controle do exercício do poder pelo excesso ou desvio de finalidade, 
sua natureza institucional a vincular legislador, administrador e juiz8.

8 Idem, p. 262.
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Destaca-se, além disso, a importância da moralidade na orienta-
ção da atuação discricionária, como liberdade concedida pela lei ao 
agente na decisão e adoção do meio para consecução de uma finalida-
de, em virtude da impossibilidade material de previsão antecipada de 
todas as formas possíveis de atuação, do uso de expressões plurissigni-
ficativas, da omissão ou mesmo da indicação de mais de um modo de 
atuação. Informa, aliás, a interpretação de conceitos indeterminados, 
assim como o princípio implícito da imparcialidade. Este último, no 
escólio de Elias Rosa, embora possa se confundir com isonomia, de-
correria de tal direito fundamental e revelar-se-ia na impessoalidade, 
prevista no art. 37, caput, da nossa Lei Maior. Impediria privilégio, no 
que se aproxima da finalidade, tão cara ao escopo dos procedimentos 
licitatórios, ou resultaria da imputação da atuação à pessoa jurídica 
e não pessoalmente ao agente público. Limitaria, então, a escolha do 
meio com intento de alcançar o fim legitimador de sua atuação9. Enfim, 
referido princípio geral de vinculação do exercício da função estatal 
também sobressai em matéria de licitações.

Merece destaque, ademais, conforme assaz preciosos ensinamen-
tos, a proporcionalidade, que, conquanto associada à isonomia, tem 
significação peculiar na verificação concreta da adequação da medida, 
do atendimento da finalidade e do menor sacrifício com melhor resul-
tado. A razoabilidade, por sua vez, serve à apuração do equilíbrio entre 
atuação estatal e situação fática que a ensejou, segundo valoração do 
homem médio. Auxilia, outrossim, o exame da moralidade administra-
tiva, no controle do objeto do ato. De qualquer modo, a moralidade, 
por não ser mera expressão da legalidade, mas por revelar o ilícito, não 
acarreta apenas a anulação do ato, mas sanções civis, administrativas 
ou funcionais, políticas e penais. O dever de probidade dirige-se aos 
agentes públicos – cuja função goza dos atributos da lealdade à coleti-
vidade, boa-fé e honestidade, valores que compõem a moralidade – e 
aos particulares que contratam com a Administração. Enfim, o antece-
dente necessário da improbidade é a imoralidade. 

À luz do art. 37, § 4º, da CF, o legislador a regulamentou pela Lei 
8429/92, prescrevendo como espécies de improbidade o enriquecimento 
ilícito (art. 9º), a lesão ao erário (art. 10) e a violação de princípios e 
deveres (art. 11). Esses atos previstos, normalmente, correspondem a 
ilícitos do colarinho branco, marcados pela estreita relação com o exer-
cício do poder, que comprometem os princípios do sistema e o colocam 

9 Idem, p. 277.
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em sério risco. Sua gravidade e a ofensa a bens jurídicos diversos, como 
patrimônio e fé pública, justificam níveis distintos de responsabilização, 
o que se verifica claramente nas infrações às regras essenciais das licita-
ções. A propósito, a responsabilização civil, penal, político-administrati-
va não representa bis in idem, gozando de especial utilidade as lições de 
Fabio Medina Osório a respeito da missão estratégica e valiosa do Direito 
Administrativo sancionador, em situações de tal jaez.

Em suma, interessam, particularmente, nessa sede, os princípios 
da moralidade e da impessoalidade, na medida em que a licitação os 
concretiza e, por conseguinte, atende à supremacia do interesse pú-
blico sobre eventuais injunções particulares ilegítimas na atividade es-
correita do Estado e à isonomia entre particulares nas relações com a 
Administração, excluindo-se qualquer tipo de desvio dos valores cons-
titucionais ou de favorecimento. Tais desideratos se completam, pois 
a preservação de condições equânimes de disputa facilita a escolha 
do negócio efetivamente mais vantajoso para o interesse público. A 
honestidade na missão de administrar, por sua vez, contempla equida-
de no tratamento dos cidadãos. Embora todos os princípios básicos da 
administração, mormente aqueles expressamente previstos na Consti-
tuição, vinculem a atividade administrativa, por completo, inclusive 
os atos relacionados às licitações e contratos, é forçoso compreender 
que, para fins de intervenção penal, o sentido e o fundamento do insti-
tuto estão justamente na concretização dos princípios da moralidade e 
da igualdade, no contexto dos negócios do Estado. Estes seriam os bens 
jurídicos eleitos pelo constituinte como dignos de tutela penal. 

Não obstante a crítica da Escola de Frankfurt à extensão da prote-
ção penal para bens que não gozam de referencial antropocêntrico, o 
referido subsistema de normas, sobretudo os princípios da moralidade, 
da impessoalidade e da eficiência, no nosso sentir, albergam interesses 
caros da sociedade com dignidade constitucional e afetam direitos fun-
damentais do cidadão, em última instância, legitimando a cominação 
da sanção penal para as respectivas violações. Não é novidade a cria-
ção de normas penais para garantir o cumprimento de outras normas 
do ordenamento, por contemplarem direitos assaz importantes para o 
convívio social. Natural, perante o dinamismo sociocultural, exacerba-
do no contexto da modernidade líquida ou pós-modernidade, e diante 
desse movimento constante e dúplice de despenalização e neocrimi-
nalização, a realização de ajustes na legislação e na jurisprudência. 
Compreensível a preocupação crescente com interesses estratégicos, 
sobretudo atinentes à relação mais intensa e complexa entre Estado 



Gláucio Roberto Brittes de Araújo380

e cidadãos, e a relevância dada aos mecanismos de controle, inclusive 
daqueles dotados de alto grau de coercitividade, que possam supos-
tamente conduzir à satisfação dos direitos arduamente conquistados 
pelo indivíduo e, por conseguinte, à realização plena da dignidade da 
pessoa humana.   

2. Princípios penais 

Por outro lado, para delimitação da intervenção penal em favor 
de tão legítimos interesses coletivos ou difusos, como aqueles ínsitos 
ao regime das licitações, também devem ser observados os princípios 
penais agasalhados pela Constituição. O princípio da legalidade, na 
lição de Luiz Luisi10, desdobra-se em três postulados, concernentes, 
respectivamente, à fonte (reserva legal), enunciação (taxatividade) e 
validade no tempo (anterioridade). O primeiro, nos termos do art. 5º, 
XXXIX, da CF, condiciona crime e pena à existência de lei, em sentido 
formal, excluindo-se costume e analogia como fonte, salvo “in bonam 
parte”. Essa reserva legal, se absoluta, aliás, não admite sequer outro 
tipo de disciplina normativa para aspectos secundários da matéria. O 
postulado da determinação taxativa, por sua vez, exige que as leis in-
criminadoras sejam claras, certas e precisas, sendo vedadas expressões 
ambíguas, vagas e demasiadamente abertas. Ao cidadão deve ser asse-
gurado o conhecimento prévio do que é exatamente proibido e permi-
tido. Em contrapartida, prestigia-se a função de prevenção da sanção. 
Restringindo-se a discricionariedade do aplicador, ademais, preserva-se 
a separação e o equilíbrio entre os poderes. Finalmente, segundo a ir-
retroatividade, a lei somente alcança fatos posteriores ao início de sua 
vigência, salvo se benéfica, quando supera até mesmo a coisa julgada. 
O indivíduo, a propósito, tem o direito de conhecer as consequências 
de sua conduta e de ajustá-la ao ordenamento vigente, não se lhe im-
pondo a vidência em relação às opções do legislador. 

O princípio da culpabilidade, por sua vez, exige reprovação da 
conduta do agente, além de dolo ou culpa, para sua responsabiliza-
ção criminal. A responsabilidade não pode ser objetiva, exclusivamente 
fundada no liame entre sua conduta e o dano. Pressupondo-se o homem 
como ser livre e capaz de se autodeterminar, à luz da dignidade da 
pessoa humana, a vontade ganha relevância jurídica. Como ensina Luiz 

10 LUISI, Luiz. Princípios constitucionais penais. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1987. p. 17.
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Luisi11, a culpabilidade não recebeu contribuição decisiva do Iluminis-
mo e foi relegada historicamente por uma visão cientificista da relação 
do agente com o fato criminoso e pela ideia de temibilidade. Somente 
após uma identificação inicial com elemento subjetivo da conduta, ad-
quiriu fisionomia normativa, como reprovação de uma opção conscien-
te e livre do indivíduo. Com o finalismo, situado o pressuposto do dolo 
e da culpa na conduta tipificada, a culpabilidade passou a ser conside-
rada a reprovação jurídica indispensável à aplicação da pena cominada 
ao delito, sujeita, ademais, a excludentes legais ou supralegais. 

O princípio da intervenção mínima consiste na imposição de limites 
ao legislador na criação de figuras típicas e penas que não sejam estrita 
e evidentemente necessárias. Somente a necessidade para proteção 
de um bem jurídico legitima a criminalização de uma conduta. Como 
relembra Luiz Luisi12, ainda que não esteja explicitado na Constituição, 
o princípio é imanente, vinculado a outros expressos e aos fundamentos 
do Estado de Direito, como a inviolabilidade da liberdade e a digni-
dade da pessoa humana. Prestigiando determinadas funções da pena 
privativa de liberdade e sua posição nuclear no Direito Penal, daquele 
princípio decorrem a fragmentariedade e subsidiariedade. Afirma-se, 
respectivamente, que nem todo bem é digno de tutela penal, a qual 
seria descontínua, e que a criminalização de uma conduta deve ser o 
último remédio jurídico para proteção do bem. Enfim, legitimar-se-ia 
somente quando os demais ramos do Direito fossem incapazes de pro-
teger bens fundamentais para a existência do homem e da sociedade. 

O princípio invocado é essencial no diagnóstico da hipertrofia ou 
nomorreia penal, que não poupou comportamentos relacionados às lici-
tações. Tal fenômeno desafiou, em contrapartida, soluções doutrinárias 
e jurisprudenciais, como a adoção do princípio da insignificância, além 
de leve movimento legislativo de despenalização de ataques adstritos 
a dogmas morais ou valores superados e até mesmo a transformação de 
alguns ilícitos penais em administrativos. Luiz Luisi relembra que, na 
Itália, a partir de 1983, sedimentou-se a orientação do legislador pelos 
critérios da necessidade e proporcionalidade. Enfim, a premissa de que 
somente a lesão grave a bem jurídico, relevante para a preservação 
da coesão social, justifica a penalização ainda está submetida ao de-
senvolvimento teórico em diversas vertentes e ao aperfeiçoamento de 
sua aplicabilidade. Cumpre registrar, ainda, a referência que penalistas 

11 Idem, p. 32.
12 Idem, p. 40.
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fazem ao princípio da ofensividade ou lesividade, exigindo-se lesão ou 
ameaça concreta de lesão a um bem jurídico para responsabilização 
criminal e restrição excepcional à liberdade individual.

O princípio da ofensividade ou lesividade, essencial para o Direito 
Penal Liberal, na lição de Antonio Carlos da Ponte13, impõe que o fato 
seja ofensivo ou ofereça perigo concreto, efetivo e real a um certo bem 
jurídico protegido, para ser criminoso. Sua natureza constitucional im-
pede o legislador de criar tipos para condutas absolutamente inofensi-
vas e confere ao juiz o poder-dever de desconsiderar aquelas indiferen-
tes. Tem como funções proibir a incriminação de atitude interna, como 
a mera cogitação; de condutas que não extrapolem o âmbito do autor, 
como os atos preparatórios; da participação impunível e do crime im-
possível; de estado ou condições existenciais; e de comportamentos 
que, embora desaprovados pelo corpo social, não afetam nenhum bem 
jurídico, como os hábitos de grupos minoritários. O princípio reflete a 
opção por um Estado Democrático de Direito e, portanto, corrobora a 
conclusão de que a dogmática penal possui conteúdo ideológico. Aban-
dona-se um Direito Penal da vontade ou do autor, privilegiando o resul-
tado e não o mero perigo ou a personalidade do agente. Descarta-se, 
outrossim, o conceito de bem jurídico como simples dever, cuja quebra 
justificaria a intervenção penal. 

A aplicação judicial do princípio, diante de tipos já construídos para 
fatos inofensivos, no entanto, deve seguir critérios seguros, a fim de 
evitar a usurpação pelo Judiciário do poder de legislar e a ofensa à se-
paração de poderes. Como ensina Antonio Carlos da Ponte14, o princípio 
da insignificância ou da bagatela, então, serve como causa de exclusão 
da tipicidade compreendendo-se que a subsunção da conduta ao tipo 
não pode ser apenas formal, mas apresentar relevância material, com a 
perspectiva de lesão ao bem jurídico. O Direito Penal, por sua natureza 
fragmentária, só deve ir até onde é necessário para proteção do bem. 
O aludido mestre relembra que Hans Welzel já desenvolvera a ideia da 
adequação social, concebendo a necessidade de que lesões insignifican-
tes fossem excluídas do campo de incidência do Direito Penal, e que 
Claus Roxin, na empreitada de determinar o injusto, acabou por desen-
volver o princípio da insignificância, tão difundido na jurisprudência re-
cente. A verificação da ausência de periculosidade social da conduta e de 
seu reduzido grau de reprovabilidade certamente auxilia sua aplicação 

13 HASSEMER, Winfried. Sistema do direito e a codificação: a vinculação do juiz à lei. Revista da Asso-
ciação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ano XIII, n. 36, p. 76, mar. 1986. 

14 PONTE, Antonio Carlos da. Crimes eleitorais. p. 78.
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responsável, sem violação do princípio da legalidade, impedindo, inclusi-
ve, que as infrações de menor potencial ofensivo sejam pronta, simples e 
indiscriminadamente desprezadas pelos operadores do direito.

Por fim, não se deve olvidar o princípio da humanidade, como 
corolário da dignidade da pessoa humana, destinado, precipuamente, 
a impedir penas e tratamentos cruéis ou degradantes e a tortura, além 
do princípio da pessoalidade e individualização da pena, consistente na 
restrição da sanção à pessoa do condenado, de acordo com o fato con-
creto, observadas as fases complementares para seu dimensionamento 
(legislativa, judicial e executória). 

A exposição sucinta do significado de todos estes princípios é indis-
pensável para a exegese e análise crítica de cada norma penal destinada 
à tutela das licitações, a fim de verificar se compatível com a ordem 
constitucional e as garantias arduamente conquistadas pelo indivíduo. 
A dupla face do garantismo deve orientar, outrossim, no nosso sentir, a 
verificação da tipicidade material das condutas previstas pela legislação 
pátria específica e a aplicação de cada norma mais afinada com a inge-
rência penal necessária, suficiente e proporcional em sentido estrito.

3. Princípio da proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade, por sua vez, incide tanto sobre 
o Direito Penal como sobre o Direito Administrativo, inclusive o San-
cionador, no âmbito dos direitos fundamentais. Na lição de Mariângela 
Gama de Magalhães Gomes15 integra uma exigência ínsita do Estado 
de Direito para proteção do indivíduo contra intervenções estatais 
excessivas, ou seja, para que cada restrição de direito individual seja 
necessária, adequada e proporcional em sentido estrito para proteção 
de um bem jurídico, ao menos de igual valor, não bastando a proibi-
ção do abuso, como esboçou a jurisprudência da Corte Constitucional 
alemã. Diz com os pressupostos materiais da intervenção, preservan-
do a legitimidade do legislativo naqueles limites. É imanente à essên-
cia dos direitos fundamentais, impede que o Direito Penal seja mero 
instrumento de poder, servindo a valores, e impõe proporção entre a 
sanção e a gravidade do fato, como exigência da justiça e dignidade 
da pessoa humana. 

15 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 35.
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Antonio Carlos da Ponte16 aponta como fundamentos do princí-
pio da proporcionalidade os incisos XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVII, do 
art. 5º, da Constituição Federal. Está ligado ao conceito de Justiça 
em um Estado Democrático de Direito, ao estabelecer os crimes que 
não estão sujeitos à prescrição, aqueles de extrema gravidade, a 
proibição de certas penas e a individualização das demais. Segundo 
o citado autor, uma de suas fontes é a igualdade, obstando discrimi-
nações injustificadas e medidas arbitrárias no processo legislativo, 
em que são fixados, por exemplo, os limites mínimo e máximo das 
penas, ou em sede judicial. Historicamente, revelou-se na Lei de 
Talião. Propicia o equilíbrio entre os interesses individuais e da so-
ciedade. Impõe a proibição do excesso e a adequação dos meios aos 
fins. Delimita a discricionariedade do legislador e do aplicador da 
lei, apresentando dupla face: proteção positiva e contra omissões 
estatais. Vale dizer, a inconstitucionalidade poderia decorrer do ex-
cesso estatal ou da tutela insuficiente de um direito fundamental 
social, como na falta de sanções penais ou administrativas para 
ataques a determinados bens jurídicos eleitos pela Lei Maior. Essa 
obrigatoriedade de proteção suficiente se orienta pelos mandados 
explícitos e implícitos de criminalização. 

Destarte, assim como os demais princípios ora invocados, a pro-
porcionalidade deve nortear a intervenção penal nas licitações, as in-
terpretações mais apropriadas de suas normas e as sugestões de revisão 
da legislação vigente. Trata-se de princípio geral, mas especialmente 
relevante em matéria penal, extraído de vários preceitos do regime 
constitucional pátrio, nos termos do § 2º, do art. 5º, da CF; da ponde-
ração entre interesses da coletividade e individuais imanente à adoção 
explícita do Estado Democrático de Direito (art. 1º, da CF); do valor 
da justiça referido já no preâmbulo da Carta Magna; do objetivo de 
construir uma sociedade justa (art. 3º, da CF); da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, inc. III, da CF); do status da liberdade e da igualda-
de (art. 5º, caput, da CF); do significado constitucional da pena e da 
proibição das cruéis e desumanas (art. 5º, inc. III, da CF); da propor-
cionalidade do direito de resposta (art. 5º, inc. V, da CF); e do devido 
processo legal, incompatível com a exceção e a arbitrariedade (art. 5º, 
inc. LIV, da CF).

16 PONTE, Antonio Carlos da. Crimes eleitorais. p. 79.
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4. Escorço histórico do subsistema normativo das licitações

O instituto da licitação tem mais de cento e trinta anos de histó-
ria no Brasil, tendo sido introduzido no ordenamento pelo Decreto n. 
2926/1862, o qual regulamentava as arrematações dos serviços a cargo 
do Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A Lei 2221/1909, 
por sua vez, fixou regras para as concorrências e as leis n. 3232/1917, 
3454/1918 e 3991/1920, além do Decreto n. 4555/1922, também cuida-
ram da matéria até ser consolidada no Decreto 4536/1922 (Código de 
Contabilidade da União), cuja aplicação foi estendida pela jurisprudên-
cia e pelos Tribunais de Contas para estados e municípios, como corolário 
do princípio da moralidade administrativa17. O Decreto 200, de 1967, 
estabeleceu princípios da reforma administrativa federal, modalidades 
de licitação e hipóteses de dispensa. Ainda, segundo André Guilherme 
Tavares de Freitas, a Lei 5456/1968, então, trouxe algumas alterações e 
estabeleceu a incidência daquelas regras no âmbito dos Estados e Muni-
cípios. Por sua relevância, acabou amparada pela Emenda Constitucional 
n. 1/69, que institui a competência da União para normas gerais da ma-
téria. Assim, a Súmula 158 do Tribunal de Contas reconheceu a sujeição 
das entidades da Administração aos ditames da competição licitatória. 
O Decreto-Lei 2300/1986 reuniu e definiu as normas gerais e especiais 
– estas para a União – sobre licitação e contratos administrativos. 

Na evolução histórica do Direito Penal brasileiro, não são encon-
trados crimes específicos contra as licitações, no Livro V das Ordena-
ções Filipinas, no Código Criminal do Império do Brasil, no Código Penal 
de 1890 e na Consolidação das Leis Penais de 1932. O Código Penal de 
1940 acabou por tratar de algumas condutas especificamente relacio-
nadas à concorrência, termo menos abrangente do que licitação. As-
sim, previu os crimes de violação de sigilo de proposta de concorrência 
(art. 326), de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 
(art. 335), além de outros com incidência mais ampla (não restrita às 
concorrências), como de inutilização de edital ou de sinal (art. 336) e 
de advocacia administrativa (art. 321), para cuja exegese são valiosos 
os ensinamentos de Nelson Hungria18. 

A Constituição de 1988, no entanto, conferiu suma relevância ao 
tema, mediante várias disposições (arts. 22, inc. XXVII, 37, inc. XXI, 175 

17 FREITAS, André Guilherme Tavares de. Crime na Lei de Licitações. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. p. 15.

18 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. IX, p. 396.
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e 195, § 3º). Seguiram-se as leis 8666/93, 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 
9854/99, além de Emenda 6/1995. André Guilherme Tavares de Freitas 
conclui que o ordenamento pátrio, ao longo do tempo, contou com am-
pliação da aplicação das normas sobre licitações, definições mais pre-
cisas de sua obrigatoriedade e de suas exceções, de seus componentes 
importantes, como os requisitos de editais e julgamentos, de regimes 
especiais e de mecanismos para ampla defesa, sobretudo em revogação 
e anulação. Na lição de Vicente Greco Filho, a nova redação do art. 173, 
da CF, tornou excepcional a exploração direta da atividade econômica 
pelo Estado, ou seja, quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional e ao relevante interesse coletivo, nos termos da lei. A licitação, 
em contrapartida, ganhou relevância maior ainda, como antecedente 
imprescindível para obras, serviços, inclusive de publicidade, compras 
alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, 
contratadas com terceiro. O projeto do Deputado Roberto Pontes, que 
deu origem à Lei 8666/93, não continha previsão inicial de tipos penais, 
mas sofreu modificações e ganhou a Seção III do Capítulo IV (Dos Crimes 
e das Penas), no Senado, seguindo a tendência de inflação punitiva, so-
bretudo em leis esparsas. O Código Penal, de qualquer sorte, continuou 
e continua aplicável a diversas situações, como na fraude ou violência 
em arrematação judicial (art. 358, do CP), a qual não se confunde com 
a licitação administrativa. No mesmo diapasão, embora sem disposição 
expressa na Lei de Licitações, a Lei de Improbidade Administrativa tam-
bém se aplica aos contratos e seus certames. 

À luz dos princípios da intervenção mínima e da lesividade, bem 
assim da ideia de codificação, bastariam, no nosso sentir, algumas mo-
dificações no Código Penal para tutela eficiente e comedida do bem 
jurídico albergado pela Lei Maior. A substituição da concorrência pelo 
conceito mais amplo de licitação (gênero do qual a concorrência, a 
tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão são espécies) e a 
adequação dos tipos à regulamentação vigente dos procedimentos pela 
lei especial, como a previsão da categoria de licitante inidôneo, propi-
ciariam intervenção penal suficiente e necessária nesta seara, prescin-
dindo-se das seções III e IV introduzidas na legislação esparsa. 

A propósito, a maior parte das condutas tipificadas pela Lei de Li-
citações já se subsumia a tipos do Código Penal. Contra a suposição de 
que os novos dispositivos – mais minuciosos – otimizariam a vertente 
taxatividade do princípio da legalidade e melhor protegeriam o institu-
to, verificaram-se, na verdade, várias objeções dogmáticas: o emprego 
de expressões equívocas ou despiciendas, redações imperfeitas, falta 
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de sistematização, escolha aleatória de algumas condutas não lesivas 
e lacunas na proteção do bem jurídico, excesso de tipos abertos e de 
perigo abstrato, de conceitos indeterminados, de normas penais em 
branco e de equiparações na tipificação de condutas objetivamente 
distintas (tentativa e consumação, autoria e participação, etc.). 

Ademais, a extensão do texto de inúmeros dispositivos, como o 
art. 96, da Lei, e a inclusão de elementos peculiares ou estranhos ao in-
justo, como a invalidação do ato pelo Judiciário no art. 91, do aludido 
diploma legal, fizeram com que diversas condutas, porque desacompa-
nhadas de alguns fatores específicos e estranhos ao injusto, não pudes-
sem se subsumir aos respectivos tipos penais, não obstante substancial-
mente prejudiciais aos escopos das licitações. O ímpeto ao ministrar 
o remédio específico mostrou-se contraproducente ao tratamento do 
problema, ignorando os efeitos colaterais (exclusão de condutas des-
providas de características desimportantes). Em outras palavras, viável 
plenamente compreender, por exemplo, o que é fraudar uma licitação 
ou a execução de um contrato, existindo variegados e inimagináveis 
meios para tanto. Desnecessária e propícia à impunidade, portanto, a 
descrição incompleta feita pelo art. 96, da lei, de cada modus operan-
di. No mesmo sentido, prescindível a invalidação definitiva do ato para 
que o patrocínio ilegal de interesse particular no seio da Administração 
seja considerado reprovável penalmente, mostrando-se contraprodu-
cente aquela exigência do art. 91. Enfim, no afã de criminalizar, o le-
gislador introduziu elementos extrínsecos ao injusto; preocupou-se em 
descrever minúcias de atos mais recorrentes, desprezando aqueles com 
outros contornos, mas aptos à idêntica lesão ao bem jurídico; tipificou 
algumas condutas desprovidas de lesividade e várias já contempladas 
por tipos penais mais abrangentes, olvidando-se, ao mesmo tempo, ou-
tras que afetariam, fatalmente, as finalidades da licitação.

Destarte, a reação simbólica e impulsiva do legislador aos episódios 
de corrupção e de superfaturamento na década de 1990, em contexto 
de incremento de contratações de particulares pelos órgãos do Estado, 
muitas vezes sob a influência de agentes políticos, não atentou para 
problemas de ordem dogmática, para a melhor técnica legislativa, para 
os benefícios da codificação e para os princípios constitucionais, como 
da intervenção mínima, da culpabilidade, da legalidade e da proporcio-
nalidade. Assim, com a aprovação do Congresso e a sanção presidencial, 
foram introduzidos na nossa ordem jurídica, em 21 de junho de 1993, 
tipos penais específicos para as licitações e contratações da Administra-
ção Pública, sem vacatio legis. E como a União extraía da Carga Magna 
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competência privativa para legislar sobre matéria penal, a Lei 8666/93 
contemplou delitos que, nos termos de seu art. 85, referiam-se às li-
citações e contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas e quaisquer outras entidades sob 
seu controle direto e indireto. Neste ponto, foram definidos os sujeitos 
passivos das infrações penais e impostas aos seus agentes as providências 
para instauração e condução regular das licitações, ressalvadas apenas 
as hipóteses legalmente expressas de dispensa ou inexigibilidade. 

5. Os mandados de criminalização e a licitação na Constituição

Para melhor compreensão da necessidade e limites da intervenção 
penal, na matéria sob análise, impende identificar, com precisão, o 
respectivo bem a tutelar, sob um prisma constitucional, seus sujeitos 
ativo e passivo, além de propor ajustes ou exegeses apropriadas do tex-
to vigente sobre Licitações. A Lei 8666/93 concretizou determinação 
do art. 37, XXI, e art. 5º, caput, da Constituição Federal. O legislador 
obedeceu a um mandado de criminalização implícito, não obstante a 
opinião majoritária de que se tratou de opção legislativa, como a de 
Adel El Tasse19, por exemplo. A Carta Magna conferiu relevância pecu-
liar à tutela do patrimônio, mormente do público, e aos princípios que 
regem a Administração Pública, como a moralidade administrativa, a 
isonomia, a impessoalidade, a legalidade, a probidade e a publicidade, 
com repercussão favorável à proteção do erário. 

Todavia, segundo Ivan Barbosa Rigolin e Marco Tullio Bottino20, a 
Lei 8666/93 excedeu-se na ampliação do número de regras e, parado-
xalmente, transformou-as em normas gerais de licitações e contratos 
administrativos, em detrimento das particularidades locais, extraindo 
competência do disposto no art. 22, XXVII, da Constituição Federal, 
embora sua ementa anuncie a função regulamentadora do art. 37, XXI, 
da Lei Maior. Segundo esses autores, acabou por desestimular a ativi-
dade de licitar, com a complexidade de suas regras e extenso rol de 
delitos. De qualquer modo, o constituinte, ao eleger os meios valiosos 

19 El TASSE, Adel. Licitações e contratos administrativos. In: GOMES, Luiz Flavio; CUNHA, Rogério San-
ches (Coord.). Legislação criminal especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 671. (Coleção 
Ciências Criminais, v. 6). 

20 RIGOLIN, Ivan Barbosa; BOTTINO, Marco Túlio. Manual prático das licitações. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 43.
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e indispensáveis para alcançar objetivos, como os do art. 5º, da CF, e 
ao vincular o legislador infraconstitucional e a Administração a diversos 
princípios, conferiu relevância estratégia à licitação, cuja inobservân-
cia ou frustração deveria ser coibida e reprovada, severamente. Embo-
ra não expressamente, acabou por considerar a insuficiência de apenas 
outros ramos do Direito para garantir sua adoção e regularidade, recla-
mando também do Direito Penal a intervenção para proteger os bens 
jurídicos albergados pela ordem constitucional. 

Em suma, o sistema jurídico pátrio, ao reconhecer em nível hie-
rárquico superior a necessidade e a função determinante da licitação 
escorreita na efetivação do interesse público e de princípios caros da 
Lei Maior, contemplou a criação de tipos penais para tratamento com-
pleto e adequado da matéria. A propósito, não se deve olvidar também 
a Convenção Interamericana contra a Corrupção, promulgada no Brasil 
pelo Decreto n. 4410/02, e compromissos internacionais de combatê-la, 
sendo cediço que sua disseminação está associada, invariavelmente, à 
realização de negócios entre Estado e particulares, sem licitação ou 
mediante certame viciado. Enfim, o legislador não poderia se furtar à 
exigência de intervenção penal, mas mínima, nessa seara, tão propícia 
aos malfeitos com recursos públicos, em detrimento da satisfação de di-
reitos básicos dos cidadãos, e frequentemente útil aos servidores e par-
ticulares para o enriquecimento ilícito. Flávio Sátiro Fernandes21, aliás, 
bem destaca que a exigência de licitação não se assenta apenas sobre o 
interesse econômico e da Administração, mas sobre valores éticos.

Destarte, o art. 1º, da Lei 8666/93, observando o comando cons-
titucional, estabeleceu a obrigatoriedade da licitação para a Adminis-
tração Pública Direta, para os fundos especiais (reservas vinculadas de 
numerário, mas sem capacidade jurídica, motivo pelo qual a expressão 
“fundações governamentais” teria seguido a melhor técnica), para au-
tarquias (pessoas jurídicas de Direito Público com capacidade exclu-
sivamente administrativa), para fundações públicas (patrimônios per-
sonalizados e afetados a um fim, sob regime público), para empresas 
públicas (sociedades mercantis, industriais ou prestadoras de serviços 
constituídas pelos entes federativos, mediante autorização legal e sob 
a égide do Direito Privado, com capital exclusiva ou predominantemen-
te da Administração Pública, destinadas a realizar interesses públicos), 
para sociedades de economia mista (entidades mercantis, industriais 

21 FERNANDES, Flávio Sátiro. Dos crimes licitatórios. Revista Jurídica, ano XLII, n. 203, p. 39, set. 
1994.
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ou prestadoras de serviços constituídas pelos entes federativos, me-
diante autorização legal e sob a égide do Direito Privado, com capital 
particular e da Administração Pública, destinadas a realizar interesses 
públicos) e para entidades controladas pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, diretamente (quando detentores da maioria do 
capital social com direito a voto, nos termos do art. 165, § 5º, II, da CF) 
ou indiretamente (através de entidades criadas pelas empresas gover-
namentais e submetidas ao seu controle direto, como as subsidiárias). 
Em contrapartida, o referido diploma legal enumerou expressamente as 
hipóteses de dispensa e de inexigibilidade do procedimento licitatório.

Ainda no que concerne à repercussão da introdução da Lei de Li-
citações no ordenamento vigente, José Cretella Junior22 salienta que a 
definição da natureza da pessoa jurídica interessada no serviço ou na 
mercadoria, como Febem, Banco do Brasil, Emurb, BNDES, Caixa Eco-
nômica, é imprescindível, ainda que algum particular também tenha 
sido prejudicado, para se concluir pela obrigatoriedade e pela regula-
ridade da licitação. Se o sujeito passivo não pertence à Administração 
Pública, não incidem os preceitos incriminadores da Lei de Licitações, 
restando eventual subsunção a algum tipo do Código Penal. No mesmo 
diapasão, o conceito de funcionário público para fins penais é especi-
fico. Somente o partícipe que tinha ciência desta condição, portanto, 
responde em concurso pelo crime funcional. Merece registro, a propó-
sito, classificação de parte da doutrina das infrações em ilícito penal, 
cometido pelo cidadão, e ilícito administrativo puro e penal adminis-
trativo, ambos praticados pelo servidor. 

Hely Lopes Meirelles23 critica a seção III, da Lei de Licitações, por 
apresentar tipos anormais, conjugando dispositivos de natureza penal e 
administrativa e conceitos extrapenais. Observa que trouxe conceito pró-
prio de funcionário público, com acréscimo da pena em um terço, se ele 
exercia função ou cargo de confiança. André Guilherme Tavares de Freitas 
pondera que não se adota a equiparação do § 1º, do art. 327, do CP, com 
a redação da Lei 9983/00, com aqueles que trabalham para prestadora de 
serviço contratada ou conveniada em atividade típica da Administração 
Pública, porque aquela não estaria sujeita a procedimento licitatório. A 
causa de aumento da lei especial, outrossim, tem maior amplitude, pois 
encerra também funções de confiança que não são necessariamente de 
direção e assessoramento, como exige o § 2º, do art. 327, do CP.

22 Das licitações públicas. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 410.
23 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. p. 187. 
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João Marcelo de Araujo Junior24 considera dispensável, na verda-
de, o art. 84, da Lei de Licitações, diante do disposto no art. 327, do 
CP, entendendo que o legislador, aparentemente, pretendeu ampliar 
o conceito de funcionário público, mas se limitou a acolher a dimen-
são que a doutrina e a jurisprudência já lhe conferia, inclusive com a 
equiparação do empregado de sociedade de economia mista. Acabou, 
ainda, por criar confusão conceitual, ao empregar a expressão servidor 
público. Por outro lado, em sua opinião, a discussão sobre a integração 
da Administração Direta por autarquias restou prejudicada para fins de 
aplicação do dispositivo, por estarem ao alcance da inclusão legal das 
“demais entidades sob controle direto ou indireto do Poder Público”. 

Marçal Justen Filho25 observa que, nos termos do art. 84, da Lei 
8666/93, o diploma abarca condutas de servidores, segundo o conceito 
amplo de agente estatal, ou seja, aquele que exerce cargo, função 
ou emprego público, ainda que transitoriamente e sem remuneração. 
Prescinde-se do vínculo formal e prestigia-se o interesse público, tam-
bém presente nas atividades da Administração Indireta, excetuadas as-
sim as simples organizações sociais não governamentais. Se fictícias, 
contudo, pois instituídas pelo governo ou abastecidas por recursos pú-
blicos, podem ter crimes praticados no seu âmbito. O legislador preo-
cupou-se ainda com condutas de particulares e aquelas praticadas nas 
entidades privadas, em detrimento das licitações. O autor compreen-
de, de outro giro, que grande parte das condutas reprováveis no curso 
da licitação ou contratação poderia ser reconduzida a tipos do Código 
Penal, além do que algumas modalidades de crimes contra a ordem 
econômica ocorreriam naquele âmbito, como a eliminação de concor-
rência mediante ajuste. 

Vicente Greco Filho26 ensina que o art. 84, da Lei 8666/93, redefi-
niu o conceito de servidor, incorporando a terminologia administrativa 
moderna e a abrangência dada pela jurisprudência e pela doutrina. 
Seria, então, não apenas aquele que exerce, mesmo que transitoria-
mente e sem remuneração, cargo, função ou emprego público, mas 
também a atividade em fundação, empresa pública, sociedade de eco-
nomia mista e entidades sob controle direto ou indireto do Poder Pú-
blico. Como a redação dada pela Lei 9983/2000 ao art. 327, do CP, 
incluiu aqueles que trabalham em prestadora de serviço contratada ou 

24 Op. cit., p. 174.
25 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. 7. ed. São 

Paulo: Dialética, 2000. p. 809.
26 GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 25-27.
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conveniada para execução de atividade típica da Administração Públi-
ca, surgiram dúvidas sobre a extensão do conceito de funcionário ou 
servidor público. 

Com toda razão, o ilustre doutrinador vislumbra no art. 1º, da 
Lei 8666/93 a solução, sustentando que, se a entidade incumbida da 
atividade está sujeita às regras das licitações, ou seja, sob controle 
direto ou indireto dos entes federativos, seu agente gozará daquela 
condição legal. Na falta desta, eventualmente poderá cometer in-
fração do Código Penal. Pode-se aduzir que até mesmo de outra lei 
esparsa, mas não crime especial da Lei de Licitações, que reclame tal 
qualidade do sujeito ativo. Outrossim, não surtirá o efeito automáti-
co do art. 83, da Lei, independentemente da quantidade de pena e 
da motivação exigidos pelo art. 92, do CP. Explica, a propósito, que 
os efeitos são de ordem administrativa (perda do cargo ou função) e 
política (perda do mandato eletivo), mas todos ocupados à época da 
condenação. 

Eduardo Saad Diniz27 salienta que o problema da conceituação da 
Administração Pública apenas tangenciou a evolução do modelo de Es-
tado e que a capacidade de programação de suas atividades mante-
ve-se alheia aos encaminhamentos de ordem político-legislativa. Suas 
estratégias não foram reduzidas em esquemas normativos e, inclusive, 
para atribuição de responsabilidades. Em uma sociedade industrializa-
da, as demandas regulatórias intensificam-se entre força do Estado e 
controle da sociedade civil. A ideia de viabilizar a probidade adminis-
trativa, carecendo de elementos estruturais, passou a conviver com a 
de eficiência. Aduz que as parcerias público-privadas reproduzem a ló-
gica perversa da privatização dos lucros e socialização dos riscos e que 
a revisão do conceito de Administração Pública deve contemplar este 
acoplamento estrutural dos interesses de natureza privada. Conclui 
que a regulação dos sistemas jurídicos busca, então, novos critérios 
para preservar as funções de controle social, mormente alternativas 
dogmáticas comuns na tutela de interesses supraindividuais, como de-
litos de perigo abstrato, normas penais em branco, expansão do Direito 
Penal, Direito de Intervenção, Direito Administrativo Sancionador e Di-
reito Penal do inimigo. 

27 Op. cit., p. 50.
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6. Deficiências no cumprimento dos comandos constitucionais

A Lei em estudo estabeleceu variegados tipos penais para assegu-
rar que as pessoas jurídicas que compõem a Administração, por seus 
prepostos, realizariam e zelariam pela regularidade das licitações e 
respectivos contratos, obstando também a interferência perniciosa de 
particulares. João Marcelo de Araujo Junior observa que, diferente-
mente do Código Penal, a Lei de Licitações está dividida apenas em 
capítulos e seções, sem ementas nos artigos. Com efeito, assim como o 
nomen iuris, as epígrafes também auxiliariam a identificação dos bens 
e interesses protegidos. Não causa estranheza, nesse contexto, que 
surgisse controvérsia doutrinária acerca do objeto de tutela de cada 
tipo. No nosso sentir, diante da infinidade de bens jurídicos vislumbra-
dos pelos penalistas e administrativistas para cada norma, buscamos no 
conceito das licitações e na sua disciplina pela Lei Maior, em conformi-
dade com seu histórico e contornos atuais, os interesses mais relevan-
tes por elas albergados e que, fatalmente, estariam comprometidas, 
quando não instaurada ou quando eivada de vicio. 

Restringir-se-iam, assim, à moralidade administrativa, à isonomia 
e ao erário da Administração. Embora reflexamente resguardassem a 
supremacia do interesse público, entendemos que aqueles princípios e 
interesses gozam de contornos mais concretos e específicos, que per-
mitem a delimitação mais apropriada do objeto e finalidade da tutela, 
restringindo-a e reduzindo o risco de tipificação de quaisquer condutas 
que atentem contra a ideia mais abstrata de interesse público. E de 
fato, na interpretação de cada dispositivo penal relevante da lei e do 
Código Penal, em matéria de licitações, permite vislumbrar algum ou 
mais de um desses três bens jurídicos. Naqueles em que não está pre-
sente nenhum deles, e sim a proteção de aspectos formais do procedi-
mento, que não afetam a essência dos interesses acolhidos pela Cons-
tituição, observamos a inobservância da intervenção penal mínima, o 
abandono dos valiosos contributos da dogmática e o hábito de optar por 
texto legislativo extenso, supérfluo, simbólico e inócuo.

A conjugação entre os princípios de Direito Administrativo inscul-
pidos na Constituição, a natureza, fundamentos e finalidades específi-
cas do procedimento licitatório permite concluir que, assegurando-se 
a moralidade administrativa e a isonomia entre postulantes, mediante 
a instauração e no bojo desse procedimento, além de assim resguardar 
o erário público, o instituto da licitação terá aplicação efetiva e prote-
ção integral. Nesse diapasão, é possível afirmar que os bens tutelados 
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não são exclusivamente individuais, pois aqueles princípios interessam 
a toda coletividade, nem por isso perdendo referencial antropocêntri-
co, dada sua relação inequívoca com os direitos fundamentais. 

Além da pessoa jurídica da Administração e do licitante em condi-
ções de vencer, para os demais interessados em participar do certame e 
para os cidadãos em geral, até porque destinatários finais da atividade 
administrativa, é essencial que a escolha do contratado se paute pela 
moralidade, pelo tratamento isonômico e pelo resultado mais favorável 
ao patrimônio e ao interesse público. Outrossim, somente as condutas 
que comprometam efetivamente aqueles bens jurídicos com dignidade 
constitucional exigem a tipificação, não devendo o Direito Penal se 
ocupar de perigos remotos, comportamentos secundários, de cogitação 
ou meramente preparatórios. Somente dessa forma, a subsidiariedade 
e fragmentariedade serão efetivamente respeitadas. 

Retomando a discussão sobre o bem jurídico, cumpre salientar 
que João Marcelo de Araujo Junior, ao negar que os crimes da Lei sejam 
contra a ordem econômica, argumenta que prepondera, no injusto tí-
pico, o interesse da Administração. Reconhece, implicitamente, assim, 
que há outros interesses não prevalecentes sob tutela, nessa seara. 
Diógenes Gasparini, mais próximo da linha ora preconizada, considera 
bem jurídico, por exemplo, no art. 89, da Lei 8666/93 (dispensa ou 
inexigibilidade de licitação), a moralidade administrativa; no art. 94 
(quebra de sigilo de proposta), a regularidade da licitação; no art. 96 
(fraudes), o patrimônio público. Ricardo Antonio Andreucci28 considera 
os interesses da administração em geral como bem jurídico. Todavia, 
tal definição é vaga e assaz ampla. Nem todo interesse administrativo 
é visado pela disciplina das licitações e muito menos por sua vertente 
penal. Outros autores mencionam a regularidade do procedimento, a 
imparcialidade, a preservação dos registros e cadastros, a competitivi-
dade e a livre iniciativa.

Embora todos esses fatores sejam relevantes para o corpo social, 
não foram estabelecidas constitucionalmente como valores nucleares 
nessa seara e diretamente dependentes de tutela penal. O que se bus-
ca com o procedimento licitatório e sua proteção penal é assegurar, em 
última instância, a moralidade na Administração, o patrimônio público, 
mediante contratações vantajosas, e a igualdade entre os particulares 
para delas participarem. Esses valores, realmente, são os que gozam 

28 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação penal especial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 484.
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de status constitucional, não podem se dissociar do instituto e devem 
nortear a intervenção penal. 

Por conseguinte, as condutas que os lesam ou ameaçam, grave-
mente, devem e podem ser tipificadas, à luz dos princípios da interven-
ção mínima e da lesividade ou ofensividade. Em contrapartida, aque-
las que apenas atentam contra a regularidade do procedimento e dos 
cadastros, contra interesses secundários ou contra fatores meramente 
instrumentais para aqueles objetivos ou ainda aquelas que, embora na 
linha de risco para os autênticos bens jurídicos, não adquiriram dano-
sidade, prescindem e não legitimam a criminalização, sob um enfoque 
constitucional e funcionalista moderado do Direito Penal. Assim, ajus-
tam-se os ganhos dogmáticos aos fins legítimos de política-criminal, 
sob a égide do arcabouço constitucional.

Os desdobramentos pretensamente benéficos de uma tutela mais 
ampla e as condições propícias à sua efetivação não devem integrar 
a meta central do legislador penal, segundo a missão que lhe foi con-
ferida pela Constituição Federal. Podem ser sopesados na construção 
de todo o complexo legislativo para otimização das funções do pro-
cedimento licitatório, mas não constituem propriamente a finalidade 
perseguida pela lei penal. Por conseguinte, identificados os bens jurí-
dicos, em conformidade com a vontade do constituinte, e partindo da 
premissa de que a intervenção penal está condicionada à sua proteção, 
é possível avaliar quais tipificações lhe são úteis e necessárias, distin-
guindo-as das precipitadas, excessivas, despiciendas ou inadequadas, 
em prol do princípio da ofensividade e dos postulados da subsidiarieda-
de e fragmentariedade. Assim, resiste-se às tentações e tendências de 
construção de um Direito Penal simbólico e de emergência, como tem 
sido comum na sociedade de risco. 

Nesse contexto, muitos dos tipos penais da Lei 8666/93 mostram-
-se prescindíveis para a tutela eficiente dos verdadeiros bens jurídicos, 
sob a ótica constitucional, como os arts. 93, 94, 97 e 98, ou maculados 
por imperfeições técnicas na redação, como os arts. 92 e 96, ou ainda 
pela leniência com os recursos dogmáticos próprios do modelo de Di-
reito Penal orientado por garantias constitucionais, como os arts. 91, 
95 e 96. Por outro lado, aos ataques relevantes e graves contra aqueles 
valores constitucionalmente priorizados são cominadas penas insufi-
cientes e incompatíveis com a coerência do sistema, em detrimento do 
princípio da proporcionalidade (art. 89, 90, 95 e 96, da lei). 

Ademais, variegadas lesões ou ameaças sérias àqueles bens dignos 
da tutela não estão contempladas pelas disposições penais da Lei, como 
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as fraudes em contratações de obras e serviços públicos e expedientes 
ardilosos na execução de contratos. Como se não bastasse, o princípio 
da codificação não foi observado, com prejuízo inegável à harmonia e 
funcionalidade do sistema repressivo e preventivo, ao próprio conhe-
cimento e persuasão dos destinatários e à otimização dos princípios da 
legalidade e culpabilidade. Com efeito, inúmeras condutas praticadas 
no âmbito das licitações e contratos já estavam contempladas pelo Có-
digo Penal, como as falsidades e constrangimento, tendo surgido con-
flitos aparentes de normas e divergências sobre suas soluções, em de-
trimento da segurança jurídica e do combate à impunidade. A proteção 
do bem jurídico, portanto, mostra-se deficiente, em diversos aspectos.

A despeito das críticas fundadas que sofrem diversos setores do 
nosso ordenamento, variegadas incongruências e inconsistências sub-
sistem. Nos países europeus, que muito inspiraram os pilares da ordem 
jurídica pátria, não se verifica a mesma profusão de normas minuciosas 
e esparsas sobre incontáveis matérias, cujo conhecimento, até mesmo 
pelos operadores do Direito, é questionável, sobretudo pelo desape-
go à ideia de codificação. No nosso ordenamento, não é incomum se 
surpreender com a localização de um crime em legislações destinadas 
a questões cíveis e administrativas, como na Lei de Locações. Muitas 
vezes o simples descumprimento daquelas regras é tipificado como de-
lito, no emaranhado de dispositivos de natureza diversa, deixando de 
adquirir aplicabilidade no meio social, principalmente se consideradas 
a natureza e as funções precípuas das sanções penais. 

O legislador pátrio, porém, ao cuidar da intervenção penal nas 
licitações, optou por desprezar aquela orientação, inserindo várias fi-
guras típicas no bojo da extensa Lei de Licitações, quando seu projeto 
tramitava pelo Senado, ao invés de simplesmente aperfeiçoar a regula-
mentação da matéria no Código Penal vigente, o que reforçaria a otimi-
zação dos princípios da culpabilidade e legalidade. Não é preciso dizer 
que ainda é incipiente a aplicação da maior parte desses dispositivos e 
que são extremamente raras, em especial, a comunicação e apuração 
das infrações de menor potencial ofensivo do referido diploma. 

Em suma, segue as tendências e cede às tentações de um direito 
penal de emergência, de inflação legislativa, de ampliação da inci-
dência das penas privativas de liberdade e de banalização do com-
bate a supostas e incipientes fontes de perigo, mediante precoce e 
indiscriminada responsabilização penal, sob o pretexto de proteção 
eficiente do indivíduo em uma sociedade de risco. Na seara das licita-
ções, a propósito, não há que se falar sequer no desconhecimento das  



Marco principiológico da tutela penal das licitações 397

consequências das condutas tratadas pelo legislador e no princípio da 
precaução, como ocorre na clonagem e outras atividades perigosas à 
biossegurança e nos métodos surpreendentes do terrorismo. 

Não se justificam, pois, a prevenção extrema, a exacerbada an-
tecipação da intervenção penal e a tipificação de quaisquer atos que 
perturbem a regularidade formal do procedimento administrativo, com 
excesso de rigor e de precaução, em etapas distantes do resultado, 
sobretudo quando isto pode implicar restrição à esfera de liberdade do 
indivíduo. O processo de despenalização e criminalização, inevitável 
em virtude das profundas e constantes mudanças na sociedade, deve-se 
nortear por critérios lógicos, principiológicos e técnicos, preservando 
alto grau de coerência, a despeito de inexoráveis injunções ideológicas, 
de ímpetos casuístas e do clamor público. Infrações que, em virtude 
das alterações sensíveis nas condições de vida e nas relações do ser hu-
mano, não justificam mais a cominação de pena privativa de liberdade 
e o rigor da intervenção penal, principalmente quando nasceram há 
muitas décadas por convicções morais, dogmas ou mesmo para tutela de 
bens jurídicos de menor relevância social, podem ser tratadas apenas 
na seara administrativa ou de outros ramos do Direito. A modificação de 
valores, não obstante lenta, deve repercutir sobre as normas, segundo 
a concepção tridimensional do Direito (fato, valor e norma).

Nesse contexto, há ainda excesso evitável de tipos abertos e de 
perigo abstrato no diploma em apreço, assim como de normas penais 
em branco, quando apenas devem ser admitidos, excepcionalmente, 
para proteção de interesses supraindividuais extremamente relevan-
tes e com raízes constitucionais. Sabidamente, o uso indiscriminado e 
desvirtuado de tal expediente depõe contra a otimização do princípio 
da culpabilidade, da intervenção mínima, da proporcionalidade e da 
legalidade, mais precisamente de suas vertentes taxatividade e reserva 
absoluta. Desse modo, impunha-se conciliar a aptidão restritiva daque-
las concessões dogmáticas, com ressalvas e cautelas, e a preservação 
de garantias fundamentais. Marçal Justen Filho, a propósito, pondera 
que os princípios da legalidade, da especificação, da proporcionalida-
de, da culpabilidade e do personalismo da sanção orientam até mesmo 
o regime jurídico das penalidades administrativas (advertência, multa, 
suspensão de participação em licitação ou impedimento de contratar 
com a Administração e declaração de inidoneidade). Menciona, então, 
entendimento do STF de que o poder outorgado ao TCU pelo art. 46, 
da Lei 8443/92, não se confunde com o art. 87, da Lei de Licitações. 
No entanto, cumpre reconhecer que as garantias e formalidades pro-
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cessuais, na esfera administrativa, ainda assim, não gozam da mesma 
extensão e rigor do processo penal, facilitando respostas mais céleres 
e efetivas às violações da lei. 

7. Intervenção penal legítima na seara das licitações

Deste modo, a proposta de um Direito Administrativo Sancionador, 
que se ocupasse de várias das condutas atualmente tipificadas como 
crimes, atenderia, de um lado, aos princípios da intervenção mínima 
e lesividade, em prol de garantias individuais, e permitiria, de outro, 
resposta mais eficaz e célere, mediante instrumento mais simples e 
flexível, até mesmo por não redundar na restrição à liberdade do in-
divíduo. Poderia alcançar, ademais, as pessoas jurídicas, sem afrontar 
as objeções mais comuns e convincentes à responsabilidade penal dos 
entes coletivos.

De qualquer maneira, para superar esse descompasso entre o es-
pírito da Lei de Licitações e os princípios do Direito Penal é possível e 
apropriada, sobretudo para a criminalidade econômica menos grave, a 
aplicação mais ampla de sanções de cunho pecuniário e restritivas de 
direito, relegando-se a privação de liberdade para condutas de gravida-
de socialmente cognoscível, causadoras de prejuízo assaz significativo 
aos interesses de envergadura constitucional, e para os reincidentes 
nas infrações mais importantes. A incerteza ou negação da função de 
ressocialização ou de prevenção geral da pena privativa de liberdade, 
certamente corrobora tal conclusão. Prestigiadas as funções retributiva 
e de prevenção especial, a pena privativa de liberdade seria útil, na-
quelas hipóteses de visível perturbação da ordem ou ofensa relevante 
a interesse público. 

Para os demais ilícitos, a sanção administrativa, se proporcional à 
gravidade, seria suficiente e proporcional aos danos carreados a toda 
colee a tividade, satisfazendo o escopo de retribuição. A aptidão res-
socializadora que lhe falta, por outro lado, seria prescindível, nestes 
casos. Em regra, condutas de tal jaez não são praticadas por dissociais, 
grupos à margem da sociedade ou pessoas dotadas de personalidade 
temível cuja reintegração social almejar-se-ia. A par do questionamen-
to infindável sobre tal eficácia da reprimenda criminal, mostrar-se-ia 
suficiente, neste ponto, a responsabilização civil e administrativa. A 
opção legislativa, todavia, refletiu a tendência de inflação penal, nas 
últimas décadas, e de agravamento de sanções, mesmo quando desne-
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cessário, e revelou a valorização da ideia de castigo, cominando penas 
em patamares e regimes semelhantes para infrações de gravidade ob-
jetivamente distinta. 

Importante ressaltar, no mais, que os crimes da lei especial não 
admitem a modalidade culposa e que, na sua maioria, reclamam dolo 
específico, segundo melhor exegese. Marçal Justen Filho29, após re-
lembrar o disposto no parágrafo único do art. 18, do Decreto-Lei n. 
2848/1940, assevera que a repressão penal deve se voltar contra o es-
copo do agente de obter o resultado reprovável, não bastando o dano. 
Distingue o intuito de lesar a Administração do descumprimento de 
formalidade por culpa em sentido estrito, quando o agente apenas se 
sujeitaria à responsabilização administrativa. Embora a doutrina ma-
joritária contente-se com o dolo genérico e admita o eventual, aquele 
autor vislumbra a necessidade de vontade do resultado incompatível 
com a disciplina das licitações e contratações públicas. Menciona, a 
propósito, outra característica da aludida intervenção penal, qual seja, 
a quantidade de normas penais em branco. 

Assim, pressupondo infração administrativa, a consumação dos cri-
mes ainda reclamaria um elemento subjetivo específico. Justen preconi-
za, mediante superação das concepções causalistas, a exigência de ação 
penalmente reprovável e a pressuposição de aspectos subjetivos, mesmo 
nos casos de mera descrição legislativa de comportamentos materiais ex-
ternos. Enfatiza, além disso, a farta utilização de elementos normativos 
pela lei, como “indevidamente” e “injustamente”, dada a peculiaridade 
das condutas, as quais, então, não deveriam configurar crimes, quando 
nitidamente não extrapolassem o perfil de irregularidades. 

Essas ponderações revelam a preocupação legítima dos estudiosos 
com a equiparação de infração administrativa ao delito, de tornar típi-
co penalmente todo ilícito do ordenamento. Sob o prisma dogmático, 
no entanto, a par dos avanços do finalismo e da teoria do domínio do 
fato, não é possível exigir dolo específico se, embora importante para 
delimitação do injusto e da intervenção penal em certa situação, não 
foi previsto no tipo ou ainda preconizar a existência de um novo aspec-
to do elemento subjetivo. Enquanto não ocorrer uma reforma legislati-
va criteriosa, resta a leitura constitucional dos tipos demasiadamente 
amplos ou até mesmo o reconhecimento de inconstitucionalidades, a 
fim de superar aquelas distorções na esfera penal, mormente o excesso 

29 Op. cit., p. 827.
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e a desproporção na intervenção para fins de proteção do bem jurídico. 
O pressuposto da lesividade, desejada ou aceita pelo agente, por vezes 
dependente, na matéria em apreço, da inserção do dolo específico e a 
construção de um Direito de Intervenção ou Administrativo Sancionador 
para infrações relevantes, mas menos graves, conciliaria princípios ful-
crais do Direito Penal com o combate eficiente a esta forma específica 
e dinâmica de criminalidade. 

Enfim, o processo de despenalização e criminalização simultâne-
as deve ser compreendido em um movimento de adequação do sistema 
penal aos princípios constitucionais, mormente aos da intervenção míni-
ma e da proporcionalidade, bem como à proibição de insuficiência e às 
diretrizes de política criminal, segundo uma concepção funcionalista do 
Direito Penal, não refratária à dimensão positiva do modelo de garantias. 
Sua efetivação deve ser permeada por esses mesmos princípios, a fim de 
viabilizar, realmente, a proteção do bem jurídico e, por conseguinte, dos 
direitos fundamentais de todos os cidadãos, sem a pretensão de criar 
mera e ilusória sensação de que o sistema jurídico é completo, moderno, 
dotado de especificidade, infalível por cuidar de todas as ofensas pos-
síveis ao interesse a preservar, eficiente no combate a qualquer pertur-
bação e extremamente protetor. Em suma, não importam o número de 
crimes específicos contra as licitações, a especialidade e a extensão da 
redação, mas a previsão dos tipos estritamente necessários, relevantes 
e úteis para responder e coibir lesão ou séria ameaça ao bem jurídico, 
regularmente introduzidos no Código Penal, com sanções proporcionais 
entre si e em relação aos demais delitos do nosso ordenamento. 

Preconizamos, portanto, que todos esses princípios expostos na 
síntese dos itens 1 a 3, atentando-se ainda para a evolução peculiar 
do instituto na ordem jurídica pátria e para os contributos da ciência, 
devem ser conjugados e otimizados com vistas à formação do marco 
constitucional, legal e penal das licitações. Urge estabelecer o modelo 
normativo legítimo e eficiente para tratar da responsabilização criminal 
nessa seara, rechaçando-se exegeses de regras que possam afrontá-los 
ou levar a uma solução desproporcional, ou seja, que despreze a otimi-
zação dos princípios específicos do direito administrativo e penal, bem 
como o potencial norteador do princípio geral da proporcionalidade. 
Não se pode perdê-los de vista na interpretação das regras, no reco-
nhecimento de inconstitucionalidades e na análise crítica da legislação, 
buscando sugestões, de maneira criteriosa, para reformas que atendam 
aos objetivos de política criminal, mas dentro do marco constitucional e 
dos contributos do aperfeiçoamento constante da dogmática. 
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Repensando os direitos individuais homogêneos 
nos 30 anos da Constituição1 

Helena Campos Refosco2 
Juíza de Direito no Estado de São Paulo

A celebração dos 30 anos da Constituição Federal convida à re-
flexão sobre o fortalecimento que ela propiciou aos novos direitos e 
formas de tutela coletiva.3 Essa importante inovação mostra que, já 
em 1988, eram evidentes as transformações sociais que levaram à 
massificação das relações e à consequente necessidade do instrumen-
tal coletivo.4 A modernização da sociedade, a urbanização, a indus-
trialização, a burocratização e o incremento das relações bancárias e 
de consumo, acarretaram o aumento da demanda por justiça. Outros 
fatores também contribuíram: o crescimento da população, das taxas 
de escolaridade, da conscientização de direitos, do número de ad-
vogados, a democratização do país e o surgimento de novos direitos 
(GALANTER, 2010).

1 Este artigo inspira-se, parcialmente, nas reflexões do livro “Ações Coletivas e Democratização do 
Acesso à Justiça”, fruto de minha tese de Doutorado, desenvolvida na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo – USP e na Faculdade de Direito de Harvard, onde fui recebida como Visiting 
Researcher (REFOSCO, 2018). A responsabilidade pelo teor deste artigo e por eventuais equívocos 
é exclusivamente minha. Agradeço aos Professores Jean-Paul Veiga da Rocha, Oscar Vilhena Vieira, 
Owen Fiss e Ricardo Lewandowski, por instigarem algumas das reflexões essenciais para a redação 
deste artigo, e a Regina Helena Refosco pela revisão.

2 Doutora em Direito (USP, 2017). Pesquisadora Visitante na Faculdade de Direito de Harvard 
(2015/2016). Juíza Auxiliar no Supremo Tribunal Federal (2017-presente) – Gabinete do Ministro 
Ricardo Lewandowski.

3 Conforme Barbosa Moreira, “[...] o fenômeno das ações coletivas, que nesta Constituição assume 
dimensões até então desconhecidas do Direito Constitucional brasileiro, se manifesta, na verdade, 
sob duas formas. De um lado, temos figuras processuais específicas de ações coletivas: o mandado 
de segurança coletivo, previsto no art. 5º, LXIX; a ação popular, prevista no mesmo art. 5º, LXXIII, 
e a ação civil pública, objeto da disposição do artigo 129, III, e de seu § 1º. De outro lado, temos 
também a manifestação desse fenômeno em termos genéricos, por assim dizer, para qualquer ação, 
como se infere do art. 5º, XXI, que legitima entidades associativas, mediante autorização expressa, 
a litigar, em Juízo, por direitos de seus associados; e ainda no art. 8º, VI, que cuida da possibilidade 
de os sindicatos litigarem, em Juízo, em prol dos direitos e interesses das categorias profissionais 
que representam direitos e interesses gerais ou mesmo individuais.” (MOREIRA, 1991, p. 190).

4 Nas sociedades de massas a produção, o consumo, a mídia e as relações são massificadas e impes-
soais (GINER, 1976). Interesses de massa, segundo Ada Pellegrini Grinover, comportam ofensas “que 
colocam em contraste grupos, categorias, classes de pessoas” (GRINOVER, 2008, p. 226).
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Apesar do fortalecimento dos direitos e instrumentos coletivos 
pela via constitucional, dificilmente se pode afirmar que o sistema de 
Justiça brasileiro tenha, efetivamente, incorporado o ideal de acesso 
à Justiça correspondente à coletivização de direitos: a representação 
adequada de interesses. As possíveis explicações para isso se relacio-
nam tanto a falhas no desenho institucional do processo coletivo quanto 
à cultura jurídica brasileira, apegada ao individualismo e à enraizada 
desigualdade econômica e social. Disso resulta um quadro de persis-
tente exclusão, que contraria determinações constitucionais claras no 
sentido da garantia do acesso efetivo à Justiça,5 bem como de inclusão 
econômica e social.

Foi, sobretudo, a partir da nova Constituição que o Poder Judiciá-
rio passou a ser convocado a resolver sobre políticas públicas fundamen-
tais, bem como sobre grandes dilemas regulatórios. A dogmática jurídica 
ainda não apresentou respostas e soluções à altura dos novos desafios. 
Está por ser desenvolvida uma doutrina processual sofisticadamente ins-
trumental para, de maneira segura, efetivar direitos coletivos. 

Diante disso, pergunta-se: como pode o Judiciário ocupar um lu-
gar responsivo ao clamor social por mais e melhor acesso à Justiça? 

Ante as muitas respostas possíveis, este trabalho objetivou apre-
sentar uma delas, referente ao papel da dogmática processual e da 
jurisprudência na reinterpretação dos direitos individuais homogêneos, 
cuja reivindicação serve de esteio a incontáveis ações repetitivas (DI-
DIER JÚNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 173), haja vista a dificuldade de 
solução de tais conflitos pela via coletiva.

5 Art. 5º, XXXV, da Constituição. Neste ponto, insta ressaltar que é preciso ter cautela para não acei-
tar o discurso do excesso de litigiosidade de forma acrítica, desconsiderando-se o paradoxo aponta-
do por Maria Tereza Sadek de que no Brasil há “demandas de menos e demandas de mais” (SADEK, 
2004, p. 86). A repetição do discurso de excesso de litigiosidade interessa a grandes organizações 
burocráticas, que, uma vez fechadas as portas da Justiça, podem evitar as consequências jurídicas 
de suas políticas empresariais. Ugo Mattei descreve com precisão o problema: “Only in very recent 
times have some scholars became aware of the fact, in the years of the demise of the Welfare State, 
that access to justice had been transformed into a non-issue (as witnessed by the disappearance 
of all the scholarly literature) and substituted by a quite opposite and almost certainly ‘invented’ 
problem, that of ‘litigation explosion’. Accordingly, the solution to the flood of litigation was closing 
the doors of adversary justice to everybody, in particular to weaker market actors and the deve-
lopment of a new ‘industry’, that of ADR governed by the ideology of harmony and social peace.” 
(MATTEI, 2007, p. 5) Mattei concluiu que “[…] litigation explosion is more of an issue of perception 
(often encouraged by propaganda) than of reality” (MATTEI, 2007, p. 5-9). Na configuração brasilei-
ra, o que se verifica é que os números superlativos da litigiosidade revelam que alguns setores – que 
compõem o grupo dos litigantes habituais – consomem significativamente a capacidade da Justiça, 
o que dificulta sua atuação na defesa de direitos, constituindo “evidência de situações perniciosas, 
tanto no que se refere à deturpação das atribuições do Poder Judiciário, quanto no aumento das 
dificuldades de democratização do direito de acesso à justiça” (SADEK, 2014, p. 60).
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Para tanto, o caminho a ser percorrido será o de, primeiramente, 
apresentar as bases teóricas que justificam a crença, também abraçada 
pelo legislador constituinte, de que o processo coletivo poderia congre-
gar interesses e demandas individuais em prol de uma solução unifor-
me, menos custosa e mais equânime para causas coletivas. Em segundo 
lugar, sustentar-se-á a natureza coletiva, e não individual, dos direi-
tos individuais homogêneos, ao contrário do entendimento prevalente 
na dogmática e na jurisprudência brasileiras. A seguir, apresentar-se-á 
breve perspectiva comparada com o sistema processual coletivo esta-
dunidense. Ao final, serão expostas as conclusões. 

1. Litígio de interesse público e ação coletiva

Marc Galanter foi pioneiro na demonstração de que, na atual con-
figuração da sociedade, a ação individual tende a perpetuar injustiças, 
porque os litigantes habituais gozam de vantagens a que os litigantes 
eventuais não têm acesso (GALANTER, 1974). Ele forneceu diversos 
exemplos dessas vantagens, como (i) expertise em razão da grande 
quantidade de litígios semelhantes; (ii) economias de escala; (iii) influ-
ência no desenvolvimento normativo por meio de grupos de pressão; (iv) 
possibilidade de arcar com perdas momentâneas em detrimento de su-
cessos futuros, o que poderá levar os litigantes habituais a fazer acordos 
em casos nos quais tenham menor chance de ganhar e levar às instân-
cias superiores as ações cujo prognóstico de resultado lhes seja mais fa-
vorável; (v) facilidade na contratação dos melhores advogados, devido à 
comum sobreposição dos poderes econômico e jurídico; (vi) o privilégio 
de que gozam esses advogados, por enfrentarem uma multiplicidade 
de ações repetidas, de aprender com seus erros, podendo corrigi-los na 
redação de futuros contratos e evitá-los nas ações judiciais seguintes. 

Nesse sistema, os litigantes habituais eventualmente arcam com 
derrotas esporádicas, porém, no final do dia, são os grandes vencedo-
res, já que os precedentes tendem a lhes ser favoráveis. As vantagens 
estratégicas dos litigantes habituais são, segundo Galanter, potenciali-
zadas pela passividade e pelo custo de acesso aos tribunais, bem como 
pelas sobrecargas de processos e por atrasos nos julgamentos.

Marc Galanter aponta o fortalecimento da ação coletiva, especial-
mente da class action estadunidense, como uma das principais soluções 
para equalizar a desigualdade de posições estratégicas das partes. Para 
Galanter, a class action eleva os riscos do litigante habitual, reduzindo 
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suas vantagens estratégicas, e serve como instrumento de coesão de 
grupos de litigantes eventuais, que, unidos, passam a atuar de modo 
coordenado e jogar com estratégias de longo prazo, bem como a des-
frutar de serviços jurídicos de primeira qualidade.

Galanter escreveu seu texto sob o influxo de um novo tipo de 
demanda que emergiu devido aos processos de industrialização, ur-
banização e burocratização do século XX, que Abram Chayes designou 
como litígio de interesse público (CHAYES, 1976). Esse tipo de lide diz 
respeito às políticas públicas ou regulatórias que incidem nas relações 
– fundamentais na vida contemporânea – entre cidadãos e grandes 
organizações burocráticas. 

Dado seu caráter abrangente e sistemático, os resultados do litígio 
de interesse público não são restritos às partes, mas, ao contrário, pau-
tam o comportamento da burocracia estatal ou regulatória, afetando 
toda uma classe de pessoas. Assim, diferentemente do litígio típico do 
século XIX, bilateral e retrospectivo, o litígio do século XX passa, gra-
ças ao tipo de relação massificada e de adesão que as pessoas mantêm 
com as grandes organizações burocráticas que regem a vida moderna, 
a retratar descontentamentos coletivos. 

Segundo Chayes, esta nova configuração do litígio demanda do 
Judiciário uma mudança de atuação, haja vista que mesmo ações indi-
viduais têm óbvios impactos em quem não está representado em juízo, 
e não apenas por força do precedente, mas porque muitas vezes a dis-
puta se dá sobre a forma como projetos de governo serão executados.

Em sentido semelhante a Galanter, Abram Chayes aponta as van-
tagens da class action na sociedade cada vez mais regulada do sécu-
lo XX, por permitir que grupos sejam representados, pelo seu caráter 
prospectivo, pela postura ativa que exige do juiz e por conferir-lhe me-
lhores condições de avaliar a política governamental em questão, po-
sicionando-se corretamente sobre o litígio. Para Chayes, a importância 
da class action decorre da conscientização de que muitas interações 
sociais importantes são conduzidas de forma burocratizada.

A partir das reflexões de Chayes, Owen Fiss critica a idealização 
da atuação individual em juízo de cada cidadão impactado por uma 
determinada conduta. Para Fiss, o ideal de participação individual não 
se ajusta à realidade econômica e social burocratizada e vertical da 
atualidade, em que o indivíduo tem um poder formal, mas não real, 
para reagir aos abusos das organizações de grande porte (FISS, 2004, 
p. 85). Nessas condições, ressalta Fiss, o axioma da participação indi-
vidual no processo não logra proteger de forma efetiva o indivíduo, por 
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se basear em uma realidade antiga, em que relações prevalentes eram 
horizontais e os relacionamentos interpessoais eram mais igualitários 
do que são hoje. 

Ao examinar os dois modelos de litigância, Fiss esclarece que, 
embora ambos sejam válidos e legítimos, o modelo estrutural, que se 
contrapõe ao de resolução de disputas bilaterais, é o mais compatível 
com a função social do Poder Judiciário de dar concretude a valores 
públicos, constantes da lei e da Constituição, no contexto do Estado 
burocrático contemporâneo. O paradigma do processo estrutural, para 
ele, recoloca o Poder Judiciário no centro do poder governamental, 
partindo da convicção de que a realidade atual precisa ser modificada, 
de que a distribuição de poder e privilégios na sociedade não é satisfa-
tória e de que a mudança social só é possível se as organizações buro-
cráticas que definem o status quo forem restruturadas.

Assim como nos Estados Unidos – EUA, de onde provêm as refle-
xões de Galanter, Chayes e Fiss, também no Brasil houve uma grande 
transformação no perfil do litígio, que se transmudou de lide tipica-
mente individual em demanda repetitiva, a qual em tudo se aproxima 
do litígio de interesse público.6 Portanto, as ressalvas desses autores 
quanto à ação individual também devem ressoar no Brasil, onde o Di-
reito parece ignorar “a existência tanto do Estado burocratizado, des-
personalizado e onipotente quanto da grande empresa e dos grupos 
econômicos” (FARIA, 1987, p. 56).

A Reforma do Judiciário, idealizada para resolver, dentre outras 
questões, também a falta de acesso à Justiça, previu mecanismos de 
fortalecimento de precedentes para lidar com a crescente litigiosidade 
repetitiva. O sistema de precedentes judiciais garante, em princípio, 

6 Segundo o relatório “100 Maiores Litigantes de 2010”, representantes dos setores público, bancário e 
de telefonia respondem por “95% do total de processos dos 100 maiores litigantes nacionais. Desses 
processos, 51% têm como parte ente do setor público, 38% empresa do setor bancário, 6% companhias 
do setor de telefonia e 5% de outras empresas” (BRASIL, 2011, p. 15). Também de acordo com esse 
relatório, setor público, bancos e telefonia representam 94% do total de processos dos 100 maiores 
litigantes da Justiça Estadual, que é o setor mais sobrecarregado da Justiça nacional. O relatório 
“100 Maiores Litigantes de 2011” complementou a pesquisa do ano anterior por adotar metodologia 
diversa, que possibilitou infirmar a “ideia de que os bancos estão entre os maiores litigantes por 
conta dos sobreditos conflitos advindos dos planos econômicos ocorridos há tempos no país” (p. 32). 
Pelo novo critério estabelecido, foram examinados processos distribuídos na primeira instância da 
Justiça Comum e nos Juizados Especiais dos 56 tribunais integrantes do SIESPJ, no interregno decor-
rido entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2011. Apurou-se que os litigantes habituais apontados 
na pesquisa de 2010 (o setor público, os bancos e a telefonia) continuaram a liderar a litigiosidade 
brasileira, porque o número de processos distribuídos pelos setores em que atuam foi responsável por 
aproximadamente 35,5% do total de processos distribuídos nesse período, se considerado o volume 
consolidado relativo à Justiça Estadual, Federal e do Trabalho (BRASIL, 2012)
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maior uniformidade decisória e segurança jurídica. Entretanto, esse 
sistema não é desenhado para equalizar a desigualdade estrutural en-
tre as partes, deixando de contribuir para a produção de maior justiça 
social. Além disso, esse sistema requer a participação ativa em juízo de 
cada um dos litigantes eventuais na solução dos problemas individuais, 
esbarrando no desalento e na falta de condições de acessar à justiça. 
Vale ressaltar que a propositura de uma ação judicial é, para a maioria 
das pessoas, uma experiência estressante e que será evitada, salvo se o 
potencial benefício for considerável (YEAZELL, 2012, p. 279). 

A função de prevenção geral da ação judicial fica diminuída num 
contexto em que grandes lesões a direitos serão parcialmente repara-
das. Assim, a lógica da demanda individual nas violações maciças não 
soluciona o problema da desigualdade de posições de atores no pro-
cesso, nem a maior permeabilidade do sistema jurídico aos litigantes 
habituais.

Sob a ótica da eficiência no gasto público, também a solução en-
contrada não é a melhor, já que, salvo quando um direito for reco-
nhecido como indevido, mais e mais ações tenderão a ser propostas. 
Como grandes violações fazem parte da vida contemporânea, preciosos 
recursos públicos serão gastos na manutenção de um sistema judiciário 
inchado de demandas repetitivas. Por força desse design institucional, 
escolhas trágicas (CALABRESI; BOBBITT, 1978) de alocação de recursos 
públicos escassos são feitas de formas socialmente questionáveis.

A situação agrava-se em relação aos litígios relativos a direitos so-
ciais, porque neles há uma segunda complexidade para além da desigual-
dade inerente à posição dos litigantes habituais diante dos eventuais: 
a concorrência entre diferentes grupos de litigantes eventuais por tais 
direitos providos pelo Estado. A escassez de recursos públicos destinados 
à realização dos direitos sociais, conjugada com o maior acesso à Justi-
ça de grupos privilegiados, pode provocar distorções na implementação 
desses direitos, excluindo de seu gozo justamente os mais pobres.7  

7 Na lição de Carlos Portugal Gouvêa, a utilização do litígio individual pelas classes privilegiadas cap-
turou o discurso de defesa de direitos econômicos e sociais, de forma tal que estes direitos, cuja 
função é de redução de desigualdade econômica, subsidiaram decisões judicias que não contribuem 
para esta função e que por vezes até mesmo agravaram a desigualdade econômica. Isto decorre, 
segundo o autor, de um fator local, o patrimonialismo brasileiro, e de um fator estrutural, que 
consiste no fato de que, ao se tutelar judicialmente direitos sociais como se fossem individuais, é 
inevitável que grupos com mais recursos jurídicos e econômicos tenham maior acesso a estes direi-
tos, invertendo a lógica mesma dos direitos sociais, que é de redução de desigualdade (PORTUGAL 
GOUVÊA, 2013, p. 460-461).
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2. Natureza ontológica dos direitos individuais homogêneos 

A estruturação da ação coletiva no Brasil embasou-se na triparti-
ção dos direitos: difusos, coletivos e individuais homogêneos (vide art. 
81 do Código de Defesa do Consumidor – CDC). De acordo com essa 
segmentação, os direitos individuais homogêneos são, segundo a visão 
majoritária, essencialmente individuais e acidentalmente coletivos.8  
Nesse arranjo, é o próprio titular do direito que tem precedência na 
sua tutela jurídica, a despeito de um suposto favor legal que permite a 
tutela coletiva.9 Assim, à indivisibilidade dos direitos coletivos contra-
põe-se a divisibilidade dos direitos individuais homogêneos.

Essa definição dada aos direitos individuais homogêneos é formal-
mente compatível com o art. 81 do CDC, que se refere brevemente 
a interesses ou direitos individuais homogêneos como os decorrentes 
de origem comum, ao mesmo tempo em que acentua a característica 
indivisível dos direitos difusos e coletivos (GRINOVER; WATANABE; NERY 
JUNIOR, 2011, p. 81). Assim, uma primeira conclusão possível seria a 
indispensabilidade de uma reforma legal para eliminação da distinção.

Essa reforma é, efetivamente, desejável. Entretanto, enquanto 
não for concretizada, cabe ao intérprete dar a significação mais apro-
priada às novas realidades que se apresentam. Desde a edição do CDC 
evidencia-se, cada vez mais, a mudança no perfil do litígio. Episódios 
de litigiosidade repetitiva recentes demonstram a imperiosidade de no-
vas interpretações.

Ilustrando o papel construtivo do intérprete da lei, Kazuo Wata-
nabe, utilizando como ponto de partida a natureza da relação jurídica  
material, concluiu pela incindibilidade das demandas relativas à regula-

8 Para Teori Zavascki, “[...] os direitos individuais homogêneos são, simplesmente, direitos subjetivos 
individuais. A qualificação de homogêneos não altera e nem pode desvirtuar essa sua natureza. É 
qualificativo utilizado para identificar um conjunto de direitos subjetivos individuais ligados entre si 
por uma relação de afinidade, de semelhança, de homogeneidade, o que permite a defesa coletiva 
de todos eles. Para fins de tutela jurisdicional coletiva, não faz sentido, portanto, sua versão singular 
(um único direito homogêneo), já que a marca da homogeneidade supõe, necessariamente, uma 
relação de referência com outros direitos individuais assemelhados. Há, é certo, nessa compreensão, 
uma pluralidade de titulares, como ocorre nos direitos transindividuais; porém, diferentemente des-
ses (que são indivisíveis e seus titulares são indeterminados), a pluralidade, nos direitos individuais 
homogêneos, não é somente dos sujeitos (que são determinados), mas também do objeto material, 
que é divisível e pode ser decomposto em unidades autônomas, com titularidade própria. […] Direi-
tos ou interesses coletivos (lato sensu) e direitos ou interesses individuais homogêneos, constituem, 
portanto, categorias de direitos ontologicamente diferenciadas” (ZAVASCKI, 2005, p. 27-28).

9 Muitos autores compartilham este ponto de vista; e.g., Teresa Arruda Alvim Wambier diferencia os 
direitos coletivos dos direitos individuais homogêneos, os quais “como se diz, são coletivos ‘por 
acaso’, ou circunstancialmente” (WAMBIER, 2014, p. 98).
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ção estatal de atividades econômicas, como seria o caso, por exemplo, de 
demandas impugnativas à cobrança de tarifas de assinatura telefônica. 
Para Watanabe, as concessionárias dos serviços públicos regulados são 
sujeitas a políticas regulatórias aplicáveis uniformemente a todos os usuá- 
rios, dado que alterações nas relações individuais afetam o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato de concessão. Ele sustenta, por isso, 
ser incindível e unitária a relação jurídica material, sendo judicializá- 
velapenas pela via coletiva, ainda que os direitos em litígio sejam, 
incontestavelmente, direitos individuais homogêneos (WATANABE, 
2006, p. 33).

Entretanto, negar ao usuário o direito à impugnação judicial de 
sua relação com a concessionária pela via da ação individual implica 
fragilizar ainda mais a posição dos litigantes eventuais, os quais, não 
tendo legitimidade ativa para ingressar com ações coletivas, ficariam 
dependentes de que um dos legitimados ativos o fizesse. 

Por outro lado, tratar os direitos individuais homogêneos como ge-
nuinamente individuais denota distanciamento da realidade de massifi-
cação e burocratização das relações contemporâneas. Por esse motivo, 
discorda-se da ênfase que essa definição coloca na independência e di-
visibilidade dos direitos individuais homogêneos à luz de uma realidade 
burocratizada como a brasileira do século XXI. 

Tendo em mente o impacto das demandas repetitivas no compor-
tamento da burocracia estatal ou regulatória, é forçoso reconhecer que 
o julgamento de ações individuais implica uma série de consequências 
também para os que não litigam. Todas essas circunstâncias enfraque-
cem o argumento da independência e divisibilidade dos direitos indi-
viduais homogêneos. Some-se ao que foi dito o risco de desprestígio 
do Poder Judiciário decorrente do tratamento desigual de milhares ou 
milhões de usuários do mesmo serviço público ou regulado.

Do mesmo modo, a indivisibilidade apontada como característica 
dos direitos difusos pode ser entendida mais como um argumento de 
política judiciária – para evitar a multiplicação de ações judiciais rela-
tivas a alguns direitos, como o meio ambiente ecologicamente equili-
brado (art. 225 da Constituição) – do que como um dado de realidade. 

Tal como há diferentes graus de lesão aos direitos das pessoas quan-
do ocorre um acidente ambiental (SALLES, 2014a, p. 192), também o 
dano patrimonial causado por uma grande organização bancária contra 
seus correntistas é infligido à população em diversos graus, visto que, 
além de eventuais prejuízos concretos, também a confiabilidade do  
sistema jurídico de proteção ao consumidor bancário é posta em cheque. 
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Nesse aspecto, o dano é global e sentido por todos os membros da socie-
dade, e não apenas pelos correntistas lesados pela instituição bancária. 

Daí Kazuo Watanabe argumentar que existem atualmente deman-
das pseudoindividuais (WATANABE, 2006), corroborando o ponto de vista 
de que a divisibilidade ou indivisibilidade dos direitos, numa sociedade 
massificada e burocratizada, é critério questionável para a divisão dos 
tipos de direitos coletivos. Assim como a indivisibilidade de alguns dos 
direitos coletivos é artificial e convencional, e não natural, o mesmo 
pode ser dito da divisibilidade dos direitos individuais homogêneos.

Diante da realidade social e econômica contemporânea, este tra-
balho sustenta que, apesar de sua nomenclatura, direitos individuais 
homogêneos são ontologicamente coletivos, e não genuinamente indi-
viduais. Essa mudança dogmática se mostra apta a fortalecer o proces-
so coletivo, no qual, idealmente, deve ser dada prioridade à garantia 
de representatividade dos interesses das coletividades, e não à partici-
pação individual de cada membro da coletividade no processo. 

A tutela dos direitos individuais homogêneos visa resguardar direi-
tos de toda a coletividade. Comprovação jurídica relevante do caráter 
coletivo desses direitos reside no teor do art. 100 do CDC, que, a des-
peito de situado no capítulo referente aos direitos individuais homogê-
neos, prevê a possibilidade de liquidação e execução coletiva do dano, 
bem como de reversão dessa indenização para o Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos, caso não haja habilitados individuais em número com-
patível com a gravidade do dano. 

Nesse sentido, Eduardo Talamini afirma que:

A ação coletiva de tutela de direitos individuais 
homogêneos como um todo e especificamente o 
mecanismo do artigo 100 do Código do Consumi-
dor são a resposta que o ordenamento processual 
dá a uma demanda, uma necessidade, que provém 
do direito material. Na sociedade de massas, é um 
valor jurídico-material relevante – consubstancia-
do em interesse difuso titularizado pela coletivi-
dade – coibir condutas ilícitas geradoras de lesões 
multitudinárias. [...] A coletividade também tem 
o direito à segurança jurídica, à previsibilidade de 
consequências, ao tratamento isonômico. Todos 
esses interesses difusos estão também subjacentes 
aos conflitos de massa (i.e., casos de direitos indi-
viduais homogêneos) (TALAMINI, 2016, p. 119-120).
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Concorda-se plenamente com a lição de Talamini, que reconhe-
ceu ter-se inspirado na reflexão pioneira de Alcides Alberto Munhoz da 
Cunha (CUNHA, 1995). Fernando Gajardoni, ao ressaltar que as lesões 
massificadas a bens jurídicos geram uma sensação de impunidade em 
toda a sociedade, explica que ações relativas a direitos individuais ho-
mogêneos não tutelam apenas o direito dos particulares atingidos, mas 

servem para o próprio controle e aplicação do di-
reito objetivo. O restabelecimento da ordem ju-
rídica, diante da violação dos direitos/interesses 
de uma gama de indivíduos (violação homogênea), 
tanto quanto do interesse desses próprios indiví-
duos ou sucessores, é de interesse de toda a co-
letividade, frustrada (ainda que do ponto de vista 
moral) pelo desrespeito indiscriminado da lei e da 
ordem jurídica posta (GAJARDONI, 2016, p. 139).

A distinção de que ora se trata pode ter sérias repercussões práti-
cas, reverberando na interpretação de institutos jurídicos relativos às 
ações coletivas de tutela de direitos individuais homogêneos. Especial-
mente, espera-se que o reconhecimento da inadequação da categoriza-
ção de direitos implique a regulamentação uniforme das ações coletivas. 

Nesse aspecto, seria positivo rever, sobretudo, as regras relativas 
à condenação, a qual deve ser, sempre que possível, específica, e não 
genérica, para que a fase de cumprimento de sentença seja mais efi-
caz. A liquidação individual da condenação dificulta o acesso à Justiça, 
sobretudo à vista das elevadas taxas de congestionamento da execução 
brasileira. O art. 95 do CDC não deve, portanto, ser interpretado de 
modo a tornar obrigatória a prolação da sentença genérica. Além disso, 
deve-se privilegiar a eficácia mandamental do julgado coletivo – outra 
mudança na prática judicial que poderia produzir uma enorme diferen-
ça positiva em termos de ampliação de acesso à Justiça.10 

Infelizmente, permanece atual a crítica de Araken de Assis, para 
quem, a despeito de alcançar a procedência, “o autor da ação civil públi-
ca, depois de dificuldades variadas, terá alcançado só metade do caminho 
e, aí, cairá na vala comum. A meu juízo, este é o maior problema eviden-
ciado pelos dez anos de aplicação de Lei 7.347 [...]” (ASSIS, 2014, p. 115).

As peculiaridades da ação coletiva recomendam que o julgado 
seja expresso quanto aos incentivos para o cumprimento espontâneo 

10 Muitos processualistas já propugnam a utilização de medidas de apoio do Código de Processo Civil 
para o cumprimento da sentença coletiva líquida (GAJARDONI, 2016; JOBIM, 2016).
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desjudicializado, impedindo que as dificuldades inerentes à litigiosida-
de repetitiva e que foram evitadas na fase de conhecimento venham a 
se apresentar na fase executiva.

Assim, tanto a inadequação legislativa quanto as interpretações 
excessivamente restritivas da tutela coletiva, sobretudo relativas a di-
reitos individuais homogêneos, devem ser modificadas para que o siste-
ma jurídico proveja efetivo acesso à Justiça.

3. Perspectiva comparada: class actions

Ainda que brevemente, é interessante fazer uma rápida e pon-
tual menção ao sistema jurídico coletivo estadunidense, haja vista 
sua proeminência no estudo comparado de direito processual coletivo 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988; CAPPELLETTI; GARTH; TROCKER, 1976; 
MATTEI, 2003, 2007), bem como seu papel de fonte de inspiração das 
ações coletivas brasileiras (GIDI, 2007, p. 17). As semelhanças quanto à 
dimensão territorial, econômica, populacional e às desigualdades his-
tóricas também justificam utilizar os Estados Unidos como contraponto 
neste estudo (UNGER, 2008).

A despeito das críticas, justas e injustas, que a class action tem 
recebido desde sua concepção, é difícil discordar de que consiste num 
sistema funcional de processo coletivo (HENSLER et al., 2000), sobretu-
do se comparado, à luz das evidências empíricas, ao sistema brasileiro 
(REFOSCO, 2018). 

Cabe obtemperar que, mais do que uma forma de litígio em grupo, 
a class action é forma de litígio por meio de representantes. O sistema 
jurídico estadunidense valoriza a justiciabilidade privada de direitos 
– private enforcement (STEPHENSON, 2005) – como meio eficiente 
de garantir a prevenção de atos lesivos (deterrence) e a compensação 
(compensation) dos danos, cabendo ao particular proeminência na fis-
calização da aplicação da lei (RUBENSTEIN, 2004).

Interessante notar que, no regime legal estadunidense, não existe 
categorização ontológica de direitos coletivos (SALLES, 2014b), sem 
que esta ausência acarrete prejuízo ao sistema processual coletivo.

É bem verdade que a regra 23 das Federal Rules of Civil Procedu-
re – FRCP estabelece categorias de class actions.  Entretanto, há duas 
observações importantes a este respeito. 

11 Para facilitar a consulta, transcreve-se a regra 23 das FRCP: “Rule 23. (b) Types of Class Actions. A 
class action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if: (1) prosecuting separate actions by 
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A primeira é de que, como explica Antonio Gidi, “[a]s categorias 
existentes no direito processual civil coletivo americano são de teor 
eminentemente pragmático, em nada se assemelhando às categorias 
abstratas previstas no direito brasileiro, que se utiliza dos conceitos 
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos” (GIDI, 2007, 
p. 15). Assim, não há um paralelo a ser estabelecido em função dessas 
diferenciações.

Em segundo lugar, tais categorias tampouco são isentas de críticas. 
Como bem pontuam John Bronsteen e Owen Fiss, embora os requisitos 
para a propositura da class action sejam úteis – os autores referem-
-se aos requisitos da regra 23(a) das FRCP (numerosity, commonality, 
typicality e adequacy), bem como aos da regra 23(b)(3) (predominance 
e superiority) –, pois ajudam a garantir que ela somente tramitará 
se for necessária e se houver representação adequada dos interesses 
envolvidos, as categorias descritivas da regra 23 não servem a nenhum 
propósito relevante, devendo ser abolidas.12 Além disso, a regra não 
prevê uma orientação adequada aos casos em que múltiplas categori-
zações são possíveis, situação para a qual a Suprema Corte desenvolveu 
uma solução, atualmente vigente, priorizando o tipo de class action 
que assegura maior notificação possível dos interessados (BRONSTEEN; 
FISS, 2002, p. 1432).

or against individual class members would create a risk of: (A) inconsistent or varying adjudications 
with respect to individual class members that would establish incompatible standards of conduct for 
the party opposing the class; or (B) adjudications with respect to individual class members that, as a 
practical matter, would be dispositive of the interests of the other members not parties to the indi-
vidual adjudications or would substantially impair or impede their ability to protect their interests; 
(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds that apply generally to the 
class, so that final injunctive relief or corresponding declaratory relief is appropriate respecting the 
class as a whole; or (3) the court finds that the questions of law or fact common to class members 
predominate over any questions affecting only individual members, and that a class action is supe-
rior to other available methods for fairly and efficiently adjudicating the controversy. The matters 
pertinent to these findings include: (A) the class members’ interests in individually controlling the 
prosecution or defense of separate actions; (B) the extent and nature of any litigation concerning 
the controversy already begun by or against class members; (C) the desirability or undesirability of 
concentrating the litigation of the claims in the particular forum; and (D) the likely difficulties in 
managing a class action.” 

12 Nas palavras desses autores, “[a]s explained above, we believe that in addition to numerosity, com-
monality, typicality, and adequacy, the predominance and superiority requirements should apply 
to all class actions. However, we see no reason that a class action satisfying the six requirements 
should be compelled in addition to fit into one of the descriptive categories listed in section 23(b). 
Unlike the six requirements, these four categories do not serve the purpose of directing a court to 
scrutinize either the adequacy of interest representation or the social value and practical necessity 
of bringing a lawsuit as a class action. Indeed, we find difficulty imagining any relevant purpose 
served by the categories, and we therefore urge their abolition” (BRONSTEEN; FISS, 2002, p. 1427).
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Vê-se, por isso, que as lições extraídas do direito estadunidense 
corroboram o argumento deste texto acerca da inadequação da cate-
gorização dos direitos coletivos.

O argumento de direito comparado não consiste numa razão defi-
nitiva pela qual a mudança ora proposta deve ser implementada, mas 
numa tentativa de convencimento de que esta mudança seja testada. 
Como bem observa Dani Rodrik, testar inovações é importante como 
ferramenta de desenvolvimento: o que funciona em um país em um 
determinado período, pode funcionar ou não em outro (RODRIK, 2008).

4. Conclusão

O principal argumento deste artigo é de que a categorização de 
direitos ontologicamente coletivos em difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, além de não auxiliar na solução do problema de efetivi-
dade do processo coletivo brasileiro, compartimentaliza os direitos, 
relegando aos direitos individuais homogêneos uma regulamentação de 
todo inadequada à sua real natureza.

Eliminar tal categorização não seria uma panaceia para todos os 
males que enfrenta o sistema processual coletivo brasileiro, mas pode-
ria contribuir para dar maior efetividade às disposições constitucionais 
inovadoras relativas a direitos e instrumentos de tutela coletivos. A 
ocasião de comemorar os 30 anos é também uma oportunidade para 
refletir sobre os anseios aos quais ela se propôs a atender, e sobre como 
têm sido implementadas, na prática judiciária, suas diretivas. 

Como bem ressalta Ricardo Lewandowski, “[…] a principal atri-
buição do Poder Judiciário, hoje, no século XXI, muito mais do que 
resolver problemas intersubjetivos, conflitos interindividuais, é ter o 
papel fundamental de dar concreção, dar efetividade aos direitos fun-
damentais [...]” (LEWANDOWSKI, 2009, p. 78). 

A compartimentalização dos direitos coletivos, excluindo-se de 
seu regramento os individuais homogêneos, enseja diferenças proce-
dimentais injustificáveis e merece ser objeto de reflexão. Ao dificultar 
a dissuasão de práticas empresariais nocivas e a efetiva reparação de 
lesões, sobretudo na área de atuação dos setores regulados, o sistema 
atual, além de denegar acesso à Justiça, prejudica o desenvolvimento 
do país, pois acaba por privar as pessoas, sobretudo as mais pobres, de 
direitos essenciais para o exercício da liberdade. 
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Sob outro vértice, numa sociedade burocratizada como a brasileira, 
a dificuldade de propiciar solução justa e uniforme para os conflitos con-
tribui para a sensação de iniquidade e parcialidade do sistema jurídico, 
bem como de desigualdade perante a lei, o que corrói as bases do Estado 
de Direito (VIEIRA, 2011, p. 221). A prática atual gera sobrecarga de pro-
cessos e, simultaneamente, persistente denegação de acesso à Justiça. 
Urge desenvolver formas mais promissoras de contribuir para a constru-
ção da “sociedade livre, justa e solidária” idealizada pela Constituição.
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Processo objetivo de controle de  
constitucionalidade: contraditório, legitimação 
e intervenientes

Leonardo Fernandes dos Santos1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

1. Introdução

O presente trabalho teve como objetivo a análise de três questões 
primordiais relativas ao processo objetivo de controle de constitucionali-
dade das leis, a saber: o contraditório, a legitimação e os intervenientes.

Para tal fim, será abordada a conceituação de processo objetivo, 
no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, para, a par-
tir daí, esmiuçar-se a respeito dos temas propostos.

Pretende-se, igualmente, proceder ao levantamento de certas 
questões sensíveis ao processo objetivo no controle concentrado brasi-
leiro, de modo a fomentar a discussão sobre o tema.

Por fim, em relação ao último item a ser objeto de análise – os 
intervenientes – buscou-se também relacioná-lo à questão da demo-
cratização da jurisdição constitucional e aos recentes debates que têm 
circundado o tema.

  
2. Processo objetivo e controle concentrado  

 de constitucionalidade

Antes de mais nada, é preciso, para fins didáticos, definir o conte-
údo daquilo que se pode denominar processo objetivo, no que concerne 
ao seu aspecto relacionado ao controle de constitucionalidade. 

Uma das principais características do processo objetivo é ausência 
de partes, no sentido clássico empregado pelo direito subjetivo. Não 

1 Mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Ex-Pro-
curador do Estado de São Paulo.
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há, ademais, direitos subjetivos individuais postulados, bem como não 
se faz uma análise de fato puro, ante a inexistência de um caso concre-
to, mas, sim, de um confronto, de forma abstrata, entre ato normativo 
e o texto constitucional2. 

O caráter de processo objetivo, no que diz respeito ao controle 
concentrado de constitucionalidade, já é há muito tempo tema pací-
fico no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Confira-se, abaixo, o excerto de jurisprudência do STF que, datada do 
ano de 1996, usa o caráter objetivo do controle como impeditivo da 
intervenção de terceiros3 no âmbito do controle concentrado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRO-
CESSO DE CARÁTER OBJETIVO - INCLUSÃO DE EN-
TIDADE PRIVADA NO PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO 
PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TUTELA DE 
SITUAÇÕES SUBJETIVAS E INDIVIDUAIS - INCOM-
PATIBILIDADE COM A NATUREZA ABSTRATA DO CON-
TROLE NORMATIVO - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL 
DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - AGRAVO IMPRO-
VIDO ENTIDADES PRIVADAS NÃO PODEM FIGURAR 
NO PÓLO PASSIVO DO PROCESSO DE AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE - […] O CONTROLE 
NORMATIVO ABSTRATO CONSTITUI PROCESSO DE 
NATUREZA OBJETIVA - A importância de qualificar 
o controle normativo abstrato de constitucionali-
dade como processo objetivo - vocacionado, ex-
clusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do 
sistema constitucional - encontra apoio na própria 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, 
por mais de uma vez, já enfatizou a objetivida-
de desse instrumento de proteção “in abstracto” 
da ordem constitucional. Precedentes. Admitido 
o perfil objetivo que tipifica a fiscalização abs-
trata de constitucionalidade, torna-se essencial 
concluir que, em regra, não se deve reconhecer, 
como pauta usual de comportamento hermenêu-
tico, a possibilidade de aplicação sistemática, em 
caráter supletivo, das normas concernentes aos 

2 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 162.

3 Como será abordado adiante, o tema relativo aos intervenientes teve mudança substancial no âm-
bito do STF.
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processos de índole subjetiva, especialmente da-
quelas regras meramente legais que disciplinam 
a intervenção de terceiros na relação processual. 
Precedentes. NÃO SE DISCUTEM SITUAÇÕES INDI-
VIDUAIS NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO 
ABSTRATO - Não se discutem situações individuais 
no âmbito do controle abstrato de normas, pre-
cisamente em face do caráter objetivo de que se 
reveste o processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade. [...] A tutela jurisdicional de 
situações individuais – uma vez suscitada contro-
vérsia de índole constitucional – há de ser obtida 
na via do controle difuso de constitucionalidade, 
que, supondo a existência de um caso concreto, 
revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha 
de legítimo interesse (CPC, art. 3º). [...] (ADI 1254 
AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 
Pleno, julgado em 14/08/1996, DJ 19-09-1997 PP-
45530 EMENT VOL-01883-01 PP-00112) 

Nota-se, portanto, que ao tratarmos de processo objetivo, não há 
que se indagar dos mesmos requisitos de um processo de índole subje-
tiva. André Ramos Tavares também aponta para a necessidade de que 
se tenha cautela na tentativa de utilização de esquemas do processo 
subjetivo ao processo objetivo de controle sob pena de desnaturá-lo4. 
Dispõe o referido constitucionalista:

Em síntese, o caráter abstrato do processo objeti-
vo afasta a aplicação plena de regras processuais 
“comuns”, vale dizer, daquelas próprias dos pro-
cessos nos quais se discutem situações subjetivas. 
No caso do processo objetivo não se preocupa o 
Tribunal Constitucional com qualquer situação 
concreta que, ademais, nem sequer existe no seio 
do referido processo. Ocupa-se exclusivamente da 
regularidade da ordem constitucional. Não obstan-
te isso, é possível fazer o uso de certas categorias 
processuais, com algumas nuances. Pode-se falar, 
v.g., em elementos e condições da ação, embora 
com reservas.5 

  
4 Cf. TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 210.
5 Idem, p. 211.



Leonardo Fernandes dos Santos424

Reforçando o conceito aqui tratado a respeito da caracteriza-
ção do processo objetivo de controle de constitucionalidade, Georges 
Abboud assevera:

O processo de controle abstrato de normas não é 
um processo contraditório, não existem direitos 
subjetivos em litígio, trata-se de um processo ob-
jetivo sem contraditores, ainda que os autores do 
ato normativo sub judice possam ser ouvidos no 
processo, também não é um processo inquisitivo, 
não pode o órgão de controle iniciá-lo ex officio. 
Nesse processo não há sucumbência porque não 
existe “perdedor”, não há sujeito passivo que de-
verá sofrer os efeitos da sentença6.

Fixadas, então, as características do processo objetivo, é hora 
de se explorar a questão referente ao controle de constitucionali-
dade, para depois, então, tratar-se especificamente da temática do 
contraditório, da legitimação e intervenientes no âmbito do processo 
objetivo de controle.

3. Controle de constitucionalidade: notas introdutórias

Tratar de controle de constitucionalidade é, antes de mais nada, 
debruçar-se sobre a própria ideia de supremacia e normatividade cons-
titucional. Tal conclusão, hodiernamente tão difundida pelo constitucio-
nalismo, já foi por muito tempo refutada. O maior expoente teórico da 
ausência de força normativa do texto constitucional foi Lassale, em sua 
já conhecida formulação da constituição como mera folha de papel7.

Apesar dos argumentos de Lassale, que datam de 1860, nota-se 
que a tese da normatividade do texto constitucional acabou, mormen-
te no período posterior à Segunda Guerra Mundial, ganhando maior 
aceitação. Autor de importância ímpar nesse processo de ascensão nor-
mativa da Constituição, Konrad Hesse soube definir com maestria que 
a Constituição não é tão somente produto de relações factuais, mas 
também jurídica, ou seja, existe uma Constituição jurídica que convive 
coordenada com as questões fáticas:

6 ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2011. p. 97.

7 Cf. LASSALLE, Ferdinand. A essência da constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
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A Constituição não configura, portanto, apenas 
expressão de um ser, mas também de um dever 
ser; ela significa mais do que simples reflexo das 
condições fáticas de sua vigência, particularmente 
as forças sociais e políticas [...]. Determinada pela 
realidade social e, ao mesmo tempo, determinante 
em relação a ela, não se pode definir como funda-
mental nem a pura normatividade, nem a simples 
eficácia das condições sócio-políticas e econômi-
cas. A força condicionante da realidade e a norma-
tividade da Constituição podem ser diferenciadas; 
elas não podem, todavia, ser definitivamente se-
paradas ou confundidas [...]. A “Constituição real” 
e a “Constituição jurídica” se condicionam mutua-
mente, mas não dependem, pura e simplesmente, 
uma da outra. Ainda que não de forma absoluta, a 
Constituição jurídica tem significado próprio. Sua 
pretensão de eficácia apresenta-se como elemento 
autônomo no campo de forças do qual resultada a 
realidade do Estado. A Constituição adquire força 
normativa na medida em que logra realizar essa 
pretensão de eficácia. (Destacou-se)8 

A superação da tese de ausência de normatividade da Constituição 
acaba, logicamente, a levar à definição de que esta ocupa o topo da ca-
deia normativa de cada Estado, de modo que as disposições infracons-
titucionais com ela conflitantes sejam despojadas de higidez jurídica. 
Gilmar Ferreira Mendes, ao tratar da questão da supremacia normativa 
da Constituição, assim dispõe:

Noutras palavras, pela sua própria localização na 
base da pirâmide normativa, é a Constituição a 
instância de transformação da normatividade, pu-
ramente hipotética, da norma fundamental, em 
normatividade concreta, dos preceitos de direito 
positivo – comandos postos em vigor – cuja forma 
e conteúdo, por isso mesmo, subordinam-se aos 
ditames constitucionais. Daí se falar em suprema-
cia constitucional formal e material, no sentido de 
que qualquer ato jurídico — seja ele normativo ou 

8 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. p. 15.
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de efeito concreto —, para ingressar ou permane-
cer, validamente, no ordenamento, há se mostrar 
conforme aos preceitos da Constituição.9 

Feitas essas considerações introdutórias, pode-se, então, relacio-
nar a supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade, 
pois só se pode afirmar que realmente uma Constituição detém, de 
fato e de direito, tal supremacia se existem mecanismos jurídicos que 
venham a assegurá-lo. É nesse cenário que ganha espaço o controle de 
constitucionalidade.

A doutrina costuma citar como grande precedente histórico do 
controle de constitucionalidade o caso Marbury v. Madison10, no qual 
a Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou que os atos contrários 
à Constituição seriam nulos11, demonstrando, portanto, ser a Consti-
tuição americana o grande diploma normativo daquele país. Alguns já 
enxergam na atitude do juiz inglês Sir Edward Coke12, em 1610, que 
decidira afastando a legalidade estrita com fundamento em uma ordem 
superior, o germe do controle de constitucionalidade.

Seja qual for o marco jurisprudencial do tema, o que se nota é 
que, desde então, o controle de constitucionalidade se mostra como 
condição necessária à própria sobrevivência dos Estados Democráticos 
de Direito, que adotam a Constituição como fonte suprema de seu ar-
cabouço normativo. Em arremate, Canotilho assim assevera:

Da conjuntura destas duas dimensões – super-
legalidade material e superlegalidade formal 
da constituição – deriva o princípio fundamen-
tal da constitucionalidade dos actos normativos: 
os actos normativos só estarão conformes com a 
constituição quando não violem o sistema formal,  

9 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO. Inocêncio Mártires. Curso de 
direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 14-15.

10 Marbury v. Madison 5 US 137 (1803). 
11 É importante notar que o caso desperta diversos debates acadêmicos nos Estados Unidos até os 

dias de hoje, vez que muitos não consideram que este deva ter o valor que a doutrina, em geral, 
atribuí-lhe, até mesmo porque a declaração, tão celebrada, constituiu um obter dictum, vez que 
a Suprema Corte acabou por não conhecer, por questões de competência, a causa. Para melhor 
visualizar todas as polêmicas sobre o caso, recomenda-se a leitura de: LEVINSON, Sanford. Why I do 
not teach Marbury (except to eastern Europeans) and why you shouldn’t either. Wake Forest Law 
Review, Winston-Salem, v. 38, p. 553 e segs., 2003.

12 REY MARTÍNEZ, Fernando. Una relectura del Dr. Bonham’s case y de la aportación de Sir Edward Coke 
a la creación de la judicial review. Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, v. 27, n. 81, 
p. 163-181, 2007. O autor do presente artigo busca, na verdade, demonstrar o erro de atribuir-se a 
tal caso como um paradigma no controle de constitucionalidade. 
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constitucionalmente estabelecido, da produção 
desses actos, e quando não contrariem, positiva ou 
negativamente, os parâmetros materiais plasma-
dos nas regras ou princípios constitucionais.13 

Por fim, e em reforço ao já explanado, é interessante notar que 
existe uma íntima relação entre o processo constitucional e a própria 
defesa da Constituição, pois é a partir da existência de mecanismos 
aptos a fazer prevalecer as disposições do texto constitucional – me-
canismos estes que se desenvolvem no âmbito do processo constitucio-
nal – que se faz possível manter a higidez do princípio da supremacia 
constitucional. Com maestria assim dispõe Belaúnde:

Pero, es indudable que al hablar do una justicia o 
de una jurisdicción constitucionales, por la gravita-
ción de las cosas, ello nos lleva a teorizar sobre su 
contenido, que se da a través de un proceso, y que 
conduce inevitablemente a un planteo más amplio, 
abarcador y que da sentido a toda esa actividad. 
Y eso sólo puede ser el Derecho procesal constitu-
cional, como rama específica para estudiar la ac-
tividad procesal relacionada con la defensa de la 
Constitución. Así, la aparición de esta nueva disci-
plina procesal, remata el edificio del moderno Dere-
cho constitucional que se esté construyendo desde 
hace más de setenta años, es decir, desde los inicios 
del periodo de entreguerras. Si el Derecho Civil no 
puede realizarse ni complementarse sino con el De-
recho procesal civil, en igual forma el Derecho pro-
cesal constitucional sirve de cierre al edificio del 
moderno constitucionalismo14. (Destacou-se)

13 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 890.

14 BELAÚNDE, Domingo García. Derecho procesal constitucional. Trujillo: Marsol Perú, 1998. p. 7. (Bi-
blioteca Peruana de Derecho Constitucional, 15). “Mas, é indubitável que ao falar-se de uma justiça 
ou uma jurisdição constitucional, pela gravitação das coisas, isso nos leva a teorizar sobre o seu 
conteúdo, o que ocorre através de um processo, o que inevitavelmente leva a uma proposta mais 
ampla, abrangente e que dá sentido a toda essa atividade. E isso só pode ser por meio do direito 
processual constitucional como um ramo específico para estudar a atividade processual relacionada 
com a defesa da Constituição. Assim, o aparecimento desta nova disciplina processual, encabeça a 
construção do direito constitucional moderno, que está sendo construído há mais de setenta anos, 
isto é, desde o início do período entre guerras. Se a lei civil não pode ser realizada sem o direito 
processual civil, nos mesmos moldes, o direito processual constitucional serve de fecho do edifício 
do constitucionalismo moderno” (Tradução livre).
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Feita essa pequena introdução, passa-se à análise das questões 
principais a serem abordados no presente trabalho.

4. Do contraditório

Conforme já podemos deduzir, no âmbito do processo objetivo de 
controle de constitucionalidade, não há espaço para a aplicação, in 
totum, das regras que regem o processo comum, de índole subjetiva. 
Sob o pálio do processo de controle concentrado, não há, em regra, 
qualquer preocupação com situações concretas. 

Essa ausência de vinculação com situações concretas, bem como 
a inexistência de uma lide propriamente dita – ao menos naquele sen-
tido clássico empregado pelo direito processual civil – fazem com que 
a amplitude do contraditório seja um tanto quanto mitigada no âmbi-
to do processo objetivo. Como bem lembra André Ramos Tavares, há 
até mesmo entendimentos no sentido de que, no processo objetivo 
de controle de constitucionalidade, os Tribunais Constitucionais não 
realizariam uma jurisdição propriamente dita, mas, sim, uma função 
constitucional especial ou, para outros, haveria, de fato, o exercício de 
uma função necessariamente política15.

Em geral, afirma-se que no processo objetivo de controle de cons-
titucionalidade não há contraditório. Essa assertiva deve ser entendida 
com certos temperamentos, uma vez que, conforme acima exposto, 
não há, de fato, a incidência de um contraditório nos mesmos termos 
em que este incide em uma lide subjetiva. Pode-se dizer, na verdade, 
que melhor seria afirmar que existe um contraditório mitigado, pois, 
em geral, são ouvidas aquelas autoridades da qual emanaram o ato 
atacado, bem como há possibilidade de debates, sustentações orais, 
memoriais, amicus curiae, peritos, entre outros mecanismos que impli-
cam o contraditório. Como bem acentua Canotilho:

Não obstante se ter falado de legitimidade proces-
sual ativa e de legitimidade processual passiva, o 
processo abstracto de controlo de normas não é 
um processo contraditório, no qual as partes “li-
tigam” pela defesa de direitos subjectivos ou pela 
aplicação de direito subjectivamente relevan-
te. Trata-se, fundamentalmente, de um processo  

15 Cf. TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. p. 213.
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objectivo sem contraditores, embora os autores do 
acto normativo submetido a impugnação possam 
ser ouvidos (daí a utilidade de se falar em legi-
timidade processual passiva). Mas se o processo 
principal de fiscalização abstracta não é um pro-
cesso contraditório (embora, nos termos do art. 
54º da LTC esteja assegurado o princípio auditur 
et altera pars, ou seja, o princípio do contraditó-
rio), tão-pouco é um processo inquisitivo, a iniciar, 
ex officio, pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal 
só actua a pedido de certas entidades (cfr. Art. 
281º/2) e só pode pronunciar-se sobre as normas 
cuja apreciação tiver sido requerida (delimitação 
do objecto do pedido)16.

É importante observar também que a própria Constituição Brasi-
leira (art. 103, § 3º) prevê literalmente a “citação” do Advogado-Geral 
da União nas ações que busquem a declaração de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo, a fim de que o chefe da advocacia pública 
federal defenda a constitucionalidade do ato impugnado. Em que pese 
a Constituição utilizar expressamente o termo citação, é necessário 
encará-lo com certa atecnia do poder constituinte originário, vez que, 
como já bem sedimentado, não há propriamente uma lide no caso. 
Não por menos que a Lei 9868/99, que regula o procedimento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI), em seu art. 8º, caput, simples-
mente diz que o Advogado-Geral da União será ouvido e não citado, 
corrigindo, ainda que indiretamente, a distorção técnica na redação do 
dispositivo constitucional em comento17.

Mister se faz notar, ademais, que o STF, de certo modo em uma 
interpretação literal do art. 103, § 3º da CF, entende que só há neces-
sidade de ouvir o Advogado-Geral da União nas ações de controle que 
busquem a inconstitucionalidade de leis, mas não naquelas em que o 
pedido é justamente a declaração de constitucionalidade, in casu, a 
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Reforça essa interpre-
tação do STF o fato de que os arts. 13 a 20 da Lei 9868/99, que tratam 
do rito a ser observado no julgamento da ADC, igualmente não preveem 
a participação do chefe da Advocacia-Geral da União (AGU).

16 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 1007-1008.
17 Por óbvio, não se está a defender que a lei alterou a Constituição. Houve simplesmente a utilização 

de um termo mais técnico do que aquele utilizado na Constituição, mantendo-se, em sua inteireza, 
o objetivo desejado pelo legislador constituinte.
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Essa dispensa de manifestação do representante da AGU na ADC, 
ao menos do ponto de vista teórico, acaba sendo um contrassenso com 
a ideia, muito difundida, de que a ADI seria uma ADC de sinal trocado18  
e vice-versa, ou seja, de que a improcedência de uma ADC geraria 
uma declaração de inconstitucionalidade e que a improcedência da ADI 
geraria uma declaração de constitucionalidade da norma sob ataque. 
Ora, se a ADC é uma ADI com sinal trocado e sua improcedência gera, 
para quem assim entende, a automática declaração de inconstituciona-
lidade da norma atacada, haveria uma violação ao próprio art. 103, § 
3º da CF ao não se oportunizar ao Advogado-Geral da União a defesa ou 
manifestação a respeito do ato impugnado. Se é requisito constitucio-
nal que para que se declare a inconstitucionalidade de uma norma que 
se ouça o chefe da AGU, não parece acertado que se atribua um efeito 
automático – ou o denominado sinal trocado – à ADC quando não se 
possibilitou a defesa do ato pela autoridade constitucionalmente in-
vestida de tal função. A questão pode parecer de pequena importância 
prática quando se imagina que boa parte das ADCs sejam propostas 
justamente pelo Presidente da República – ao qual está vinculado hie-
rarquicamente o Advogado-Geral da União – no entanto, até dezembro 
de 2013, 33,3% das ADCs ajuizadas tiveram como autores as confedera-
ções sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, ao passo que o 
Presidente ajuizou 16,7% delas19.

No que diz respeito à ADPF, a Lei 9882/99 estipula a participação 
do AGU tão somente se houver pedido de liminar, facultando ao relator 
ouvi-lo nos demais casos. Ora, o mesmo entendimento acima se aplica 
ao caso. Logo, como bem acentua André Ramos Tavares, “[...] sempre 
que se estiver alegando descumprimento de preceito fundamental le-
vado a efeito por ato normativo, de qualquer nível ou espécie, terá de 
ser ‘citado’ o Curador [AGU], durante o processo, para fins de atuar na 
defesa do ato”20. Qualquer interpretação que acabe por negar aplicabi-
lidade a tal disposição certamente acabará, em regra, por importar em 
flagrante violação da CF (art. 103, § 3º).

Fechando o tema relativo ao papel do chefe da Advocacia-Geral 
da União no âmbito do processo objetivo de controle de leis, surge a 
indagação se haveria, diante do texto constitucional, a possibilidade 

18 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. p. 1370.
19 Dados extraídos do sítio virtual do STF, seção estatísticas. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/

portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adclegitimado>. Acesso em: 3 jun. 2014, às 
23:16.

20 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. p. 260.
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de o AGU deixar de defender o ato e pugnar pela sua inconstitucionali-
dade, ou seja, pela procedência de eventual pedido em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. O entendimento do STF já foi no sentido de que 
a atuação do AGU seria plenamente vinculada21 ao disposto no art. 103, 
§ 3º da CF, logo, incabível seria que o curador da norma pugnasse por 
sua inconstitucionalidade. A jurisprudência do STF se alterou e passou a 
admitir que, em casos de jurisprudência pacífica do STF sobre o tema, 
o AGU estaria dispensado da defesa indisponível do ato, podendo pug-
nar por sua inconstitucionalidade22. 

A jurisprudência majoritária do Pretório Excelso tem, em sua 
maioria, aceito tal posição, com a divergência do Min. Marco Aurélio23. 
Em diversos casos nos quais o chefe da AGU pugna pela inconstitucio-
nalidade da norma atacada, o magistrado referido levanta a preliminar 
da impossibilidade de o AGU atuar como parecerista, dado ao man-
damento cogente do art. 103, § 3º da CF. Na verdade, o tema merece 
maior discussão do STF, principalmente pelo fato de que a definição de 
jurisprudência pacífica, no âmbito do controle concentrado, mormente 
quando se estiver diante de uma causa envolvendo inconstitucionalida-
de material, é um tanto quanto tormentosa. Na ADI 3916/DF, por exem-
plo, o AGU pugnou pela procedência do pedido, ao passo que a própria 
Corte o julgou parcialmente procedente. Ora, se nesse caso o próprio 
STF não vislumbrou a pecha da inconstitucionalidade tão patente – a 
ponto de julgar o pedido parcialmente procedente – é sinal de que 
não haveria de se falar em um caso de jurisprudência pacífica apta a 
permitir que o AGU deixasse de defender o ato. Se parte generosa da 
doutrina afirma que não há que falar sequer em vinculação do próprio 
STF a suas decisões24, parece merecer melhor análise, então, a ideia de 
que o AGU pudesse deixar de defender o ato, até mesmo porque da sua 

21 ADI 1434 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22/11/1996.
22 ADI 1616/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24/08/2001.
23 Voto do Min. Marco Aurélio proferido, por exemplo, nas ADIs 4734/AL, julgada em 16/05/2013, e 

ADI 3916/DF, Rel. Min. Eros Graus, julgada em 03/02/2010. Nesta última ADI, inclusive, há uma 
substanciosa discussão sobre o tema.

24 Sintetizando essa corrente, é precisa a lição de Georges Abboud: “Sobre o tema, Blanco de Morais 
ensina que, em regra, os Tribunais Constitucionais tendem a se manter fiéis à sua jurisprudência, 
buscando assegurar a segurança jurídica. Entretanto, podem operar-se alterações constitucionais, 
legislativas e doutrinárias, bem como transformações políticas, econômicas e sociais passíveis de 
justificar uma interpretação evolutiva. A modificação pode também ter ocorrido nas pré-compreen-
sões políticas e filosóficas dominantes na composição do Tribunal. No mesmo sentido, Gilmar Ferreira 
Mendes e Ives Gandra da Silva Martins admitem a reapreciação da legitimidade de uma lei caso haja 
significativa mudança das circunstâncias fáticas ou de relevante alteração das concepções jurídicas 
dominantes.” (ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. p. 151.).
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manifestação poderia surgir, inclusive, a alteração do entendimento 
até então predominante na Corte.

Por fim, no âmbito do contraditório, é importante observar ainda 
que o art. 9º, § 1º da Lei 9868/99 autoriza expressamente a verificação 
de circunstâncias fáticas no âmbito da ADI, podendo designar peritos, 
ouvir depoimentos de pessoas com experiência na matéria e convocas 
audiências públicas25. Em que pese o processo objetivo se voltar a um 
cotejo entre norma impugnada e Constituição, é evidente que certos 
elementos fáticos que circundam a norma influenciam diretamente 
nessa análise. Ao se analisar, por exemplo, se houve ou não uma viola-
ção formal à Constituição pela não submissão de determinada norma ao 
rito bicameral previsto no art. 65 e seu parágrafo único da CF, haverá 
necessidade de se analisar matéria com substrato fático, como as atas 
de trabalho do Congresso, por exemplo. 

Analisado o contraditório, passa-se, então, à questão referente à 
legitimação.

5. Da legitimação

A legitimação para a instauração do controle concentrado, em 
regra, é restrita. Canotilho corrobora tal assertiva, pois ao tratar do 
controle de constitucionalidade, na sua feição objetiva, assevera: 

O controle abstracto de normas não é um processo 
contraditório de parte; é, sim, um processo que 
visa sobretudo a defesa da constituição e do prin-
cípio da constitucionalidade através da elimina-
ção de actos normativos contrários à constituição. 
Dado que se trata de um processo objectivo, a 
legitimidade para solicitar esse controlo é geral-
mente reservada a um número restrito de entida-
des.26  (Destacou-se)

Interessante notar, no entanto, que tal conclusão não pode ser 
tomada como verdade absoluta, ao menos no direito latino-americano. 

25 O tema das audiências públicas será tratado, de modo mais específico, no capítulo relativo aos 
intervenientes.

26 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 900.
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Há ordenamentos jurídicos que chegam a prever expressamente possi-
bilidades de ações de controle diretamente nos tribunais com função 
de Corte Constitucional, de cunho popular. Esse controle, no entanto, 
não é necessariamente de índole objetiva. Nesse sentido:

Una acción popular de inconstitucionalidad surge 
por vez primera en el ámbito latinoamericano (Co-
lombia y Venezuela), a mediados del siglo XIX. Este 
instituto se ha mantenido hasta hoy en diversas 
Constituciones latinoamericanas, y así puede De 
Vergottini sostener con justicia que la acción po-
pular de inconstitucionalidad es un “instrumento 
característico de los ordenamientos latinoamerica-
nos”. Naturalmente que de la acción de inconsti-
tucionalidad colombiana o venezolana no conocía 
un órgano ad hoc de la constitucionalidad, que aún 
no existía, sino la Corte Suprema. Esto ha ocurrido 
fundamentalmente en el ámbito latinoamericano, 
lo que se explica, entre otras razones (socio-eco-
nómicas, culturales y sociológicas), por la propia 
tradición existente en dicho ámbito mucho antes 
ya de la construcción kelseniana (que más tarde se 
extendería por medio mundo, y también por Latino-
américa). Así, la Constitución colombiana de 1991 
consagra en su artículo 241 una acción popular de 
inconstitucionalidad, en los siguientes términos: A 
la Corte Constitucional se le confía la guarda de 
la integridad y supremacía de la Constitución, en 
los estrictos y precisos términos de este artículo. 
Con tal fin cumplirá las siguientes funciones: [...] 
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionali-
dad que presenten los ciudadanos contra las leyes, 
tanto por su contenido material como por vicios 
de procedimiento de su formación aclarando por 
su parte el artículo 242 que “cualquier ciudadano 
podrá ejercer las acciones públicas previstas en el 
artículo precedente”. Una acción popular, en favor 
de cualquier ciudadano, se consagra también en 
las Constituciones de El Salvador y Nicaragua (ante 
la Sala de lo Constitucional). En Venezuela y Pana-
má se va más allá, en cuanto que se reconoce le-
gitimación a cualquier persona, incluso aunque no 
sea nacional o no goce de los derechos políticos. 
En Guatemala y Ecuador se reconoce legitimación 
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también a cualquier persona, pero sólo “con el au-
xilio de tres abogados colegiados activos” en el pri-
mer caso, y “previo informe del Defensor del Pueblo 
sobre la procedencia”, en el segundo. En Uruguay, 
Honduras y Paraguay se exige, en cambio, un inte-
rés personal, legítimo y directo para que cualquier 
persona pueda impugnar la constitucionalidad.27 

No âmbito do direito brasileiro, a Constituição Federal elencou 
um rol de taxativos de órgãos e entidades constitucionalmente aptas a 
deflagrar o controle concentrado, a saber: o Presidente da República, a 
Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de 
Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o 
Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da Re-
pública, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido 
político com representação no Congresso Nacional, Confederação sin-
dical ou entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, I a IX da CF).

Interessante notar que o art. 103, caput, da Constituição Federal 
se refere aos legitimados tão somente a dar início à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constituição, não englo-
bando, em sua redação, a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), cuja referência constitucional é singela (art. 102, 
§ 1º da CF). A Lei 9882/99, que regulamentou o rito da ADPF, acabou por 
legitimar todos os legitimados a proporem a ADI a também proporem a 
ADPF (art. 2º, I da referida Lei).

Dada essa disciplina infraconstitucional da legitimação para o 
ajuizamento da ADPF, interessante questão se coloca se seria possível 
ao legislador ordinário restringir ou ampliar a legitimidade ativa no ma-
nejo da arguição. A resposta nos parece positiva, vez que a margem de 
conformação ofertada pela Constituição ao legislador ordinário, no que 
concerne à regulamentação da ADPF (art. 102, § 1º) parece um tanto 
quanto ampla. Não por menos, o próprio presidente, ao vetar o inciso 
II do art. 2º da Lei 9882/99, acabou por excluir – por razão de interes-
se público e não por inconstitucionalidade – um legitimado28 a quem 

27 CAMAZANO, Joaquín Brage. La acción de inconstitucionalidad. Ciudad de México: UNAM, 2000. p. 
106-108.

28 O dispositivo permitia que qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público poderia 
propor a ADPF. Veja-se que o veto se deu em razão de que, segundo o Chefe do Poder Executivo, o 
dispositivo afrontava o interesse público, mas não porque era inconstitucional. Confira-se: “A dispo-
sição insere um mecanismo de acesso direto, irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal sob 
a alegação de descumprimento de preceito fundamental por ‘qualquer pessoa lesada ou ameaçada 
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o Congresso Nacional havia explicitamente outorgado a legitimidade 
ativa para a propositura de referida arguição.

No âmbito da Constituição Federal de 1988, merece destaque, no 
que concerne à legitimação no âmbito do processo objetivo de fiscali-
zação de constitucionalidade, a quebra do monopólio de legitimação. 
A legitimidade ativa era confiada tão somente ao Procurador-Geral da 
República. De certo modo, pode-se dizer que a marca da CF de 1988, 
no âmbito do controle concentrado, foi a pluralização dos legitimados. 
Como bem acentua Gustavo Binenbjom:

Os ventos da redemocratização do país trouxe-
ram consigo uma Assembleia Nacional Constituin-
te (1986-1988) e a promulgação de uma nova Lei 
Fundamental, a 5 de outubro de 1988, batizada de 
“Constituição-cidadã”. Resultado de um amplo e 
democrático debate que envolveu os mais diver-
sos setores da sociedade brasileira, a nova Carta 
trouxe como grande inovação, em matéria de ju-
risdição constitucional, a desmonopolização da ini-
ciativa para a deflagração do controle abstrato de 
constitucionalidade.29 

por ato do Poder Público’. A admissão de um acesso individual e irrestrito é incompatível com o 
controle concentrado de legitimidade dos atos estatais – modalidade em que se insere o instituto 
regulado pelo projeto de lei sob exame. A inexistência de qualquer requisito específico a ser os-
tentado pelo proponente da argüição e a generalidade do objeto da impugnação fazem presumir a 
elevação excessiva do número de feitos a reclamar apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, sem 
a correlata exigência de relevância social e consistência jurídica das argüições propostas. Dúvida 
não há de que a viabilidade funcional do Supremo Tribunal Federal consubstancia um objetivo ou 
princípio implícito da ordem constitucional, para cuja máxima eficácia devem zelar os demais po-
deres e as normas infraconstitucionais. De resto, o amplo rol de entes legitimados para a promoção 
do controle abstrato de normas inscrito no art. 103 da Constituição Federal assegura a veiculação 
e a seleção qualificada das questões constitucionais de maior relevância e consistência, atuando 
como verdadeiros agentes de representação social e de assistência à cidadania. Cabe igualmente ao 
Procurador-Geral da República, em sua função precípua de Advogado da Constituição, a formaliza-
ção das questões constitucionais carentes de decisão e socialmente relevantes. Afigura-se correto 
supor, portanto, que a existência de uma pluralidade de entes social e juridicamente legitimados 
para a promoção de controle de constitucionalidade – sem prejuízo do acesso individual ao con-
trole difuso – torna desnecessário e pouco eficiente admitir-se o excesso de feitos a processar e 
julgar certamente decorrentes de um acesso irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal. Na 
medida em que se multiplicam os feitos a examinar sem que se assegure sua relevância e transcen-
dência social, o comprometimento adicional da capacidade funcional do Supremo Tribunal Federal 
constitui inequívoca ofensa ao interesse público. Impõe-se, portanto, seja vetada a disposição em 
comento.” (Mensagem de veto 1807/1999).

29 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – legitimidade democrática e instrumentos 
de realização. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 130.
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Esse aumento do rol de legitimados, inclusive, segundo Luís Ro-
berto Barroso, teve papel decisivo no desenvolvimento da jurisdição 
constitucional no âmbito do direito brasileiro30. Mas, em que pese essa 
ampliação engendrada pelo Constituinte, o STF acabou por criar, no 
âmbito de sua jurisprudência, uma verdadeira limitação à propositura 
das ações objetivas de controle de constitucionalidade, qual seja, a 
divisão dos legitimados entre os universais (ou plenos) e especiais (ou 
restritos). A essa limitação a doutrina, bem como a jurisprudência do 
próprio STF, passou a atribuir o nome de pertinência temática.

Pode-se conceituar a pertinência temática como um requisito de 
mínima similitude entre a agenda institucional da entidade legitimada e 
a norma a ser objeto de controle, ou seja, a norma atacada. Como bem 
consigna Binenbojm, trata-se de “correlação entre as prerrogativas ou 
fins institucionais do órgão ou entidade legitimado para a propositura 
da ação direta com aquele ato normativo por meio dela questionado31”. 
Tal requisito, segundo o autor retro, surgiu com o intento de resolver o 
excesso de ações de controle objetivo propostas pelas confederações 
sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, passando o STF, 
após certo tempo, também a exigi-lo em relação aos Governadores e 
Mesas das Assembleias Legislativas.32 

No entanto, o instituto da pertinência temática, tratado até mes-
mo como verdadeira condição da ação33 no controle concentrado, não 
é tema isento de críticas no mundo jurídico. 

Como primeira crítica ao instituto em apreço, pode-se indagar se, 
estando-se diante de um processo objetivo, cuja aplicação dos concei-
tos típicos do processo subjetivo sofre temperamentos e adaptações, 
faria sentido exigir a correlação entre os fins institucionais do legitima-
do e a norma atacada, pois isto acabaria por implicar a exigência de 
uma condição da ação (interesse de agir) típica de um processo subje-
tivo. Sendo mais preciso na indagação, se o controle é objetivo, sem a 
aplicabilidade do conceito de partes nos mesmos termos do processo 
civil comum, qual o sentido de se exigir que haja um especial interes-
se de agir para que o legitimado-requerente possa impugnar a norma 

30 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Dez anos da Constituição de 1988 (foi bom pra você também?). Revista 
de Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 52, p. 53, 1999.

31 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 144.
32 Idem, p. 45.
33 Cf. VAINER, Bruno Zilberman. A pertinência temática e o controle concentrado de constitucionalida-

de: o interesse de agir à luz do papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. 
2009. p. 205. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2009. 
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atacada? Não se estaria, por vias transversas, exigindo-se conceitos do 
processo subjetivo que, a princípio, seriam inaplicáveis ao processo 
objetivo de controle?

A segunda objeção que se faz é que a exigência da pertinência 
temática não deriva de lei, mas, sim, da jurisprudência do STF. Não 
há nem na Constituição Federal, nem na lei que regula a ADI, a ADC e 
a ADPF qualquer dispositivo que exija essa correlação entre fins insti-
tucionais e norma objeto de controle. Zeno Veloso é preciso em suas 
críticas:

[...] do ponto de vista estritamente jurídico, no 
entanto, entendemos, data venia, que a exigência 
da mencionada relação de pertinência temática 
não encontra qualquer amparo na Constituição. 
Fere, inclusive, o princípio da igualdade, pois não 
se requer tal relação de pertinência a respeito de 
todos os órgãos ou pessoas legitimados pelo art. 
103. O nosso controle abstrato de normas é um 
processo objetivo, sem contraditório, marcado 
pela impessoalidade, não sendo pertinente falar-
-se num interesse jurídico subjetivo e específico 
do autor.34  

Ao tratar sobre a questão, Binenbojm assevera que: “perdeu-se 
boa oportunidade para uma regulamentação mais democrática e menos 
estreita dos requisitos a serem preenchidos por tais entidades [...]”35 .. 
É óbvio que se pode argumentar que o não estabelecimento de um filtro 
como este acabaria por inviabilizar a atuação do próprio STF. Ocorre 
que não parece adequada o emprego, como escusa para a utilização da 
pertinência temática, do argumento de excesso de trabalho. A legitimi-
dade das entidades e órgãos para a instauração do processo objetivo de 
controle deriva da própria Constituição Federal, que não diferenciou, 
em nenhum momento, os legitimados em plenos ou restritos. Aliás, 
nem as Leis 9882/99 e 9868/99 também assim o fizeram. O raciocínio 
desse tipo de jurisprudência acaba por transferir a responsabilidade da 
Administração da Justiça, no sentido de criar soluções para combater 
a morosidade processual e o excesso de demandas, a quem não tem, 

34 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. Belém: Cejup, 1999. p. 75-76.
35 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – legitimidade democrática e instrumentos 

de realização. p. 148.
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em tese, responsabilidade/competência para resolver tal problema, ou 
seja, é a transferência de um problema da máquina judiciária ao ju-
risdicionado. Como bem aponta Binenbojm, o argumento de que sem 
tal filtro haveria um descontrole no número de ações de controle de 
constitucionalidade seria um argumento “ad terrorem” e inválido como 
escusa para “frustrar o acesso de grupos organizados, de elevada re-
presentatividade social, à participação nos processos constitucionais 
sobre leis de grande relevância para seu destino”36.

No entanto, é de se indagar também se a ausência da pertinência 
temática não poderia comprometer a representação adequada do gru-
po de pressão que busca acionar a Jurisdição Constitucional, conceito 
este que se tem mostrado caro à questão do processo coletivo.

No âmbito da jurisprudência do STF, pode-se dizer que, em regra, 
a pertinência temática é exigida do Governador do Estado/Distrito Fe-
deral, das Mesas das Assembleias estaduais/distrital, da confederação 
sindical e da entidade de classe de âmbito nacional. Os demais legiti-
mados são considerados plenos, inclusive o Conselho Federal da OAB. 

Em relação aos demais requisitos de legitimação, pode-se dizer 
que a jurisprudência do STF entende que – com exceção das confe-
derações sindicais, das entidades de classe de âmbito nacional e dos 
partidos políticos – os demais legitimados possuem capacidade postu-
latória plena37, não necessitando de representação de advogado. De-
vem eles próprios, aliás, firmar a petição inicial da ação de controle.

A questão da conceituação de entidade de classe de âmbito nacio-
nal é um dos temas mais controversos na jurisprudência do STF no âmbi-
to da legitimidade. Gilmar Mendes bem sintetiza o tema ao dispor que:

Segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribu-
nal Federal, não configuraria entidade de classe de 
âmbito nacional, para os efeitos do art. 103, IX, or-
ganização formada por associados pertencentes a 
categorias diversas. Ou, tal como formulado, “não 
se configuram como entidades de classe aquelas 
instituições que são integradas por membros vin-
culados a extratos sociais, profissionais ou econô-
micos diversificados, cujos objetivos, individual-
mente considerados, revelam-se contrastantes”. 

36 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – legitimidade democrática e instrumentos 
de realização. p. 148.

37 ADI 127, Min. Celso de Mello, DJ 04/02/1992.
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Tampouco se compatibilizam com essa noção as 
entidades associativas de outros segmentos da so-
ciedade civil, por exemplo, a União Nacional dos 
Estudantes — UNE. Não se admite, igualmente, a 
legitimidade de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, que reúnam, como membros integrantes, 
associações de natureza civil e organismos de ca-
ráter sindical, exatamente em decorrência desse 
hibridismo, porquanto “noção conceitual (de ins-
tituições de classe) reclama a participação, nelas, 
dos próprios indivíduos integrantes de determina-
da categoria, e não apenas das entidades privadas 
constituídas para representá-los”. Da mesma for-
ma, como regra geral, não se reconhece natureza 
de entidade de classe àquelas organizações que, 
“congregando pessoas jurídicas, apresentam-se 
como verdadeiras associações de associações”, 
uma vez que, nesse caso, faltar-lhes-ia exatamen-
te a qualidade de entidade de classe. Essa orien-
tação sofreu mudança em 12-8-2004, quando o 
Supremo Tribunal reconheceu a qualidade de en-
tidade de classe a uma federação composta por 
associações estaduais por entender caracterizada 
a defesa de interesse de categoria social.38 

 
Quanto ao caráter nacional da entidade de classe, o STF tem uti-

lizado, analogamente, desde 1991 (ADI 386/ES, Rel. Min. Sidney San-
ches), a Lei dos Partidos Políticos como critério definidor, de modo que 
exige que a entidade exista em pelo menos nove Estados, logo, não 
basta que o estatuto da entidade a declare como de caráter nacional. 
Esse critério, no entanto, já contou com temperamentos do STF, como, 
por exemplo, na ADI 2866/MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que a auto-
ra, associação ligada ao ramo de produção de sal, foi considerada parte 
legítima, mesmo sem preencher o critério da lei dos partidos políticos, 
em razão do fato de que a produção de sal, no Brasil, é limitada a pou-
quíssimos Estados. A ementa do julgado é elucidativa da exceção feita 
pelo STF à referida associação:

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela 
Associação Brasileira dos Extratores e Refinadores 
de Sal - ABERSAL contra a Lei Estadual nº 8.299, 

38 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. p. 1154.
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de 29 de janeiro de 2003, do Estado do Rio Grande 
do Norte, que “dispõe sobre formas de escoamento 
do sal marinho produzido no Rio Grande do Norte e 
dá outras providências”. 2. Legitimidade ativa. 3. 
Inaplicabilidade, no caso, do critério adotado para 
a definição do caráter nacional dos partidos políti-
cos (Lei nº 9.096, de 19.9.1995: art. 7º), haja vista 
a relevância nacional da atividade dos associados 
da ABERSAL, não obstante a produção de sal ocor-
rer em poucas unidades da federação. 4. Plausibi-
lidade da argüição de inconstitucionalidade. 5. […] 
8. Aparente ofensa à regra do art. 155, § 2º, XII, g. 
9. Liminar deferida para suspender o art. 6º, caput 
e § 4º, o art. 7º e o art. 9º da lei estadual impugna-
da (ADI 2866 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2003, DJ 17-10-
2003 PP-00013 EMENT VOL-02128-01 PP-00178) 

Atualmente, a jurisprudência do STF tem entendido que a legiti-
mação da confederação sindical não abrange as federações sindicais, 
os sindicatos e nem as associações sindicais39.

Por fim, do mesmo modo que ausentes os critérios legais relativos 
à pertinência temática, a definição de entidade de classe de âmbito 
nacional também não possui regramento legislativo próprio, fato que 
mereceria atenção do legislador, a fim de evitar subjetivismos desne-
cessários em sua conceituação.

6. Intervenientes

Como tem sido exposto ao longo do presente trabalho, há nítidas 
diferenças que distinguem o processo subjetivo do objetivo. Abordou-
-se, até então, os temas relativos à incidência do contraditório, bem 
como da legitimação para a deflagração das ações de controle objeti-
vo. O passo final a ser dado no presente trabalho diz respeito à questão 
dos intervenientes.

A lógica que rege o processo objetivo de controle de constitucio-
nalidade pode nos levar a crer, em um primeiro momento, na ausência 
de possibilidade de intervenientes. Esse tipo de conclusão, inclusive, 

39 ADI-QO 1006/PE,  ADI 398/DF.
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pode ser obtido de uma leitura isolada do art. 7º da Lei 9868/99, que 
dispõe ser vedada qualquer forma de intervenção de terceiros.

Ocorre que tal tipo de dedução se mostra equivocado. De fato, 
quando o art. 7º da Lei 9868/99 barra a intervenção de terceiros está a 
vedar, na verdade, a aplicação daqueles intervenientes regulados pelo 
processo comum (denunciação à lide, chamamento ao processo, oposi-
ção, nomeação à autoria, etc.). Tal vedação, aliás, decorre do próprio 
caráter objetivo que se extrai das ações de controle concentrado de 
constitucionalidade, pois as figuras clássicas de intervenção de terceiro 
se prestam, em regra, à discussão a respeito de alcance de respon-
sabilidade civil, figura totalmente estranha aos objetivos do controle 
concentrado.

No que concerne ao controle concentrado, há figuras interve-
nientes que são típicas da estrutura do processo objetivo, como, por 
exemplo, a questão do amicus curiae e as audiências públicas. A ideia 
da presença dos intervenientes no âmbito do controle concentrado é, 
inclusive, tema de grande atenção doutrinária, mormente, no direito 
constitucional, com a obra de Peter Häberle, que em consagrado livro 
busca relacionar a necessidade de diálogo entre a jurisdição consti-
tucional e a democracia. O pensamento de Häberle pode ser assim 
sintetizado:

Interpretação constitucional tem sido, até agora, 
conscientemente, coisa de uma sociedade fecha-
da. Dela tomam parte apenas os intérpretes jurí-
dicos “vinculados às corporações” (züntftmässige 
Interpreten) e aqueles participantes formais do 
processo constitucional. A interpretação constitu-
cional é, em realidade, mais um elemento da so-
ciedade aberta. Todas as potências públicas, par-
ticipantes materiais do processo social, estão nela 
envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento 
resultante da sociedade aberta e um elemento 
formador ou constituinte dessa sociedade […] Os 
critérios de interpretação constitucional hão de 
ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for 
a sociedade40.

40 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1997. p. 13.
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O pensamento haberliano pode ser relacionado com o tema dos 
intervenientes porque o autor tedesco defende que, por meio da pro-
cedimentalização, esta última inserida dentro do processo constitucio-
nal, é possível a criação de mecanismos para a ampliação da sociedade 
aberta de intérpretes. Nesse sentido já defendemos:

Ganha especial relevo nesta seara, a questão do 
direito processual constitucional, pois é ele o ins-
trumento pelo qual se viabiliza a criação e con-
secução dos procedimentos por meio dos quais a 
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição 
consegue acessar o âmbito da Jurisdição Constitu-
cional. O direito processual constitucional possui, 
destarte, mecanismos que podem permitir a am-
pliação do pluralismo constitucional no âmbito das 
Cortes Constitucionais.41 

Vê-se, então, que o processo objetivo, em que pese o adjetivo 
que lhe acompanha, não é de todo dissociado de uma participação mais 
ampla do que aquela restrita tão somente aos atores estatais, in casu, 
os legitimados para a deflagração do controle concentrado.

Na jurisdição constitucional brasileira, ganha destaque dentre os 
procedimentos que permitem a presença de intervenientes nas ações 
de controle concentrado, conforme já adiantado acima, os amici curiae 
e as audiências públicas.

A tradução literal do termo “amicus curiae” pode ser feita como 
amigo da corte. A tradução literal, no entanto, não é isenta de críticas, 
não sendo precisa a tradução que comumente se dá42. Pode-se dizer 
que, na verdade, muito mais do que auxiliar a Corte, o amicus busca, 
na verdade, a defesa de uma tese institucional e não propriamente 
uma ação isenta, com o fim único de auxiliar na tomada de decisões. O 
amicus curiae não atua, portanto, com neutralidade, com a mera ofer-
ta de informações sem pretensões. Há um interesse jurídico explícito 
na tese que por ele vier a ser defendida.

A importância do amicus curiae no processo objetivo é de suma 
relevância na ampliação de um debate mais plural no âmbito da  

41 SANTOS, Leonardo Fernandes dos; SEGATTO, Antônio Carlos. Constituição aberta e controle de cons-
titucionalidade: Häberle, democracia e algumas indagações. Curitiba: CRV, 2012. p. 69.

42 Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Quatro perguntas e quatro respostas sobre o amicus curiae. Revista 
Nacional da Magistratura, Brasília, DF, ano II, n. 5, p. 132-138, maio 2008.
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jurisdição constitucional. Anna Candida da Cunha Ferraz e Fernanda 
Dias Menezes de Almeida corroboram ao afirmarem a relevância do dos 
amici para temas caros à Jurisdição Constitucional como direitos huma-
nos e fundamentais e matérias relacionadas à bioética43.

No âmbito do direito americano, a situação não é diferente. Nota-
-se, pela doutrina estadunidense, que a presença do instituto do amigo 
da corte é rotina na Suprema Corte Americana:

In one respect, however, there has been a major 
transformation in Supreme Court practice: the  
extent to which non-parties participate in the 
Court’s decision-making process through the  
submission of amicus curiae, or friend-of- 
the-court, briefs. Throughout the first century of 
the Court’s existence, amicus briefs were rare. 
Even during the initial decades of this century, such 
briefs were filed in only about 10% of the Court’s 
cases. This pattern has now completely reversed 
itself. In recent years, one or more amicus briefs 
have been filed in 85% of the Court’s argued cases. 
Thus, at the close of the twentieth century, cases 
without amicus briefs have become nearly as rare 
as cases with amicus briefs were at the beginning 
of the century.44 

Além disso, Paul M. Collins Jr. ressalta que estudos revelam que 
nas demandas em que atuam os amigos da Corte há um incremento da 
chance de obtenção do writ of certiori e a chance de sucesso do liti-
gante no mérito. Confira-se:

43 FERRAZ, Anna Candida da Cunha; ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. O constitucionalismo con-
temporâneo na recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito Constitucio-
nal e Internacional, São Paulo, v. 71, p. 7, abr. 2010.

44 KEARNEY, Joseph D.; MERRILL, Thomas W. The influence of amicus curiae briefs on the Supreme 
Court. University of Pennsylvania Law Review, Philadelphia, v. 148, p. 744, 2000. “Em um aspecto, 
no entanto, houve uma grande transformação na prática da Suprema Corte: a extensão em que 
não partes participam no processo de tomada de decisão do Tribunal, através da apresentação de 
memoriais pelos amicus curiae ou amigos da corte. Ao longo do primeiro século de existência do 
Tribunal, memoriais dos amigos da corte eram raros. Mesmo durante as décadas iniciais do século 
XX, estes memoriais foram apresentados em apenas cerca de 10% dos casos do Tribunal. Atualmente, 
este padrão  inverteu-se completamente. Nos últimos anos, um ou mais memoriais dos amici curiae 
foram apresentados em 85% dos casos. Assim, no final do século XX, casos sem a apresentação de 
memoriais tornaram-se quase tão raros como eram os casos com participação do amicus curiae eram 
no início do século”. (Tradução livre).
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Past research on the impact of amicus briefs in 
the Supreme Court has indicated that the presen-
ce of amicus briefs increases the likelihood of a 
grant of certiorari (Caldeira & Wright 1988; Perry 
1991) and influences litigant success on the me-
rits (Kearney & Merrill 2000; McGuire 1990, 1995; 
Puro 1971; compare with Songer & Sheehan 1993). 
However, virtually none of this research has expli-
citly examined why amicus briefs influence litiga-
tion success. [...] In this study, I examine two the-
ories regarding why amicus briefs might increase 
litigation success. The first, the affected groups 
hypothesis, holds that amicus briefs are effica-
cious because they signal to the Court that a wide 
variety of outsiders to the suit will be affected by 
the Court’s decision. Thus, regardless of the so-
cial scientific, legal, or political information that 
the briefs contain, this hypothesis asserts that it 
is simply the number of organizations present on 
a brief that should influence the Court’s decision. 
The second, the information hypothesis, asserts 
that amicus briefs are effective, not because they 
signal how many affected groups will be impacted 
by the decision, but because they provide litigants 
with additional social scientific, legal, or political 
information supporting their arguments.45 

No âmbito brasileiro, Damares Medina, em interessante obra mo-
nográfica sobre o tema, levantou os dados estatísticos do STF e chegou 

45 COLLINS JR., Paul M. Friends of the court: examining the influence of amicus curiae participation in 
U.S. Supreme Court litigation. Law & Society Review, v. 38, n. 4, p. 808, 2004. “Pesquisas anteriores 
sobre o impacto de amicus na Suprema Corte indicaram que a presença do amicus aumenta a pro-
babilidade de uma concessão do writ of certiorari (Caldeira & Wright, 1988; Perry 1991) e influencia 
sucesso litigante sobre o mérito (Kearney & Merrill 2000; McGuire 1990, 1995; Puro 1971; comparar 
com Songer & Sheehan, 1993). No entanto, praticamente nenhuma destas pesquisas examinou ex-
plicitamente o porquê dos memoriais dos amici influenciar no sucesso do litígio [...] No presente 
estudo, examino duas teorias a respeito do motivo pelo qual os memoriais dos amici curiae podem 
aumentar o sucesso do litígio. A primeira, a hipótese dos grupos afetados, sustenta que os amici 
curiae são eficazes porque eles sinalizam ao Tribunal que uma grande variedade de pessoas de fora 
do processo será afetada pela decisão do Tribunal. Assim, independentemente da quantidade de 
informação jurídica, política ou científica que os memoriais contenham, esta hipótese afirma que é 
simplesmente o número de organizações que fazem parte dos memoriais é que é capaz de influen-
ciar a decisão do Tribunal. A segunda teoria, a hipótese da informação, afirma que os memoriais são 
eficazes, não porque eles sinalizam quantos grupos afetados serão realmente atingidos pela decisão, 
mas porque eles fornecem aos litigantes informações científicas, sociais e políticas que reforçam 
seus argumentos”. (Tradução livre).
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à conclusão semelhante. Segundo a referida pesquisa, em uma análise 
de 2.666 ações objetivas de controle (ADI, ADC e ADPF), 65,2% das não 
conhecidas não possuíam amicus curiae, ao passo que naquelas que 
existiam os amici curiae o índice de não conhecimento era de 42,6%. 
A procedência e improcedência do mérito também varia de maneira 
drástica de acordo com a presença ou não do amicus curiae. Das ações 
julgadas procedentes, 23,4% tinham o amicus curiae e 31,8% não. Já 
das julgadas improcedentes, 5,3% não possuíam amicus curiae contra 
18,6% das que tinham a presença do amigo da corte46.

Voltando-se ao direito brasileiro, a Lei 9868/99, art. 7º, § 2º, po-
sitivou a possibilidade da participação do amicus curiae no âmbito do 
controle concentrado de constitucionalidade. As exigências do referido 
dispositivo demandam que, no entanto, haja relevância na matéria e 
representatividade dos postulantes. Em relação a este último requisi-
to, o STF acaba por exigir algo semelhante ao instituto da pertinência 
temática, de modo que haja uma correlação entre o interveniente, que 
deseja figurar como amigo da corte, e o processo sob análise.

O controle do acesso do amicus curiae é, segundo o dispositivo 
legal supracitado, feito pelo relator da ADI. Interessante observar que 
a redação expressa do dispositivo diz que a decisão que admitir o amigo 
da corte é irrecorrível. Não há, em tese, vedação a recurso ao colegia-
do da decisão que inadmitir o amicus curiae, pois a lei é expressa tão 
somente em tratar da irrecorribilidade da decisão que admiti-lo47. A 
jurisprudência do STF oscila quanto à recorribilidade desta decisão. Há 
decisões que o admitem, ao passo que há tantas outras que entendem 
pela irrecorribilidade. A ideia da não aceitação do recurso no controle 
de admissão do amigo da corte, no entanto, não encontra respaldo le-
gal, conforme acabamos de expor48. Quanto à possibilidade de o amicus 

46 Cf. MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte? Amicus curiae no Supremo Tribunal Fede-
ral. 2008. p. 136. Dissertação (Mestrado) – Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 
DF, 2008. 

47 Com essa mesma opinião confira o entendimento de BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus 
curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no 
âmbito do direito estadual. Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 1, p. 3, jan. 2005. 
Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 9 jun. 2014, às 00:17h.

48 Poder-se-ia alegar um excesso de preciosismo na interpretação literal do dispositivo. Ocorre que 
em diversos sistemas recursais, como do próprio Código de Processo Penal, há nítida diferença da 
recorribilidade de decisões que adotam ou não determinada posição. Apenas a título de exemplo, 
veja que a decisão que declara a competência do juízo é irrecorrível, ao passo que a que declara a 
incompetência permite recurso (art. 581, II do CPP). A ausência da palavra “inadmitir” no art. 7º, § 
2º da Lei 9868/99, não pode ser tida como uma omissão irrelevante para se concluir pela (ir)recorri-
bilidade da decisão que inadmite o amicus curiae. Assim, entendemos que a razão está com aqueles 
que defendem a sindicabilidade, via agravo regimental, da decisão que inadmitiu o amigo da corte.
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curiae recorrer do mérito da decisão da ADI, é firme a jurisprudência 
do STF no sentido de sua impossibilidade, vez que não ostentaria le-
gitimidade para tanto, limitando-se sua atuação a subsidiar a atuação 
da Corte49.

Outrossim, anteriormente o STF entendia que a atuação do ami-
cus curiae se limitava às manifestações escritas. O entendimento foi 
superado em 200350, sendo que o Pretório Excelso acabou, por via de 
emenda regimental, alterando seu regimento interno, franqueando ex-
pressamente a possibilidade de sustentação oral ao amigo da corte.

Por fim, no que diz respeito ao limite temporal de ingresso do 
amicus curiae, tem predominado o entendimento de que a intervenção 
estaria limitada até a data em que o relator liberar o processo para a 
pauta (ADI 4071, AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito).

Passa-se agora a analisar as audiências públicas. O art. 9º, 1º da 
Lei 9868/99 possibilita claramente a convocação de audiência pública 
a fim de se discutirem os aspectos relevantes sobre a matéria objeto 
de controle. 

A primeira audiência pública que o STF realizou em sua história 
ocorre no ano de 2007. Tratava-se no caso do julgamento da ADI 3510/
DF, na qual o Procurador-Geral da República pugnava pela declaração de 
inconstitucionalidade do art. 5º Lei de Biossegurança, que regulamenta-
va as pesquisas com células-tronco embrionárias. Entendia o Chefe do 
Parquet  da União que a referida norma violava o direito à vida. Ante a 
grande quantidade de elementos de cunho técnico a serem analisados, 
o STF entendeu por bem se utilizar da possibilidade da realização de 
audiência pública, a fim de subsidiar a análise do mérito da ADI.

Ante a ausência de regulamentação do modo de realização da au-
diência51 – já que se tratava da primeira – o Relator entendeu por bem 
em aplicar o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no que diz 
respeito à realização de audiências públicas naquela Casa Legislativa, 
a fim de sistematizar os trabalhos no STF.

É mister consignar, no entanto, que o foco da audiência pública do 
STF e daquelas realizadas no Congresso são distintas. O locus adequado 
ao debate sobre a melhor solução legislativa não é o STF, seu papel é 

49 No âmbito do processo objetivo, a discussão pode parecer pequena, vez que o único recurso cabível 
seria os embargos de declaração (art. 26 da Lei 9868/99). A questão, no entanto, ganha maiores 
contornos no processo subjetivo, no qual também se tem admitido a figura do amicus curiae.

50 ADI-QO 2675, Rel. Min. Carlos Velloso.
51 Atualmente, a matéria encontra disciplina expressa nos arts. 154 e 155 do RISTF.
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verificar a adequação do texto legal à norma constitucional. Optar, 
dentro das opções constitucionalmente adequadas, não é papel da Ju-
risdição Constitucional, seu mister, é sim dizer se determinada escolha 
do legislador se harmoniza com a Constituição. Nesse diapasão:

Cabe aqui estabelecer uma distinção que pare-
ce importante: a audiência pública realizada no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal não detém 
a mesma amplitude daquelas que são realizadas 
pelo Parlamento brasileiro. Isto porque se é ver-
dade que ambas têm como finalidade ouvir seg-
mentos organizados da sociedade civil, também 
não é menos verdade que, na maioria das vezes, 
o Parlamento realiza tais sessões públicas para 
instruir os processos de elaboração dos atos nor-
mativos. E o certo é que, como o processo legisla-
tivo pressupõe um ato normativo em formação (in 
fieri, portanto), nada mais recomendável do que 
se ampliar ao máximo o debate público a respeito 
da matéria objeto da regulação pelo Parlamento. 
A mesma realidade, porém, não ocorre no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal, sabido que a atua-
ção da Corte é limitada às balizas impostas pelos 
autores das específicas impugnações que lhe são 
dirigidas. É dizer: como órgão do Poder Judiciá-
rio, o Supremo Tribunal Federal só exerce a sua 
competência num determinado processo e nos li-
mites por ele impostos. Essa importante diferen-
ciação justifica, inclusive, o fato de o Supremo 
Tribunal Federal haver facultado apenas ao autor, 
aos requeridos e aos interessados a indicação de 
especialistas para falarem a respeito da questão 
de fato subjacente à ADI 3510. Do contrário, ten-
do em vista a indiscutível importância do tema 
de fundo constante da impugnação, centenas de 
expertos poderiam solicitar — como de fato soli-
citaram — a sua habilitação para falar na referida 
audiência pública.52  

52 MEDEIROS, Fabrício Juliano Mendes. O Supremo Tribunal Federal e a primeira audiência pública de 
sua história. Revista Jurídica da Presidência da República, Brasília, DF, v. 9, n. 84, p. 45, abr./maio 
2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_84/index.htm>. Acesso 
em: 3 jun. 2014, às 20:33.
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Há, no entanto, opiniões que destoam da maneira que a maioria 
dos doutrinadores tem enxergado as audiências públicas ou até mesmo 
outras formas de participação no âmbito da jurisdição constitucional. 
Em interessante dissertação sobre o tema, Carolina Alves Vestena de-
fende que as audiências públicas acabam por, na verdade, gerar apenas 
uma falsa ideia de consenso e de participação53. O pensamento da au-
tora merece transcrição:

Sendo assim, fica evidente a impossibilidade es-
trutural de que procedimentos de caráter formal, 
internos à cúpula do Judiciário, possam romper a 
lógica de reprodução das posições de poder no in-
terior da formação social capitalista. Mesmo que 
sejam discursivamente defendidas como democrá-
ticas, as audiências públicas judiciais não ultra-
passam a barreira da reprodução do formalismo 
intrínseco à atuação dos tribunais; pelo contrário, 
reproduzem-no com uma roupagem mais sofistica-
da. Com esses mecanismos, fica assegurada a ma-
nutenção das formas de controle e reprodução am-
pliada do capitalismo, que alcançam altos níveis 
de legitimidade por meio de práticas que preten-
samente democratizam as instituições através da 
participação. Nesse contexto, a contra-leitura da 
democratização aqui desenvolvida explicita as re-
ais relações de poder que moldam o corpo social, 
sob formação de falsos consensos e de participação 
em seu interior. [...] Esse conjunto de resultados 
reforça a conclusão de que as audiências públicas 
jurisdicionais não significam democratização das 
estruturas do STF. As intervenções recebidas nesses 
eventos são absolutamente formais e, na maioria 
dos casos, desprezadas pelos ministros, que tam-
pouco participam das audiências. Observado este 
diagnóstico, há que se ressaltar o quão prejudiciais 
podem ser as leituras que ignoram a recepção for-
mal da participação social no interior dos tribunais 
e defendem a possibilidade de democratização 
por essa via na atual sociedade capitalista. Tais 

53 Cf. VESTENA, Carolina Alves. Participação ou Formalismo? O impacto das audiências públicas no 
Supremo Tribunal Federal. 2010. p. 105-106. Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito do Rio de 
Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. 
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interpretações não observam a impossibilidade de 
emancipação por meio de um direito que organiza 
e unifica o corpo social para mantê-lo em confor-
midade com a reprodução das posições de poder 
tradicionais. Ao reverberarem o discurso da demo-
cratização, elas somente reforçam a possibilidade 
de conquistas conjunturais que, se não observadas 
a partir de uma perspectiva crítica, continuarão 
servindo de véu a encobrir os conflitos sociais ine-
rentes ao modelo de produção capitalista.54 

Pode-se concluir, então, que a questão referente a uma demo-
cratização do controle concentrado, por meio de intervenientes, em 
que pese ser festejada pela doutrina em geral também recebe críticas 
a respeito de sua real utilidade, ou melhor, de seu verdadeiro viés de-
mocrático.

7. Considerações finais
 
Por meio do presente trabalho se objetivou tratar da temática do 

processo objetivo do controle de constitucionalidade sobre três ângu-
los: o contraditório, a legitimação e os intervenientes.

No que diz respeito ao primeiro aspecto da abordagem, em sínte-
se, percebe-se que, apesar de não ser o processo objetivo um processo 
contraditório – conforme bem se arrazoou acima – isto não significa 
que nele não incidam, ainda que de maneira mitigada, regras de um 
contraditório mínimo, tanto pela disposição constitucional assim ex-
pressa (art. 103, § 3º da CF) quanto pelos demais regramentos previs-
tos na legislação infraconstitucional da ADI, ADC e ADPF que buscam 
conferir mecanismos mínimos para o exercício do contraditório no con-
trole concentrado. Buscou-se também problematizar a jurisprudência 
do STF, que entende pela possibilidade de o Advogado-Geral da União 
emitir parecer pela inconstitucionalidade do ato impugnado e como tal 
entendimento precisa de melhor maturação.

Quanto à legitimação, foram discutidas as questões referentes à 
limitação dos legitimados à instauração do controle concentrado, bem 

54 VESTENA, Carolina Alves. Participação ou formalismo? O impacto das audiências públicas no Supre-
mo Tribunal Federal. p.105-106.
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como a necessidade de se questionar a jurisprudência relativa à perti-
nência temática. Seja pela sua índole de jurisprudência defensiva, seja 
pela sua total ausência de respaldo legal. 

No que toca aos intervenientes, mostrou-se que a vedação à in-
tervenção de terceiros deve ser lida como uma proibição de interven-
ções com as características do processo subjetivo, mas que não há uma 
vedação apriorística de participação de estranhos – no sentido de não 
legitimados – na relação processual no âmbito do debate, como se 
verificou com os exemplos dados (amicus curiae e audiências públicas). 
Buscou-se também relacionar tal ponto com teorias que buscam pregar 
uma ampliação democrática da jurisdição constitucional, bem como 
com o entendimento divergente, que não enxerga nesta forma de par-
ticipação qualquer tipo de avanço democrático.

Pode-se concluir, destarte, que o processo objetivo de controle de 
constitucionalidade, nos aspectos analisados, ainda constitui profícuo 
tema para debate acadêmico. Nota-se, também, que é preciso melhor 
se debruçar, desmi(s)tificando-os, sobre certos dogmas que se consoli-
daram na jurisprudência do STF, a fim de que melhor se desenvolva o 
exercício do controle concentrado no direito brasileiro.
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O direito à privacidade em suas mais exclusivas 
esferas: a intimidade e a vida privada na era 
informacional

Letícia Antunes Tavares1      
Juíza de Direito no Estado de São Paulo

Uma existência vivida inteiramente em pú-
blico, na presença de outros, torna-se, como 
se diz, superficial. Retém a sua visibilidade, 
mas perde a qualidade resultante de vir à 
luz a partir de um terreno mais sombrio, que 
deve permanecer oculto a fim de não perder 
sua profundidade em um sentido muito real, 
não subjetivo (ARENDT, 2014, p. 84).

Considerações iniciais

Hannah Arendt (2014, p. 46-56) leciona que o surgimento da socie-
dade alterou profundamente o significado da dicotomia existente entre 
as esferas pública e privada, reduzindo a intensidade da antiga fron-
teira entre elas existente. Com a introdução do elemento social, em 
razão de suas tendências niveladoras de comportamento, que excluem 
a ação espontânea, iniciou-se um movimento de reação, que culminou 
no surgimento da ideia de intimidade. E, mais recentemente, com a 
sociedade de massa, referidas tendências conformistas atingiram tal 
força que passaram a controlar igualmente todos os membros de uma 
comunidade, minando o domínio do privado.

Tratar de privacidade, portanto, é assunto de extrema pertinência, 
não só porque a noção de social modificou profundamente os limites 
da esfera privada, mas especialmente porque, hodiernamente, está-se 

1 Doutoranda em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Cursou 
“Master in Comparative Law” pela Samford University/EUA. Especialista em Direito Público pela 
Escola Paulista de Magistratura.
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diante de uma estrutura social diferenciada decorrente de um novel mo-
delo de desenvolvimento, o informacionismo, que tem como fonte de 
produtividade a tecnologia de processamento de informações (CASTELLS, 
1999, p. 51-54), cuja base organizacional é a Internet. E, “a influência 
das redes baseadas na Internet vai além do número de seus usuários [...] 
atividades econômicas, sociais, políticas, e culturais essenciais por todo 
o planeta estão sendo estruturadas pela Internet e em torno dela, como 
por outras redes de computadores.[...]” (CASTELLS, 2003, p. 7-8).

Conhecimento e informação, portanto, são essenciais para a socie-
dade informacional, em especial, com o advento da Internet, que, hoje 
em dia, permeia todo o tipo de atividade, em especial a econômica e 
social, com seus prós e contras. E a sociedade em rede, que incrementa 
o aspecto nivelador do social, torna ainda mais desafiante não apenas es-
tudo do direito à privacidade, mas também de outros direitos de extrema 
relevância para a convivência democrática, como é o caso da liberdade 
de expressão. Num momento em que o exibicionismo em redes sociais, 
por exemplo, se torna prática comum, faz-se imprescindível a discussão 
do direito à privacidade, que não perde valor em razão da alteração dos 
aspectos comportamentais imposta pela sociedade informacional; pelo 
contrário, o direito à privacidade, hoje, passa a ser centro de inúmeros 
debates jurídicos, galgando posição de maior importância.

Ora, o uso da Internet, na era informacional tem constantemente 
impactado os interesses dos indivíduos “pelas constantes invasões à 
privacidade e pelo devassamento de dados particulares, pelos diferen-
tes sistemas de registro e de informação postos à disposição do mundo 
negocial” (BITTAR, 2015).

Hoje, então, é possível asseverar que a sociedade da informação 
impõe uma nova realidade percebível pelo pensamento jurídico, de 
modo que o conceito de privacidade, que é um direito fundamental 
expresso, comporta uma releitura.

E para tratarmos do assunto, iniciaremos este estudo com uma 
breve análise do contexto histórico que permeou o surgimento do di-
reito à privacidade, para então analisarmos seu conceito, bem como o 
tratamento que lhe é conferido pela legislação brasileira.

1. Do direito à privacidade
1.1. Breve contexto histórico 

A ideia de privacidade é fruto da Era Moderna, a partir do surgi-
mento dos estados nacionais, com a concentração do poder na figura do 
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soberano. Nesse momento, constatou-se o reaparecimento da distinção 
entre público e privado, que havia se esvaído durante a Idade Média. 
Referida dicotomia, contudo, foi retomada com conotação distinta da-
quela existente na época dos gregos e romanos, que relacionavam a 
ideia de público com o político e a de privado com aquilo que era 
próprio ao indivíduo, às suas exigências vitais e que não se inseria no 
mundo do que é comum2.

Para Tércio Sampaio Ferraz Junior (1993, p. 441) a Era Moderna, 
com a afirmação generalizada da “sociabilidade”, trouxe o problema 
da distinção entre o social público e o social privado, dando ensejo ao 
aparecimento de duas novas dicotomias, para além da tradicional dis-
tinção entre esfera pública e privada: Estado e sociedade, sociedade e 
indivíduo3. E, para o autor, foi justamente nesse contexto que nasceu 
a ideia de privacidade. 

“O fato histórico decisivo é que a privaticidade moderna, em 
sua função mais relevante, a de abrigar o que é íntimo, foi desco-
berta não como o oposto da esfera política, mas da esfera social, 
com a qual é, portanto, mais próxima e autenticamente relacionada” 
(ARENDT, 2014, p.47).

Portanto, o nascimento da privacidade, no sentido moderno, coin-
cidiu com o fim das poliarquias feudais e com a ascensão da burguesia4, 
a partir do momento em que as relações econômicas ultrapassaram a 
esfera doméstica e local e passaram a ser de interesse geral, nos ter-
mos da ideia de social trazida por Hannah Arendt. Nas palavras de J. J. 
Calmon de Passos foi justamente nessa “retração do espaço e do papel 
familiar que surgiu o privativo. É na esfera íntima da pequena família 
o local em que historicamente se origina a privacidade, a intimida-
de, no sentido moderno de uma interioridade livre e satisfeita”. Tal  

2 Cf. Arendt, 2014, p. 46 e Ferraz Junior, 1993, p. 441-442.
3 A fim de elucidar a diferença entre cada uma destas esferas, Tércio Sampaio Ferraz Junior (1993, 

p. 441-442) indica-nos os princípios que as regem. Assim, para o autor o público (área da política) é 
dominado pelo princípio da transparência e da igualdade; o social-privado (área do econômico, do 
mercado), pelo princípio da diferenciação; e o terreno da individualidade privativa, pelo princípio 
da exclusividade, o qual “visa a assegurar ao indivíduo a sua identidade diante dos riscos propor-
cionados pela niveladora pressão social e pela incontrastável impositividade do poder político”. 
Assinalando a distinção entre os domínios do privado e social-privado (mercado), Passos (1989, p. 
63) destaca que na “intimidade de cada família as pessoas se consideram independentes em relação 
à esfera privada de suas relações econômicas – exatamente como pessoas que podem estabelecer 
relações ‘puramente humanas’”.

4 Sobreleva anotar que o nascimento da privacidade, de acordo com Rodotá (2008, p. 27), não se deu 
em decorrência de uma exigência natural, mas, sim, como uma forma de aquisição de um privilégio 
da burguesia.



Letícia Antunes Tavares456

retração se refletia, inclusive, na arquitetura da época, em que o es-
paço comum, e.g., o pátio, tornou-se cada vez menor. (PASSOS, 1989, 
p. 62).

É possível concluir, portanto, que a noção de privacidade não é 
recente, mas foi somente com o advento da Era Moderna, com uma 
conotação de cunho individualista, que se consolidou nos termos hoje 
concebidos. 

Todavia, o reconhecimento da privacidade como um direito é fato 
relativamente novo.  

Foi o juiz norte-americano Thomas Cooley que, em 1879, identifi-
cou a privacidade com o direito de ser deixado sozinho (“the right to be 
let alone”). Contudo, nessa época, o foco desse direito estava na limi-
tação de interferências governamentais na esfera privada do indivíduo5. 

Em verdade, foi um trabalho de muita repercussão que iria, de 
fato, cunhar a expressão “direito à privacidade”, nos termos ainda 
hoje concebidos. Assim, no final do ano de 1890, Warren e Brandeis 
publicaram um artigo intitulado “O direito à privacidade” (“the right 
to privacy”), considerado a grande referência no tratamento jurídico 
do direito ora em estudo. 

Para os autores, o direito à privacidade seria uma espécie do gê-
nero do “direito a ser deixado sozinho” (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 
205). No passado, para proteger esse gênero de direito, os tribunais 
valeram-se de uma combinação de diferentes doutrinas da “common 
law”, o que, todavia, não seria suficiente para as novas demandas cria-
das por novas tecnologias, que, na época, equivaleriam a jornais, foto-
grafias instantâneas, aparelhos mecânicos (WARREN; BRANDEIS, 1890, 
p. 195). E, para fazer frente às novas tecnologias do momento, haveria 
a necessidade de se conceber um novo direito, intitulado pelos autores 
de “direito à privacidade”, que seria o direito de cada indivíduo de de-
terminar a extensão em que seus pensamentos, sentimentos e emoções 
são compartilhados com outros (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 198).

Como se nota, a principal preocupação de Warren e Brandeis, na-
quele momento, era o risco de que informações a respeito da vida pri-
vada de alguém fossem levadas ao conhecimento geral do público por 
meio da imprensa (ROOS, 1990, p. 267-268).

5 Segundo Dorothy J. Glancy (1979, p. 30), a análise de Thomas Cooley focou especialmente nas 
terceira, quarta e quinta Emendas à Constituição Norte-Americana. E, em 1888, dois anos antes 
da publicação de Warren e Brandeis, a Suprema Corte dos Estados Unidos expressamente adotou a 
lição de Cooley, garantindo ao indivíduo a necessária proteção contra invasões governamentais à 
privacidade. 
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Hoje, porém, a evolução da sociedade, incrementada pelo grande 
avanço tecnológico e dos meios de comunicação, que foi potencializa-
do pelo advento da Internet, impõe uma nova interpretação do direito 
à privacidade. 

Ora, o crescente desenvolvimento de novas tecnologias, em espe-
cial a criação dos computadores pessoais e sua interligação por meio 
da rede mundial de computadores, passou a demonstrar que o direito 
à privacidade, como anteriormente concebido, não era, por si só, su-
ficiente para responder às novas demandas. Não se trata apenas da 
publicação da informação a um público geral, como era a preocupação 
de Warren e Brandeis no final do século XIX com a imprensa, mas, sim, 
uma preocupação mais ampla. Uma proteção à privacidade pensada 
em um momento histórico pré-internet dificilmente poderia fazer fren-
te a todos os desafios crescentemente trazidos por desenvolvimentos 
tecnológicos jamais cogitados nas décadas que os antecederam (ROOS, 
1990, p. 267-268).

Carlos Alberto Bittar (2015) destaca que o direito à privacidade 
“tem sofrido estreitamento contínuo em razão da noticiada ampliação 
do espectro da vida moderna”. Trata-se da esfera do social agindo no 
sentido de restringir mais e mais o domínio do privado, como já nos 
alertava Hannah Arendt.

E, tendo em vista as novas demandas decorrentes da era informa-
cional, com o consequente estreitamento do conceito de vida privada 
e de intimidade e com a ampliação de atentados aos direitos da perso-
nalidade, o direito à privacidade (em sentido amplo) torna-se assunto 
de extrema relevância na contemporaneidade. 

“Na atualidade, ressalta-se, esse direito vem ganhando notorie-
dade dada a evolução das comunicações e à própria globalização, que 
impõe ao homem uma maior exposição perante uma plateia mais dis-
tinta e desconhecida, na qual a informação alcança uma trajetória de 
repercussão social, negocial, relacional, outra inimaginável” (MALUF; 
MALUF, 2017, p. 229).

De acordo com as lições de Stefano Rodotá (2008, p. 144), a Inter-
net, o alargamento do ciberespaço e a expansão do comércio eletrônico 
contribuíram para a fragilização da privacidade que, neste contexto, 
acaba por se tornar mais necessária, projetando-se para além da sua 
definição tradicional (“o direito de ser deixado só”) e apresentando-se 
como parte indispensável da liberdade existencial. Não se trata apenas 
do direito de excluir de outrem a possibilidade de acesso a informações 
privadas, mas sim, do direito de controlar o uso destas informações em 
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qualquer momento ou lugar, como um verdadeiro “direito à autodeter-
minação informativa”.

A clássica noção de privacidade foi construída sob três pilares, 
“pessoa-informação-sigilo”; hoje, porém, as bases daquele conceito 
mudaram e podem ser sintetizadas na seguinte fórmula: “pessoa-infor-
mação-circulação-controle” (RODOTÁ, 2008, p. 93).

Portanto, desde a Era Moderna até a atualidade, a ideia de pri-
vacidade vem acompanhando a evolução da humanidade, fortemente 
influenciada pela esfera do social. Do mesmo modo, o direito à privaci-
dade, a partir do seu reconhecimento no fim do século XIX, vem apre-
sentando transformações, potencializadas pelas novas tecnologias. E, 
se de um lado a privacidade se vê fragilizada, de outro, sua importân-
cia nunca foi tanto reforçada. 

1.2. Da importância do tema

Vale destacar que a privacidade ou privaticidade, nas palavras de 
Paulo José da Costa Junior (1970, p. 23), tem grande relevância para o 
desenvolvimento pessoal do indivíduo, possibilitando a reflexão crítica 
sobre as relações sociais. Para o autor, a inexistência de privacidade 
poderia causar a destruição do convívio familiar e íntimo das pessoas, 
com a banalização da confiança e do respeito das relações individuais. 
Stefano Rodotá (2008, p. 144) vai além, afirmando que a privacidade 
constitui pré-condição da cidadania na era informacional e que o fim da 
privacidade conduziria ao fim da democracia6. 

Segundo J. J. Calmon de Passos “a privacidade é hoje o reduto úl-
timo da resistência do individuo às forças que operam no sentido de seu 
aniquilamento – econômicas, políticas, culturais [...]. Quando tanto se 
fala de direitos humanos fundamentais e se batalha tanto para defini-los 
e garanti-los, nenhum se me afigura mais fundamental que a proteção da 
privacidade, da intimidade. Protegê-la é a forma mais segura de preser-
var a liberdade. E a liberdade é o essencial do homem, porque sem ela 
a humanização do animal homem se frustra, aprisionada no mundo da 
necessidade, nele se aniquilando” (PASSOS, 1989, p. 63).

Essa estreita relação entre privacidade e liberdade tem inspiração 
nas lições de Immanuel Kant, no sentido de que liberdade, para além 

6 Para Rodotá somente uma forte tutela das informações pessoais poderia assegurar a participação do 
cidadão nos processos democráticos, sendo a privacidade uma condição essencial para inclusão do 
cidadão na sociedade da participação (RODOTÁ, 2008, p. 233). 
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de uma determinação negativa, equivaleria a uma faculdade (positiva), 
ou seja, à autonomia da vontade. “À ideia da liberdade está insepara-
velmente ligado o conceito de autonomia, e a este o princípio universal 
da moralidade, o qual na ideia está na base de todas as acções de se-
res racionais como a lei natural está na base de todos os fenômenos” 
(KANT, 2011, p. 102).

É esse o sentido concebido por Warren e Brandeis, que tratam da 
privacidade como o direito do indivíduo de controlar as informações 
pessoais7 (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 198). 

E, “afirmar que o homem é livre exige, não como seu pressuposto, 
mas como consectário, reconhecer seu domínio ou controle sobre os 
inputs e outputs de informação” (SAMPAIO, 2013, p. 282).

Não à toa que o direito à privacidade, que possui relação direta 
com o princípio da dignidade da pessoa humana, foi expressamente 
reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 19488, 
considerada o grande marco na história dos direitos fundamentais, o 
que sacramenta sua importância para o indivíduo. 

Feita esta sintética contextualização histórica e apresentada a impor-
tância do tema, cumpre tratarmos do conceito do direito à privacidade. 

1.3. Conceito do direito à privacidade

Para Stefano Rodotá, na sociedade informacional, assiste-se “a 
uma redefinição do conceito de privacidade, que além do tradicional 
poder de exclusão, atribui relevância cada mais vez ampla ao poder de 
controle. Por outro lado, o objeto do direito à privacidade amplia-se, 
como efeito do enriquecimento da noção técnica da esfera privada, a 
qual compreende um número sempre crescente de situações juridica-
mente relevantes” (RODOTÁ, 2008, p. 93). 

Por essa razão, a conceituação do direito à privacidade não é ta-
refa fácil, já que envolve uma variedade de atividades danosas e pro-
blemáticas. A privacidade, assim, não pode ser considerada como um 
conceito unitário, com valor uniforme (SOLOVE, 2006, p. 480). 

Nesse sentido, Marcel Leonardi, apontando a necessidade de um 
conceito plural e não taxativo de privacidade, assevera que “o método 

7 De acordo com o artigo 4º, inciso IV, da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11), a informação 
pessoal é “aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável”.

8 Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso 
em: 9 set. 2018.
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tradicional de conceituar a privacidade [...] dificulta a compreensão 
do que está ou não incluído no seu âmbito de proteção, prejudicando 
a valoração da dimensão de seu peso, em caso de colisão com outros 
direitos ou interesses” (LEONARDI, 2011, p. 78).

De qualquer modo, a despeito dessas conclusões, é pertinente a 
tentativa de definir o direito à privacidade, sem embargo da possibi-
lidade de reinterpretação e alargamento de seu escopo ao longo da 
evolução da sociedade, até para facilitar a compreensão do conceito.

E, para tanto, cumpre citar a definição trazida por André de Car-
valho Ramos, por ser bastante abrangente e, assim, capaz de se sub-
sumir à variedade de atividades danosas que podem atingir o direito à 
privacidade na era informacional. Para o autor “o direito à privacidade 
consiste na faculdade de se optar por estar só e não ser perturbado em 
sua vida particular, formando uma esfera de autonomia e exclusão dos 
demais e evitando que, sem o consentimento do titular ou por um in-
teresse público, nela se intrometam terceiros” (RAMOS, 2016, p. 565).

Tal definição demonstra que o direito à privacidade é amplo, en-
campando, por exemplo, o direito de não interferência, de estar só, o 
direito de autodeterminação informativa, de fazer escolhas de caráter 
pessoal, a inviolabilidade do domicílio, das comunicações, para além 
da proteção da vida privada e da intimidade, sem prejuízo, é claro, da 
possibilidade de vir a abranger novos tipos de violações que eventual-
mente ocorram no decorrer da evolução da sociedade.

Não por outra razão que Silva (2017, p. 208) prefere utilizar a 
expressão direito à privacidade, “num sentido genérico e amplo, de 
modo a abarcar todas essas manifestações da esfera íntima, privada 
e da personalidade, que o texto constitucional em exame consagrou”.

É esse o sentindo adotado pelo Constituinte de 1988, que, ino-
vando, garantiu à privacidade o caráter de direito fundamental, nos 
seguintes termos: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação (artigo 5º, inciso X, da 
Constituição Federal)”.

Portanto, nos termos da Constituição Federal de 1988, o direito 
à privacidade, engloba a proteção à vida privada, intimidade, honra e 
imagem das pessoas (art. 5º, inciso X), sendo considerado direito cone-
xo ao direito à vida (SILVA, 2017, p. 208). 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Junior, a privacidade é regida 
pelo princípio da exclusividade, que se aplica diferentemente aos seus  
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objetos (intimidade, vida privada, honra e imagem), sempre com o ob-
jetivo de garantir a integridade moral do indivíduo, preservando sua in-
dividualidade e, também permitindo inserir-se na vida social e na vida 
pública. Assim, com base na noção de exclusividade, o autor identifica 
certa gradação entre os direitos da privacidade, partindo-se da intimida-
de (o mais exclusivo dos seus direitos, cujo atributo básico é o estar-só), 
passando pela ideia de vida privada (envolve a proteção de formas exclu-
sivas de convivência), e, enfim, chegando naqueles objetos que pressu-
põem comunicação e envolvem situações personalíssimas, mas perante 
terceiros: a honra e a imagem (FERRAZ JUNIOR, 1993, p. 442-443).

Assim, analisada a definição do direito à privacidade, bem como 
a necessidade de uma interpretação ampla e dinâmica de seu objeto 
para facilitar a interpretação daquilo que se encontra sob seu âmbito 
de proteção, estudemos especificamente a distinção entre intimidade 
e vida privada, com base na ideia de exclusividade ora exposta, tendo 
em vista o escopo deste estudo. 

1.4. Vida privada x intimidade

Como salientado anteriormente, há uma gradação entre os direi-
tos da privacidade, em razão do grau de exclusividade (FERRAZ JUNIOR, 
1993, p. 442). Assim, para Tércio Sampaio Ferraz Junior, há distinção en-
tre vida privada e intimidade, muito embora alguns doutrinadores tratem 
os termos como sinônimos. Pela clareza com que trata do tema, vale citar 
a definição exposta pelo autor para os termos intimidade e vida privada:

A intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém re-
serva para si, sem nenhuma repercussão social, nem 
mesmo ao alcance de sua vida privada que, por mais 
isolada que seja, é sempre um viver entre os outros 
(na família, no trabalho, no lazer em comum). Não 
há um conceito absoluto de intimidade, embora se 
possa dizer que o seu atributo básico é o estar-só, 
não exclui o segredo e a autonomia [...]. Já a vida 
privada envolve a proteção de formas exclusivas de 
convivência. Trata-se de situações em que a comuni-
cação é inevitável (em termos de relação de alguém 
com alguém que, entre si, trocam mensagens), das 
quais, em princípio, são excluídos terceiros.

Ainda, corroborando essa distinção, de rigor trazer à baila a lição 
de Paulo José da Costa Júnior, quando trata da teoria dos círculos con-
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cêntricos. Costa Junior (1970, p. 31-32) assevera que a privacidade po-
deria ser subdividida, de forma não rígida9, em círculos concêntricos: 
o círculo externo da esfera privada “stricto sensu” (abrange todos os 
fatos que o indivíduo não deseja que se tornem do domínio público), o 
círculo intermediário da intimidade ou da confiança (engloba os fatos 
íntimos, disponíveis somente a pessoas nas quais o indivíduo deposita 
certa confiança e familiaridade) e o círculo menor do segredo (compre-
ende aquela parcela da vida particular que é conservada em segredo 
pelo titular, do qual compartilham apenas alguns amigos, nem sequer 
as pessoas da intimidade do indivíduo). 

No que toca à esfera do segredo (donde a exigência de sigilo), 
cumpre citar que Ferraz Junior (1993, p. 442) reconhece-a, ao lado da 
solidão (donde o desejo de estar só) e da autonomia (donde a liberdade 
de decidir sobre si mesmo como centro emanador de informações), mas 
como um dos atributos do princípio da exclusividade, que, consoante 
apontado, rege o direito da privacidade, em todas suas facetas.  

Tanto são direitos distintos que Hannah Arendt afirma que a inti-
midade foi instituída mais recentemente e foi descoberta na forma de 
uma reação contra a sociedade, no século XVIII, sendo que seu grande 
teórico foi Jean-Jacques Rousseau. Tratou-se de uma rebelião contra a 
intrusão da sociedade numa região recôndita do homem que, até então, 
não necessitara de proteção: “a intimidade do coração, ao contrário do 
lar privado, não tem lugar objetivo e tangível no mundo, e a sociedade 
contra a qual ela protesta e se afirma não pode ser localizada com a 
mesma certeza que o espaço público” (ARENDT, 2014, p. 47 e p. 56).

Referidas abordagens nos permitem uma melhor compreensão do 
conteúdo do direito à privacidade, valendo destacar que para Sampaio 
(2013, p. 277), a despeito das posições em sentido contrário, há radical 
distinção entre intimidade e vida privada, a partir das lições de direito 
comparado, da matriz etimológica das expressões e da diferenciação 
feita pela própria Constituição Federal de 1988, que recentemente 
completou trinta anos. 

Segundo Moraes (2011, p.138), a Constituição de 1988 faz dis-
tinção entre intimidade e vida privada: a primeira estaria ligada às 
relações subjetivas da pessoa, no âmbito familiar e de amizades; a 
segunda abarcaria todos os relacionamentos objetivos (e.g., relações 
comerciais etc.). 

9 Para o autor as barras divisórias da privacidade são flexíveis, de forma que sua maior ou menor 
amplitude irá depender da categoria social do indivíduo e também do fato de se tratar ou não de 
pessoa notória (COSTA JUNIOR, 1970, p. 34). 



O direito à privacidade em suas mais exclusivas esferas: a intimidade e a vida... 463

Vale mencionar que o Código Civil, em seu artigo 21, também pro-
tege a vida privada, elencando-a dentre os direitos à personalidade10, 
sendo que esta regra decorre justamente da previsão constitucional 
ora citada. E, para os civilistas, a lei também faz distinção entre vida 
privada e intimidade, sendo esta relacionada ao mundo interior do in-
divíduo e aquela, ao mundo exterior (DUARTE, 2017, p. 41). 

Essas distinções são relevantes, por exemplo, para fixação do 
“quantum” indenizatório em caso de ilícito, levando-se em conta o 
grau de ofensividade da conduta com base em lesão à vida privada ou 
intimidade, sem se descurar de outros fatores que possam influenciar 
nesta quantificação.

Tendo por base essas considerações, trataremos a seguir do direito 
à privacidade no Brasil, valendo observar que a expressão “privacida-
de” será por vezes utilizada como gênero para se referir tanto à intimi-
dade quanto à vida privada indistintamente. 

2. A proteção do direito à intimidade e à vida privada no Brasil

Considerando a contextualização histórica anteriormente analisa-
da, pode-se afirmar que a preocupação com a proteção da privacidade, 
no Brasil, também não é recente. 

Em 1967, a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250)11 já dispunha a respeito 
da impossibilidade de se utilizar a exceção da verdade, em casos de 
calúnia e difamação, quando o fato imputado dizia respeito à vida pri-
vada do ofendido (artigo 49, § 1º).

Dois anos depois, o Professor Paulo José da Costa Junior, em sua 
tese de titularidade, alertava-nos sobre a necessidade da tutela penal 
da intimidade na era tecnológica: “o processo de corrosão das frontei-
ras da intimidade, o devassamento da vida privada, tornou-se mais agu-
do e inquietante com o advento da era tecnológica” (COSTA JUNIOR, 
1970, p. 14). 

10 O Código Civil de 2002, na esteira da Constituição Federal de 1988, passou a tratar dos direitos da 
personalidade em capítulo próprio, em seus artigos 11 a 21. Com tal previsão, a legislação civil, de 
caráter eminentemente privado, priorizou a pessoa e a sua dignidade, em observância ao artigo 1º, 
inciso III, da Lei Maior, que trata de um dos princípios fundantes da República Federativa do Brasil, 
qual seja, a dignidade da pessoa humana. Para Morato (2011-2012, p. 122-123), o Código Civil de 
2002 “veio apenas para sedimentar o que já era admitido implicitamente pelo sistema, assim como 
pelos doutrinadores e pela jurisprudência”.

11 Vale destacar que a Lei de Imprensa foi julgada incompatível com a Constituição Federal de 1988 
pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 130, em 2009.
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Na década de 1980, com a promulgação da Lei n. 7.232, de 29 de 
outubro de 1984, que tratava a política nacional de informática, tam-
bém já se notava a preocupação com o assunto quando, o artigo 2º, in-
ciso VIII, do referido diploma legal, dispunha a respeito da necessidade 
de “estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e técnicos 
para a proteção do sigilo dos dados armazenados, processados e veicu-
lados, do interesse da privacidade e de segurança das pessoas físicas e 
jurídicas, privadas e públicas”.

No plano constitucional, foi a Lei Maior de 1988 a primeira a tratar 
do direito à privacidade, nos moldes previstos na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948 (artigo 12) e do Pacto Internacional so-
bre Direitos Civis e Políticos (artigo 17), ratificado pelo Brasil em 1992 
(Decreto n. 592).

Posteriormente, com a sanção do Código Civil de 2002, introdu-
ziu-se no direito privado a proteção expressa aos direitos da personali-
dade, que encampam a vida privada e a intimidade, como exposto no 
capítulo anterior.

Como se nota, o legislador brasileiro, em especial porque equipa-
ra o direito à privacidade em sentido amplo a um direito fundamental, 
incluindo-o no rol dos direitos à personalidade, não desampara o cida-
dão em casos de dano à sua vida privada ou intimidade.

Contudo, não se pode negar que a era informacional, com o es-
treitamento da esfera privada, em decorrência da tentativa de sobre-
posição da esfera social, acelerada pelas novas tecnologias, impõe no-
vos desafios à proteção da privacidade. 

“No mundo contemporâneo a questão da privacidade alcança ou-
tros patamares oriundos da divulgação de dados nas redes sociais e na 
internet. Assim, criam-se inúmeras situações de potencial dano à per-
sonalidade [...]” (MALUF; MALUF, 2017, p. 230).

Já em 1969, Paulo José da Costa Junior (1970, p. 17) afirmava 
que, “realmente, na moderna sociedade de massas, a existência da 
intimidade, privaticidade, contemplação e interiorização vem sendo 
posta em xeque, numa escala de assédio crescente, sem que reações 
proporcionais possam ser notadas”. Tal afirmação é surpreendentemen-
te atual ainda nos dias de hoje. 

Segundo assevera José Afonso da Silva (2017, p. 211), “o intenso 
desenvolvimento de complexa rede de fichários eletrônicos, especial-
mente sobre dados pessoais, constitui poderosa ameaça à privacidade 
das pessoas”.
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Assim, a complexidade da sociedade atual somada ao desenvolvi-
mento de novas tecnologias provocou uma tentativa de resgate da pri-
vacidade, o que gerou a necessidade de estabelecimento de um marco 
regulatório sobre o assunto, o que veio a se concretizar por meio do 
Marco Civil da Internet.

No Brasil, muito embora a Lei n. 7.232 (art. 43), que trata da po-
lítica nacional de informática, tenha sido promulgada em 1984, é certo 
que até a promulgação do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965, de 23 
de abril de 2014), quase vinte anos depois, nenhum outro instrumento 
legal tratou especificamente do tema informática e privacidade12.

A finalidade do Marco Civil da Internet, regulamentado por meio 
do Decreto n. 8.771 de 2016, foi estabelecer princípios, garantias, de-
veres e direitos para o uso da internet no Brasil (artigo 1º).

O Marco Civil, em seu artigo 3º, inciso II, prevê expressamente que 
a disciplina do uso da internet no Brasil tem por princípio a proteção 
da privacidade.

Ainda, o artigo 7º do citado diploma legal elenca os direitos dos 
usuários de internet, sendo que o inciso I assegura aos usuários de in-
ternet a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevendo ex-
pressamente direito à indenização pelo dano material ou moral decor-
rente de sua violação.

O artigo 8º estabelece em seu caput que “a garantia do direito à 
privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição 
para o pleno exercício do direito de acesso à internet”.

Todavia, a despeito do avanço decorrente da elaboração do Mar-
co Civil da Internet, é possível afirmar que a lei não é suficiente à 
ampla proteção do direito fundamental à privacidade, pois evolução 
tecnológica ocorre numa velocidade inalcançável pelo legislador pátrio 
e porquanto a lei tal como editada não resolveu todas as questões, 
sendo lacunosa por não tratar da requisição de registros eletrônicos de 
provedores sediados fora do País, por exemplo.

Insta salientar, conforme estudado anteriormente, que o direito 
à privacidade comporta interpretação ampla, abrangendo, também, a 
proteção de dados pessoais, em especial os dados sensíveis, em razão 

12 Insta salientar, também que, quase simultaneamente, o Brasil obteve êxito na aprovação de uma 
resolução proposta em conjunto com a Alemanha, no âmbito das Nações Unidas, ganhando relevan-
te repercussão internacional, conclamando os Estados a criarem e incrementarem legislação com 
vistas à proteção da privacidade na era digital. Trata-se da Resolução 68/167, aprovada em 2013, 
posteriormente atualizada, em novembro de 2014, por meio da Resolução 69/166.
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da ideia de autodeterminação informativa, que se inclui em seu núcleo 
conceitual: “o direito à privacidade é hoje mais amplo do que o direito 
à intimidade, transcendendo pois a intimidade da vida particular ou 
doméstica, para abranger o lugar onde se situam ou circulam os dados 
pessoais do indivíduo” (MALUF; MALUF, 2017, p. 230).

E, recentemente, o Brasil, na esteira da Europa13 e de alguns pa-
íses da América Latina (Argentina e Uruguai)14, aprovou lei específica 
para tratar do assunto. As discussões sobre esta legislação se iniciaram 
em 2010, quando o Ministério da Justiça promoveu debate público a 
respeito da proteção de dados pessoais, visando à regulamentação do 
tema, sendo que a versão final do anteprojeto de lei somente foi apre-
sentada em outubro de 201515.  

Paralelamente, em 2012, foi apresentado à Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei Federal n. 4060/1216, recentemente sancionado pelo 
Presidente da República, dando origem à Lei n. 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, que entrará em vigor dentro de dezoito meses da data de sua 
publicação.

Vale destacar que o citado projeto de lei teve a ele apensados 
os demais textos sobre o assunto, incluindo o projeto do Ministério da 
Justiça, sendo certo que, após o Substitutivo proposto pelo Deputado 
relator, o texto principal passou a aglutinar as ideias e conceitos discu-
tidos em todos os projetos analisados pela Câmara dos Deputados, na 
linha da legislação europeia. 

Segundo o relator “as propostas se inserem em um contexto mun-
dial, portanto, maior, em que legislações nacionais são introduzidas em 
cada país, de forma a tratar da questão dos dados pessoais e garantir 
a proteção das pessoas de maneira harmônica. Ao mesmo tempo, a 
construção de um arcabouço similar entre os países gera um ambiente 
propício aos negócios, principalmente globais, oriundos do manuseio de 
dados” (BRASIL, 2018). 

13 No direito europeu, o direito à vida privada possui caráter de direito fundamental e, além de estar 
disposto na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (artigo 12) e na Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos de 1950 (artigo 8º), também está expresso na Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia (artigo 7º), que, ainda, prevê, especificamente, o direito à proteção de dados 
pessoais (artigo 8º), o qual passou, então, ante o caráter de fundamentalidade, a gozar de hierar-
quia normativa priveligiada no ordenamento jurídico da União Europeia.

14 DATA PROTECTION LAWS OF THE WORLD. Disponível em: <http://dlapiperdataprotection.com/#han-
dbook/world-map-section>. Acesso em: 10 jun. 2018.

15 Disponível em:< https://www.justica.gov.br/noticias/mj-apresenta-nova-versao-do-anteprojeto-
-de-lei-de-protecao-de-dados-pessoais>. Acesso em: 10 jun. 2018.

16 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-
cao=548066>. Acesso em: 2 ago. 2018.
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A proteção dos dados pessoais17 é tema caro ao brasileiro, em 
especial porque está diretamente ligado à salvaguarda de seus direitos 
da personalidade, pois relacionados a aspectos da própria pessoa, do 
indivíduo. 

Nesse sentido é que o artigo 5º da Lei Brasileira de Proteção de Da-
dos Pessoais define “dado pessoal” como a “informação relacionada a 
pessoa natural identificada ou identificável”, tratando ainda de “dados 
pessoais sensíveis” como uma subespécie daquela primeira categoria: 
“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opi-
nião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”.

Contudo, a despeito dessa previsão, a adequada implementação 
e fiscalização dos ditames legais somente será possível com a criação 
da autoridade nacional competente, o que deverá ocorrer por meio de 
norma de iniciativa do Poder Executivo.

Enfim, no âmbito penal, vale acrescentar que a tese de Costa Ju-
nior não foi acolhida pelo legislador (salvo pelo Código Penal de 1969, 
que não chegou a entrar em vigor), de forma que nosso Código Penal 
atual não tipifica crime específico para tutela da intimidade, como se 
dá nos casos dos delitos contra a honra, a inviolabilidade do domicílio, 
correspondência e segredo. De qualquer modo, podem-se citar dois 
crimes, frutos de alterações legislativas recentes, que, dentre seus ob-
jetos, acabam por indiretamente tutelar penalmente a intimidade e a 
vida privada do lesado: a) a divulgação de informação privada em de-
corrência de invasão de dispositivo informático alheio (artigo 154-A, § 
3º e 4º do Código Penal); b) a divulgação de cenas de sexo, pornografia 
ou nudez, sem o consentimento da vítima, inclusive por meio de comu-
nicação de massa (artigo 218-C do Código Penal).

Como se nota, são diversos os instrumentos legais que têm por es-
copo direto ou indireto a proteção da privacidade do indivíduo. Porém, 
ao propor a “taxonomia da privacidade”, Solove (2006, p. 481) aponta 
a inabilidade das leis para tratar e proteger a privacidade hoje em dia, 

17 Como ensina José Afonso da Silva (2017, p. 212), “o amplo sistema de informações computado-
rizadas gera um processo de enquadrinhamento das pessoas, que ficam com sua individualidade 
inteiramente devassada. O perigo é tão maior quanto mais a utilização da informática facilita a 
interconexão de fichários com a possibilidade de formar grandes bancos de dados que desvendem a 
vida dos indivíduos, sem sua autorização e até sem seu conhecimento”. E Marcel Leonardi (2011, p. 
69), ao tratar dos conceitos unitários de privacidade, inclui dentre eles o controle sobre informa-
ções e dados pessoais: “[...] o atributo básico do direito à privacidade seria, portanto, a capacidade 
de o indivíduo controlar a circulação de informações a seu respeito”.
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destacando, ainda, a necessidade de se distinguir os diversos tipos de 
lesão à privacidade, para o tratamento adequado de cada problema 
por parte dos operadores do direito, em especial considerada a enorme 
dificuldade em se conceituar privacidade do ponto de vista legal.

Considerações finais

Na sociedade informacional, as novas tecnologias de comunicação 
têm estreitado os limites da vida privada e intimidade do indivíduo, au-
mentado o potencial de eventual dano a direitos da personalidade deste. 

O ordenamento jurídico brasileiro ampara o cidadão por meio de 
garantias legais e constitucionais, porém a evolução dos problemas da 
sociedade, incrementados pelo uso indevido da Internet e pela cons-
tante retração da esfera privada, não é acompanhada pela evolução 
equânime dos mecanismos legais de que necessita o indivíduo para pro-
teção plena de seus direitos da personalidade. 

Assim, muitas vezes, cabe a intervenção do Judiciário na tentativa 
de mitigar ou reparar o dano, devendo-se levar em conta, hoje em dia, 
que a violação de direitos da personalidade, quando propagada por 
meio da Internet tem consequências muito mais deletérias ao indiví-
duo, o que deve ser sopesado na fixação de eventuais danos decorren-
tes do ato ilícito. 

E o direito à privacidade, conforme estudado, não é estático, es-
tando em constante evolução. Tendo em vista as peculiaridades da era 
informacional, não restam dúvidas de que referido direito comporta 
uma releitura, para abarcar as diversas situações de vulneração da pri-
vacidade do indivíduo, em especial do usuário da internet. Assim, ao se 
tratar do direito à privacidade deve-se ter em mente a ideia de autode-
terminação informativa, de controle sobre informações pessoais, para 
além da noção de sigilo, de secreto. 

Por fim, as questões tratadas no segundo capítulo deste estudo 
nos indicam não só a necessidade de se adotar esta visão, mas em 
especial, a imprescindibilidade da criação e aprimoramento dos meca-
nismos legais e regulatórios que verdadeiramente amparem o indivíduo 
e lhe garantam proteção adequada à sua privacidade, em especial nas 
suas esferas mais exclusivas: a intimidade e a vida privada. 
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Resumo: A discussão atual no Brasil sobre a descriminalização/
legalização do aborto impõe o enfrentamento de algumas questões in-
superáveis. O presente estudo visa a estabelecer premissas mínimas a 
serem compartilhadas entre as posições antagônicas, possibilitando um 
debate intelectualmente honesto sobre o assunto. 

Palavras-chave: Aborto. Hermenêutica constitucional. Erística. 
Infalibilidade da ciência. Impostura intelectual. Dialética. Direitos fun-
damentais. Princípios de direito penal e de direito processual penal.

Abstract: The current discussion in Brazil about the decrimina-
lization/legalization of the abortion imposes a confrontation of some 
insurmountable questions. This study intends to establish minimal as-
sumptions to be shared between antagonistic positions, allowing an 
honest intellectual debate about this subject.

Keywords: Abortion. Constitutional hermeneutics. Eristic. Infalli-
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Principles of criminal law and criminal procedural law.

1 Pós-graduado em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos pela Universidade de 
Pisa/Itália.



Orlando Haddad Neto474

1. Introdução

No ano em que a Constituição Federal comemora seus 30 anos de 
idade, pende no Supremo Tribunal Federal o julgamento da Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442, que busca a descri-
minalização do aborto. Este estudo não é uma análise do pedido for-
mulado pelo autor, tampouco um memorial sintetizando as alegações 
deduzidas pelos sujeitos processuais da mencionada ação constitucio-
nal. Trata-se, isso sim, da fixação de pontos insuperáveis para uma dis-
cussão honesta do tema, independente do âmbito em que ela é travada 
(se dentro de uma relação processual, ou se em um debate público, 
acadêmico ou parlamentar, por exemplo).

Para cumprir esse objetivo, entretanto, não se podem desdenhar 
alguns casos já enfrentados pelo próprio STF, notadamente a Ação De-
claratória de Inconstitucionalidade 3510/08, de 28/05/2010, em que 
se discutia a Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05), bem como a Ação 
de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 54/DF, julgada em 
12/04/2012, que tratou do aborto do feto anencéfalo.

A consideração a esses casos tem relevância menos pela reivindi-
cação de uma coerência de decisões do STF (o que seria perfeitamen-
te legítimo, mas não é o objetivo do estudo) e mais pela fixação de 
determinadas certezas, como se verá adiante, extraídas também das 
audiências públicas e dos debates que precederam e compuseram os 
dois julgamentos mencionados.

Também não fugirá deste contexto a inusitada decisão prolatada 
no HC 124.306/RJ, capitaneada pelo voto do Ministro Luís Roberto Bar-
roso, à revelia do Plenário daquele Tribunal Superior.

Os pontos controvertidos em qualquer discussão sobre a libe-
ralização do aborto (no caso da ADPF 442, busca-se também o reco-
nhecimento a um direito subjetivo da mulher em realizá-lo) podem 
ser resumidos da seguinte forma: laicidade do estado; o início da 
vida; a dignidade da pessoa humana como regra norteadora de um 
direito fundamental; e os princípios constitucionais formadores do 
Direito Penal e do Direito Processual Penal. Desses quatro pontos, 
em torno dos quais se concentra toda a discussão, uma infinidade 
de teses são desenvolvidas. As páginas que seguem não enfrentarão 
diretamente todas elas, mas fixarão patamares intransponíveis para 
serem considerados cada vez que um novo debate jurídico do tema 
ganhar espaço. 
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2. A laicidade do Estado: uma discussão estéril

No rol de teses a sustentar o direito ao aborto, parece haver uma 
regra quase pétrea entre seus defensores: trata-se de estabelecer, an-
tes de tudo, a premissa de que não cabem discussões morais-religiosas 
em um tema que deve necessariamente ser permeado pelos princípios 
de um Estado Democrático de Direito.

Aos poucos, chega-se à questão da laicidade do Estado2. Asseve-
ra-se que, há tempos, a evolução do Direito promoveu uma separação 
completa entre Estado e Igreja, assumindo aquele o poder temporal 
completo, ao mesmo tempo em que ele assegurava a plena liberdade 
religiosa, notadamente do exercício da religião. 

E não há nada de errado com essas assertivas. Existem discus-
sões pontuais sobre o exercício da religiosidade em locais públicos, o 
conflito de interesses entre este exercício e o direito de vizinhança, o 
ensino religioso, enfim, questões atinentes às liberdades públicas que 
eventualmente podem disputar espaço com outras liberdades, e que 
aqui são mencionadas apenas a título de exemplo, por não se tratar da 
finalidade deste estudo. Tais conflitos, contudo, jamais se concretizam 
por questionamentos à laicidade do Estado, mas, ao contrário, vêm à 
tona porque existe o consenso jurídico de que ela é certa e de que as 
relações intersubjetivas se desenvolvem nesse ambiente.

Chama atenção, entretanto, numa discussão jurídica sobre a libe-
ração ou não do aborto, que pertine a todas as pessoas, independente 
de qualquer credo, que toda fundamentação seja iniciada com base 
nessa obviedade. Se num debate jurídico, desde o crente mais fervoro-
so até o ateu mais cético, todos sabem que o Estado é laico, qual seria 
o sentido em se iniciar a defesa de um posicionamento com esta base?

Embora possa parecer paradoxal à primeira vista, é justamente 
porque todos compartilham desse conhecimento – a laicidade do Es-
tado – que está a explicação para os defensores do aborto suscitarem 
preliminarmente a questão.

Uma vez trazida ao debate a premissa da laicidade do Estado, ca-
tegoriza-se, arbitrariamente, o argumento contrário, antes mesmo que 
o seu conteúdo venha a conhecimento. Essa tipificação precoce daquilo 
que ainda não veio, mas que se sabe contrário à tese principal, nada 
mais é do que uma desqualificação antecipada da divergência.

2 ANTUNES, Denise. Mais uma vez: aborto, vozes, morte e o direito à privacidade. Juízes para a De-
mocracia, São Paulo, ano 17, n. 75, maio-jul. 2017.
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Uma vez feito isso, qualquer fundamento contrasteado com as ar-
gumentações abortistas é reduzido aos estritos limites de uma caixinha 
fechada pelas paredes do ocultismo, da paixão, da fé cega, da moral 
ultraconservadora, ou de qualquer outro sentimento fundamentalista 
contrário à razão e que designe, ainda que grosseira e, muitas vezes, 
erroneamente, a moral religiosa. Tudo o que for contrário ao que eu 
sustento resume um conjunto de agitações extraídas de crendices ab-
solutamente estranhas ao cerne do debate jurídico. Esse é o tom em 
que o debate se desenvolverá.

O debatedor contrário, ele próprio, colaborará em fechar as por-
tas das possibilidades do seu discurso para que este apenas reverbere 
apostolados fervorosos, como se oriundos de um fanático em sua prega-
ção inapropriada, independentemente do conteúdo de seus argumen-
tos. Isso é praticamente inexorável, considerando que ao final, neces-
sariamente, haverá concordância com a proposição o Estado é laico.

Schopenhauer (2003) dedicou uma importante atenção à erística 
que, segundo o filósofo Olavo de Carvalho, em comentários à obra: 

É uma arte da discussão contenciosa, que, utilizan-
do os instrumentos da dialética, da sofística, da 
erística e da retórica aristotélicas, abrange também 
os aspectos psicológicos do duelo argumentativo, ao 
mesmo tempo que deixa de lado as regras de ordem 
ética que faziam da dialética aristotélica um instru-
mento confiável de investigação. (p. 40-41).

Das modalidades dessa técnica de argumentação, destacam-se o 
argumentum ad hominem e o rótulo odioso. A primeira consiste em to-
mar a pessoa do interlocutor, ou, melhor dizendo, a ideia que se cons-
trói desta pessoa, para usá-la como um argumento de suporte contra 
ela3. A segunda técnica vincula as ideias do contendor a uma afirmação 
já estabelecida, de forma que a conclusão exista antes das premissas e 
independentemente delas4. O resultado é alcançado pela manipulação 
semântica5 e pelo reflexo semântico condicionado6, ambos já indexa-
dos no início do debate.

Os exemplos dessa postura são fartos, valendo destacar Ro-
nald Dworkin, uma das maiores referências doutrinárias àqueles que  

3 Op. cit., p. 215.
4 Op. cit., p. 174.
5 Op. cit., p. 220-222.
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sustentam a liberalização do aborto. Todo o seu livro Domínio da vida: 
aborto, eutanásia e liberdades individuais é permeado por imputações 
religiosas, reafirmando cansativamente a laicidade do Estado7, contra 
os argumentos que impugnam as suas teses, por mais autocontraditó-
rias que estas teses sejam. 

Essa postura é proposital e retrata a estratégia argumentativa 
adotada. Naturalmente, Dworkin não imaginava que somente um cren-
te radical, com uma visão de mundo condicionada por doutrinas ultra-
passadas, se espantaria com as analogias que ele faz entre a condição 
do feto com o produto dos esforços científicos do Dr. Frankenstein8, 
ou com a hipótese do potencial intelectivo dos porcos9, para, ao final, 
concluir que não ser pessoa não impede alguma coisa – o feto – de ter 
interesses próprios10. 

A forma como ele coloca a questão reduzirá qualquer ousado lei-
tor discordante a uma condição de religioso irracional, ainda que esta 
discordância consista na simples dificuldade em se comparar o surgi-
mento de uma vida humana com o monstro da célebre ficção de Mary 
Shelley11, ou com um suíno imaginário de intelecto superdotado.

Nem mesmo o próprio STF conseguiu escapar desse expediente. A 
primeira assertiva fixada na ementa da ADPF 54/DF12, que julgou o caso 
do feto anencéfalo, é nesse mesmo sentido. Do mesmo modo, no HC 
124.306/RJ13, o Ministro Barroso diminui a insurgência contrária a um 

6 Op. cit., p. 239.
7 Dworkin (2009). À guisa de exemplos, vide p. 15, 18, 49, 63 e 67.
8 Op. cit., p. 21.
9 Op. cit., p. 30.
10 Op. cit., p. 238.
11 Não há razão para acreditar que a analogia dworkniana tenha alguma profundidade filosófica maior 

do que o nível de linguagem utilizado. Um exemplo de uma interpretação madura da obra de Mary 
Shelley é dada por Jeffrey Nyquist, que afirma: “cortejamos nossa própria destruição quando tro-
camos o nosso papel de ‘criatura’ pelo de ‘criador’. [...] Mary Shelley era muito sábia e investigou 
profundamente a questão quando escreveu seu célebre Dr. Frankestein.” (NYQUIST, 2017, p. 40).

12 ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às 
religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE 
SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS 
– CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de 
feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28A-
NENC%C9FALO%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/jb4blt8>. Acesso em: 11 out. 2018.

13 Deixe-se bem claro: a reprovação moral do aborto por grupos religiosos ou por quem quer que seja 
é perfeitamente legítima. Todos têm o direito de se expressar e de defender dogmas, valores e con-
vicções. O que refoge à razão pública é a possibilidade de um dos lados, em um tema eticamente 
controvertido, criminalizar a posição do outro. p. 15

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12580345>. 
Acesso em: 11 ago. 2018.
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reles exercício da liberdade de expressão, sem qualquer repercussão 
jurídica digna de grandes preocupações.

Convém indagar, então, qual seria a importância de aceitar enti-
dades religiosas nas audiências públicas que antecedem o julgamento 
das ações constitucionais. A única resposta plausível é que a participa-
ção dessas entidades apenas serve como reafirmação retórica da exis-
tência de um pluralismo democrático, nada além disso.

Como se verá nos capítulos seguintes, evitar cair no engodo da 
pseudopolarização entre religião e razão, e aceitar que a discussão sobre 
a liberalização ou não do aborto passa ao largo de qualquer argumento 
exclusivamente religioso14, não é conclusão extraída do debate em si, 
mas condição para o exercício de uma dialética sincera e verdadeira.  

3. O problema do início da vida e a falácia da infalibilidade  
 da ciência

Foi visto que a eventualidade de uma determinada posição inte-
ressar também à religião não implica que os argumentos que a susten-
tam sejam uma reprodução de dogmas religiosos. A próxima questão 
a ser enfrentada diz respeito ao início da vida. Um motivo bastante 
singelo e objetivo determina a abordagem: a constatação de que todo 
sistema jurídico que autoriza o aborto por livre vontade da mulher im-
põe limites temporais para sua realização15.

Se existe um marco que delimita até onde é aceitável a mulher se 
desfazer do próprio filho, é porque apenas a partir daí se poderia falar 
em defesa da vida do feto, antes não. Surge, assim, a problematização 
do início da vida. Necessariamente, qualquer discussão sobre o aborto 
passará por essa questão, salvo for cogitada sua viabilidade té momen-
tos antes do nascimento da criança.

14 Sobre a diferença entre laicismo e clericalismo, Oliveira (2017, p. 134-135) esclarece que tanto o 
laicismo quanto o clericalismo são duas formas de totalitarismo: “O primeiro, por absorver total-
mente a esfera política na religiosa, na medida em que subordina o campo do convívio social aos 
dogmas religiosos, e o segundo, por dogmatizar de tal modo o campo político – e também, progres-
sivamente, os demais âmbitos do convívio social – que acaba suprimindo qualquer possibilidade de 
vivência religiosa que não corrobore suas premissas.”

15 Mencionam-se aqui, a título de exemplo, o emblemático caso judiciário norte-americano ROE v. 
WADE [410 U.S. 113 (1973), proibindo que os estados disciplinassem a punição do aborto em vistas 
à preservação do feto nos dois primeiros trimestres, la LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194, na Itália, 
fixando 90 dias, e a Ley Orgánica (3 marzo 2010, n. 2) espanhola, fixando 14 semanas.
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Como qualquer especulação não científica a respeito disso se-
ria imediatamente rechaçada ao argumento de que apenas a ciência 
poderia propiciar uma resposta de fundamento racional e objetivo ao 
problema, cumpre perquirir qual a extensão de credibilidade de uma 
autoridade científica para o caso.

Desde o século XVII, com o Iluminismo e a separação entre religião 
e razão, o conhecimento passou a refletir um apego desmesurado a 
conceitos. O homem, com toda sua fraqueza e necessidade de seguran-
ça, começou a buscar a solução para suas dúvidas nas palavras de fundo 
supostamente racional. Horkheimer (2015, p. 13) classificou duas for-
mas de razão, a objetiva e a subjetiva. A primeira não oferece grandes 
desafios. A razão subjetiva, entretanto, é tomada como uma faculdade 
subjetiva da mente. Segundo afirma:

A presente crise da razão consiste fundamental-
mente no fato de que, a certa altura, o pensamen-
to tornou-se simplesmente incapaz de conceber tal 
objetividade ou começou a negá-la como ilusão. 
Esse processo avançou gradualmente até incluir 
o conteúdo objetivo de todo conceito racional. 
Ao final, nenhuma realidade particular pode pa-
recer razoável per se; todos os conceitos básicos, 
esvaziados de seu conteúdo, tornaram-se apenas 
carapaças formais. Na medida em que a razão é 
subjetivizada, ela também se torna formalizada16. 

O sistema massificado pela sujeição à racionalização e à planifi-
cação17 fez com que o homem passasse a viver em função de ideias, 
baseadas no mais das vezes em estatísticas, o que acarretou um nítido 
rebaixamento do status da realidade. A análise de Horkheimer é acer-
tada, não obstante apresentar certo grau de generalidade. Convém, 
então, ilustrá-la com alguns dados históricos.

Shapin e Schaffer (2011) retrataram a disputa científico-filosófica 
entre Robert Boyle e Thomas Hobbes, travada no século XVII e centrada 
no experimento da bomba de ar desenvolvida por Boyle. O principal 
ponto controvertido referia-se à forma como um determinado conhe-
cimento pode ser confirmado e reproduzido: se pela narrativa da ex-
perimentação exitosa, como queria Boyle; ou se pelo testemunho do 
público em geral, como supunha Hobbes. 

16 Op. cit., p. 15.
17 Op. cit., p. 109.
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A principal objeção à tese de Boyle era o fato de que, na maioria 
das vezes, a repetição, ou não é possível, ou apenas se perfaz perante 
um número limitado de pessoas18. O testemunho é imprescindível, mas 
Hobbes não admitia que apenas membros de um determinado grupo 
tivessem acesso à experiência, pessoas submetidas ao mesmo filtro, 
sem que a comunidade interessada – que não é somente a comunidade 
científica – pudesse participar do experimento19. É importante desta-
car que Boyle era membro da Royal Society, círculo de cientistas de que 
Hobbes não participava.

Já entre os séculos XVIII e XIX, o que se observou foi quase que 
uma paranoia generalizada por dados estatísticos. Ian Hacking (2008) 
colecionou inúmeros exemplos de estatísticas utilizadas na Alemanha, 
França e Inglaterra no período. Desde tentativas da prova de Deus20, 
passando por diagnósticos médicos21, a até mesmo a credibilidade de 
um júri22, todo conhecimento poderia ser extraído de estatísticas.

Mercê da forte influência kantiana, firmou-se a crença em deter-
minações totais, impulsionando uma crise do livre-arbítrio. A liberda-
de pessoal, a individualidade, enfraqueceu-se diante de uma disputa 
idealmente criada entre necessidade e responsabilidade humana23. Os 
resultados estatísticos então se tornaram um a priori24: tudo deveria 
ter uma explicação apriorística e aquilo que a estatística não conse-
guisse antever ou que os sábios cientistas não lograssem quantificar era 
uma anormalidade. Foi assim que se chegou finalmente ao conceito de 
homem médio e à plena possibilidade de controle social por intermédio 
do uso dos números25.

A possibilidade de o homem dominar os números é sedutora para 
quem anseia pelo conhecimento e não consegue conceber nada fora 
de um complexo de estritas causalidades pré-estabelecidas. Leis esta-
tísticas, fórmulas matemáticas, a objetificação do universo, tudo isto 
permite ao homem fugir da desconsolável condição de um ser finito.

Para Porter (1995), que se dedicou ao estudo de tentativas de 
quantificação social e econômica da Europa do século XIX e dos Estados 
Unidos do século XX, a redução de tudo a números deve ser concebida 

18 Op. cit., p. 55-56.
19 Op. cit., p. 113.
20 Op. cit., p. 21.
21 Op. cit., p. 67.
22 Op. cit., p. 88-94.
23 Op. cit., p. 12.
24 Op. cit., p. 42.
25 Op. cit., p. 107-108.
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como uma tecnologia de confiança, emergida de uma estratégia que 
buscava a impessoalidade em resposta à exposição a pressões exter-
nas, em especial aquelas de natureza política. O conhecimento local, 
direto, tornou-se inadequado e foi substituído por procedimentos bu-
rocráticos que transmitem a ideia de que a decisão, quando se vale 
de resultados obtidos por meio desses mecanismos, é necessariamente 
imparcial e justa.

Duas são as principais consequências dessa técnica de objetifica-
ção em massa: ao mesmo tempo em que cria a sensação de segurança 
de domínio de uma situação, ela também afasta o observador da expe-
riência direta com o objeto a ser observado para impor que categorias 
estatísticas formem a base para a identidade pessoal e coletiva26. 

É extremamente desconfortável ao homem aceitar ao mesmo 
tempo sua condição limitada sem transigir com sua força cognosciti-
va. O conforto de uma autoridade científica não é outra coisa senão a 
busca por um porto seguro. Nesse contexto de perda do contato com 
a realidade e com a intensidade das relações intersubjetivas pelo es-
morecimento da individualidade em favor da busca desenfreada pela 
distância do irracional, urge a lembrança de que a lógica é meio de 
prova, não de investigação27.

Na linha dessa digressão inicial, com a realização de audiências 
públicas da mencionada ADIN 3510, puderam-se colecionar algumas te-
ses científicas que tentam estabelecer o início da vida. O voto do Minis-
tro Celso de Mello28 destaca pelo menos cinco dessas teorias, com a evi-
dente ressalva de que esse número não esgota as hipóteses existentes. 
São elas as teorias genética, embriológica, neurológica, ecológica e 
gradualista. Não cumpre aqui explicá-las separadamente, mesmo por-
que os respectivos nomes já indicam a que se propõem. A importância 
para fins deste estudo é destacar não a qualidade das teorias, mas a 
quantidade delas.

26 Op. cit., p. 42.
27 Na perspectiva da Teoria dos Quatro Discursos, Carvalho esclarece que, segundo Aristóteles, o dis-

curso investigativo é o dialético. Ensina que a dialética é também chamada peirástica, da raiz 
grega peirá (“prova”, “experiência”), de onde surgem nossas palavras “empiria”, “empirismo”. “O 
discurso dialético mede enfim, por ensaios e erros, a probabilidade maior de uma crença ou tese, 
não segundo sua mera concordância com as crenças comuns, mas segundo as exigências superiores 
da racionalidade e da informação acurada [...]. Finalmente, no plano da lógica analítica, não há 
mais discussão: há apenas a demonstração linear de uma conclusão que, partindo das premissas 
admitidas como absolutamente verídicas e procedendo rigorosamente pela dedução silogística, não 
tem como deixar de ser certa”. (CARVALHO, 2013, p. 32 e 34).

28 ADIN 3510, p. 571/572.
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O início da vida é o que se pode chamar de princípio por excelência, 
bem entendido aqui como o ponto de partida, como elemento primeiro, 
imanente da geração. Em suma, é aquilo que principia. Não havendo um 
princípio anterior ao qual o cientista poderá se reportar para delimitar 
o momento do surgimento da vida, a ele restará somente a especulação 
de hipóteses, mais ou menos elaboradas, cujo resultado está muitíssimo 
distante de qualquer certeza apodíctica. Isso possibilita somente que ele 
alcance, quando muito, o terreno da verossimilhança29.

Para tornar mais clara essa afirmação, tome-se, por exemplo, o 
que é um consenso científico. Quando um número considerável de pes-
quisadores converge para um mesmo entendimento sobre um dado da 
realidade, diz-se que eles entram em consenso. A ciência, por defini-
ção, não pode estabelecer consensos imutáveis em relação à totalidade 
existencial; as certezas que as conclusões científicas proporcionam são 
necessariamente efêmeras, caminhando constantemente em direção e 
em busca da verdade, jamais exaurindo todo o conhecimento científico.

Os exemplos disso são colhidos no cotidiano de qualquer pessoa. 
Quantas informações sobre os benefícios ou os malefícios da ingestão 
diária de ovos, leite e outros alimentos já não nos tomaram de sur-
presa, quando na crença de que se estava em um regime alimentar 
saudável? Qual o nível aceitável da concentração de triglicérides no 
organismo, qual a pressão arterial ideal, qual a quantidade de vitamina 
D recomendada para crianças ou se há necessidade de consorciá-la com 
outras vitaminas? Quão mal o fumo faz para a saúde? Orientamo-nos e 
tomamos nossas decisões com base em consensos científicos que não 
encerram verdades imutáveis. Eles são fluidos por natureza, o que de-
corre da própria estrutura da ciência30.

Se os consensos científicos têm essa fluidez como apanágio, o que 
não dizer das hipóteses científicas, ou, indo mais além já para chegar 
ao ponto desejado, qual a credibilidade que uma teoria sobre o início 

29 No que se refere ao problema particular das conjeturas, ocorre que “[...] estas ora assumem o papel 
de hipóteses potenciadas, com a expectativa de algum dia se poder comprová-las, ora são enun-
ciadas num estado de espírito que não é de desencanto ou de renúncia, mas sim de convicção de 
sua inverificabilidade, e também de sua necessidade: estas últimas são as conjeturas metafísicas.” 
(REALE, 2001, p. 143).

30 A pertinência de um consenso científico já foi objeto de análise do STF no julgamento da ADIN 4066, 
em que se discutia a possiblidade de industrialização e comercialização do amianto. Na ocasião, por 
maioria, declarou-se a inconstitucionalidade do artigo 2º, caput, e parágrafo único, da Lei 9055/95, 
embora sem efeito vinculante. Asseverou-se, entre outros fundamentos, a existência de consenso 
médico atual no sentido de que a exposição ao amianto tem, como efeito direto, a contração de 
diversas e graves morbidades. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.js-
p?docTP=TP&docID=14452232>. (j. 24/08/2017).
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da vida pode ter a ponto de servir de alicerce para decisões tão rele-
vantes e, diga-se também, tão definitivas?

Todas as diferentes teses científicas, que tentam dar uma explica-
ção convincente para o início da vida, são tautológicas, sem exceção. 
O leitor não cientista pode ele próprio criar a sua, com resultado de 
êxito 100% garantido nas conclusões. Basta eleger uma hipótese de um 
determinado estágio de desenvolvimento do feto como marco para o 
início da vida. Após, consultando um manual de embriologia, verificará 
em quanto tempo de gestação, geralmente, o feto atinge aquele deter-
minado desenvolvimento: se na primeira semana, no primeiro mês, ou 
a partir da trigésima semana de gestação, não importa. Trata-se apenas 
da conferência de um resultado já anunciado pela proposição da tese. 
Voilá! O leigo terá constituído uma teoria tão respeitada quanto aque-
las enunciadas na ADIN 3510. 

Quando começa a vida? A única certeza que se tem, muitas vezes 
resistida na incansável porfia de alguns, é que a resposta a essa per-
gunta não pode ser dada pela ciência. Bastaria uma única hipótese com 
esse grau de especulação para sustentar essa afirmação; no caso, como 
visto, existem cinco hipóteses mais destacadas dentro de um universo 
de incontáveis outras, cuja existência gira em função unicamente da 
imaginação do especulador. Uma premissa básica da ciência é: “[...] 
o simples fato de que uma ideia é irrefutável não implica que exista 
alguma razão para acreditar que seja verdadeira” (SOKAL, 2016, p. 65).

Não é exagero afirmar que existe mais critério científico quando 
um consumidor escolhe a cerveja que deseja comprar na gôndola de um 
supermercado, do que quando um defensor do aborto aponta do alto do 
cadafalso da ignorância que o início da vida começa a partir de tantas 
semanas de gestação. O consumidor pode-se valer do critério econômi-
co, por exemplo, escolhendo a cerveja mais barata. A sua decisão pode 
ser demonstrada pela aritmética, comparando os diferentes rótulos à 
disposição até encontrar aquele com menor preço. A certeza da cerve-
ja economicamente correta pressupõe a repetibilidade da experiência 
e o acesso de sua conferência a qualquer pessoa que saiba trabalhar 
as quatro operações. Esse exemplo, é claro, não impede que a cerveja 
seja escolhida pela singela predileção pessoal, com a ressalva de que, 
neste caso, ninguém cogitará que ela ocorreu em bases científicas.

Tentativas frustradas de especulações filosóficas, que se valeram 
de conhecimentos científicos, foram largamente denunciadas por Sokal 
(2016). Em 1996, ele publicou uma paródia científica na revista ameri-
cana de estudos culturais Social Text, como se fosse um texto científico 
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sério31. Em sua obra, encontram-se diversas críticas à utilização de teo-
remas científicos indevidamente incorporados ao pensamento de céle-
bres filósofos, psicanalistas e estudiosos de outras áreas, teoremas sem 
a mínima pertinência com cada tema abordado, embora a autoridade 
intelectual com que eles os afirmavam fosse digna de todo respeito e 
admiração no respectivo meio acadêmico. 

Afirmar um tempo determinado até quando a gestação possa ser 
interrompida, ou a partir de quando a vida se inicia no ventre materno, 
trata-se de uma escolha arbitrária, que não tem absolutamente nada 
a ver com conclusões científicas32. Qualquer pretensão de emprestar 
um significado científico a isso é uma tentativa nítida de mascarar-se 
em vestes de linguagem técnica, a fim de alcançar a mesma credibi-
lidade que o resultado de um conhecimento científico verdadeiro lhe 
proporcionaria. Se a própria ciência médica não se permite esse grau 
de certeza, por que um jurista adotaria o péssimo hábito denunciado 
por Sokal de colocar palavras na boca dos outros?

      
4. A abertura desmedida dos direitos fundamentais  

 em nome da liberdade

Parece haver um consenso na doutrina a respeito das origens dos 
direitos fundamentais, que remonta à filosofia greco-romana clássica e 
ao pensamento cristão33. Também não há discordância sobre as raízes 
da atual conformação filosófica de todas as teorias sobre os direitos 
fundamentais, que são fincadas em Kant34. Dentre os estágios da evolu-
ção desses direitos, destacam-se as três gerações iniciais: a primeira, 
evidenciando os direitos civis e políticos; a segunda, em que passaram 
a figurar os direitos sociais e culturais; e a terceira, quando então se 
destacaram a solidariedade e a fraternidade, ambas tendentes à busca 
da qualidade de vida35. 

A projeção dessa evolução tanto pode ser encarada em relação  
aos postulados da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e frater-

31 O nome do artigo é Transgredindo as fronteiras: em direção a uma hermenêutica transformativa da 
gravitação quântica (op. cit., p. 229-267).

32 Assim como faz Daniel Sarmento apud MINISTRO BARROSO no HC 124.306/RJ (p. 19) ao discorrer 
sobre a formação do córtex cerebral.

33 Sarlet (2001, p. 40).
34 Bobbio citado por SARLET (2011) p. 43. Conferir também Perez Luño (1998, p. 32).
35 As especulações doutrinárias sobre uma quarta e até mesmo uma quinta geração de direitos funda-

mentais têm pouca relevância para este trabalho.
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nidade36, respectivamente, quanto com um conjunto de liberdades 
públicas em diferentes perspectivas, a saber, a liberdade contra o 
Estado, a liberdade no Estado; e a liberdade mediante o Estado (DAL 
CANTO, 2015, p. 489).

O foco de análise aqui é a transição da segunda para a terceira 
geração e as dificuldades enfrentadas especificamente para controlar 
a inexorável abertura de possibilidades que os direitos fundamentais 
suscitaram37, principalmente a partir da indeterminação do conceito 
de dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, registre-se não haver 
dúvidas dos avanços que os direitos fundamentais trouxeram para a 
civilização ocidental, o que não impede a constatação de um problema 
jurídico-social de notória relevância para os juristas38, porquanto com 
repercussões diretas no Direito.

Nesse mesmo período de evolução, é que o sistema de direitos 
fundamentais passou a sofrer, dentre outras, a influência da doutri-
na marxista39, notadamente da filosofia da praxis40. As consequências 
ideológicas, então, já se tornavam indisfarçáveis. Perez Luño chega a 
afirmar que a sociedade neocapitalista tornaria insuficiente a proteção 
material à condição humana, pois estaria sustentada em uma igualdade 
meramente formal41. 

A vacuidade do conteúdo da expressão “dignidade da pessoa hu-
mana”, adotada como critério basilar42 dos direitos fundamentais, im-
pulsionou a doutrina a elaborar teses, as mais criativas, para sustentar 
o surgimento de novos direitos. 

Assim é que Alexy (2015) classifica as normas de direito funda-
mental em diretas e atribuídas43. Aquelas não implicariam grande com-
plexidade, porque extraídas diretamente do texto legal. As normas 
atribuídas, entretanto, por não serem de uma evidência tão notória, 
demandariam um exercício intelectual maior para serem descortina-
das pelo intérprete. “A possibilidade de fundamentação correta para a 

36 Perez Luño apud SARLET (2011, p. 59).
37 No Brasil, até mesmo o lazer é considerado direito fundamental (artigo 6º, caput, Constituição 

Federal): “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

38 Sarlet (op. cit., p. 77) fala em sistema aberto e flexível.
39 Silva (2014, p. 446).
40 PEREZ LUÑO, op. cit., p. 127. 
41 Op. cit., p. 22/23.
42 SARLET, op. cit., p. 117. Ver também SILVA, op.cit., p. 699.
43 “A discussão sobre direitos fundamentais é, em grande parte, uma discussão sobre que normas de-

vem ser atribuídas às normas diretamente estabelecidas pelo texto constitucional.” Op. cit., p. 73.



Orlando Haddad Neto486

atribuição a uma disposição de direito fundamental é um critério para 
identificar a norma em questão como uma norma de direito fundamen-
tal” (p. 83). Esse exercício, portanto, consistiria na argumentação. A 
regra de direito fundamental será extraída após o intérprete demons-
trar, por argumentos, qual princípio tem uma relação de preferência 
em relação ao outro44.

A ironia está em que os direitos subjetivos de índole fundamental, 
sempre mais intensamente produzidos contra o Estado, mesmo quan-
do não previstos diretamente no texto constitucional, são obrigações 
impostas ao Poder Público para a satisfação daquilo que a doutrina 
definiria como o necessário para o desenvolvimento do ser humano, 
“situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não 
convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”45. A dificuldade é esclare-
cer por que bases tão essenciais para a vida humana são descobertas 
aos poucos sem que ninguém as tenha cogitado antes, ou, pelo menos, 
por que um sofrimento tão nítido assim apenas seria denunciado poste-
riormente. Em síntese, como a humanidade conseguiu se sustentar sem 
esses direitos até alguém descobri-los? 

Com o leque cada vez mais aberto, a pretexto de proteção, foi-se 
agigantando o mecanismo de controle social. Os cidadãos, que na pri-
meira geração dos direitos fundamentais estariam protegidos contra as 
ingerências e os abusos do Estado, passaram a depositar no algoz origi-
nário toda a confiança para o pleno desenvolvimento de suas personali-
dades46. Numa perspectiva objetiva dos direitos fundamentais47, o Esta-
do passou a ser responsável pela realização individual do ser humano48.

Em nome da liberdade, a responsabilidade foi esquecida. De um 
lado, o Estado arrogou a si o direito de tudo comandar e avançar na 
centralização progressiva do seu poder, exigindo, para tanto, como 

44 Op. cit., p. 113.
45 SILVA, op. cit., p. 450.
46 PEREZ LUÑO, op. cit., p. 25
47 SARLET, op. cit., p. 112-113.
48 A literatura do século XIX não deixou de registrar esse fato social. Na obra Os Maias, de Eça de 

Queirós, na passagem em que João da Ega convence Dâmaso a se retratar por escrito da tentativa 
de divulgar um artigo difamatório na imprensa local contra Carlos da Maia, o narrador onisciente 
sustenta o seguinte raciocínio: “Era necessário, pois, dar à calúnia uma dessas causas fortuitas e 
ingovernáveis que tiram a responsabilidade às ações. E que melhor, tratando-se dum rapaz mundano 
e femeeiro, do que estar bêbado?” (p. 378).

 João da Ega, forte no seu intento, e sintetizando o pensamento moral da época, lança o seguinte 
argumento: “Lá tem a explicação que tudo cobre, uma gota demais, a gota tomada por impulso de 
borrachice hereditária [...] Você alcança deste modo a coisa que mais se apetece deste século XIX 
– a irresponsabilidade! [...] (QUEIRÓS, 2012, p. 379).
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principal contrapartida, não uma conduta socialmente aprovada den-
tro de padrões morais comunitários, mas a satisfação de obrigações de 
natureza burocrática (matricular os filhos na escola, registrar o empre-
gado, declarar renda, pagar a pensão alimentícia, etc.). Num segundo 
aspecto, os discursos libertários e censórios aos valores culturais in-
duziram o indivíduo a se tornar um ser que vive por viver, com o ideal 
raso de evitar o sacrifício e o sofrimento a todo custo, como se estes 
elementos não fossem também inerentes à condição humana. Não se 
pretende criticar aqui a formalização do trabalho, a transparência da 
vida fiscal ou mesmo a obrigação legal de amparar os filhos, longe dis-
so. A crítica recai sobre a substituição da moral forjada nos séculos de 
uma tradição cultural robusta, por uma moral burocrática ou burocra-
tizada, no seio de um fundamentalismo estatal.

Disso resulta que as obrigações pessoais e sociais de alguém se 
limitaram às satisfações exigidas com maior intensidade pelo Estado, 
que tudo promete. Eu posso fazer o que quiser. Esse é o padrão de 
conduta que reduz a liberdade a um conjunto de desejos e caprichos 
individuais (KUBY, 2015, p. 111). Em outras palavras, é isso o que trans-
forma a liberdade (ou que se anuncia como tal) em uma dependência 
maior, uma não liberdade. 

Quando o conjunto de valores sociais é substituído por obrigações 
burocráticas, a consciência individual também se transforma em cons-
ciência estatal. Essa transformação naturalmente não pode ser absolu-
ta, não pode abarcar todo o sujeito, porém, ao ocupar um espaço pre-
ponderante no senso de individualidade da pessoa, torna-se suficiente 
para que a satisfação de prazeres e devaneios seja a única razão ou o 
único sentido da vida. 

A expressão “direitos humanos”, pela própria elasticidade do seu 
conteúdo, transformou-se em uma espécie de coringa para a projeção 
legal de qualquer interesse individual, sem nenhuma preocupação com 
a responsabilidade inerente. 

Dalrymple (2014, p. 19) lembra que a condição do homem, como 
ser social e não apenas biológico, é incompatível com a ideia de eman-
cipação das responsabilidades, como se os resultados fossem deter-
minados pelas circunstâncias em que vivemos, não pelas ações pes-
soais49. Quando os abortistas se apegam ao elemento biológico do ser 
humano, reduzindo-o à mesma condição de qualquer outro vertebrado, 
eles desvinculam toda relação sexual (natureza biológica) de quaisquer  

49 Vide capítulo anterior, em relação às estatísticas.
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obrigações sociais, contratuais ou morais e, portanto, de algum signifi-
cado. É como se o impulso sexual, quando bem-vinda a conveniência de 
se furtar a alguma responsabilidade banal – uma criança, por exemplo 
– fosse o elemento determinante da conduta humana.

[...] muitas de minhas jovens pacientes, ao ex-
plicar a existência de um ou dois filhos ilegítimos 
[entendamos bem, indesejados], usam as expres-
sões universalmente comuns por estas redonde-
zas: “peguei gravidez” ou “ganhei um menino”. 
Inevitavelmente, vem à mente a imagem de uma 
roleta girando, cada vez mais devagar, até que a 
bola caia no compartimento que, em vez de um 
número, traz a palavra “menino” ou “menina”50.

5. O sistema penal e a Constituição Federal 

A inviolabilidade do direito à vida é enunciada logo no caput do 
artigo 5º, da Constituição Federal51. Trata-se do mais importante bem 
jurídico, do qual irradiam todos os demais direitos fundamentais, como 
a igualdade e a liberdade, para mencionar apenas dois de imensa re-
levância, porém que só têm a sua razão de existir pela precedência do 
bem jurídico vida. Quando se mencionou linhas atrás que a vida é o 
princípio por excelência, era disso que se falava: os princípios jurídicos 
da liberdade e da igualdade, e ainda outros que fundamentam o siste-
ma de direitos e garantias, todos, inexoravelmente, se reportam a um 
princípio superior, a vida52.

O grau de importância é tamanho que a própria Constituição Fe-
deral reserva o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao tribunal 
do júri53, incluindo aí as diferentes modalidades dos crimes de aborto. 
Ainda, a única exceção para a aplicação da pena de morte no Brasil é a 

50 Op. cit., p. 125.
51 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-

leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

52 Dworkin (op. cit., p. 50) diz que acreditar em um valor intrínseco da vida, quando se busca prote-
gê-la, é argumentar com base num valor sagrado. Sobre essa afirmação, ver as considerações sobre 
erística no item 2.

53 XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
 [...]
 d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
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hipótese de guerra (Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVII, alínea 
“a”) e nos casos especificados no Código Penal Militar54.

Já foi assentada a absoluta impossibilidade de a ciência apontar o 
estágio da gestação que corresponda ao início da vida e que qualquer 
tentativa neste sentido não passa de uma arbitrariedade. Nesse caso, a 
proteção à vida se dá pelo benefício da dúvida. Não é aceitável utilizar 
essa dúvida insuperável em desfavor da vida. A colocação honesta do 
tema não surge a partir da questão se convém ou não impor à mulher 
um sofrimento com a gestação; mas se é legítimo ou não sacrificar a 
vida já existente em função do exercício de uma liberdade da gestante.

Um dos preceitos máximos de critério de julgamento criminal im-
plica que a dúvida sempre favoreça o réu, in dubio pro reo. Ainda que 
se trate de criminoso contumaz ou que o crime a ele imputado seja de 
extrema gravidade, ainda assim, no caso de dúvida, ele será absolvido55. 
Não estivesse o réu somente acobertado por tal garantia, mesmo que 
exista uma certeza processual que autorize uma condenação criminal, 
se, após, surgirem novas provas em benefício do condenado, existe a pos-
sibilidade do manejo de ação própria para remediar a decisão injusta56.

Ora, se esse conjunto de proteção favorece o acusado – e não 
poderia ser diferente – por que com uma dúvida perene e insuperável, 
que é o início da vida, a incerteza penderia contra ela?  

A Lei 9434/97, que dispõe sobre a retirada de órgãos para fins 
de transplante, estabelece como critério para o fim da vida a mor-
te encefálica (artigo 3º e parágrafos)57. Essa figura de linguagem é o  

54 Art. 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas forças 
armadas de nação em guerra contra o Brasil: 

 Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo. 
 Art. 356. Favorecer ou tentar o nacional favorecer o inimigo, prejudicar ou tentar prejudicar o bom 

êxito das operações militares, comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar: 
 [...] 
 Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo. 
 Art. 365. Fugir o militar, ou incitar à fuga, em presença do inimigo: 
 Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo. 
 Art. 387. Praticar, em presença do inimigo, qualquer dos crimes definidos nos arts. 163 e 164: 
 Pena - morte, grau máximo; reclusão, de dez anos, grau mínimo. 
55 Código de Processo Penal, artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispo-

sitiva, desde que reconheça: [...] VII – não existir prova suficiente para a condenação.
56 Refiro-me à revisão criminal (Código de Processo Penal, artigo 621, inciso III).
57 Art. 3º A retirada “post mortem” de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a trans-

plante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e regis-
trada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utiliza-
ção de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.
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critério legal adotado para autorizar a retirada dos órgãos do paciente 
É comum os abortistas utilizarem o mesmo critério legal para a fixação 
do início da vida, dando a aparência de um respaldo científico confiável 
para suas pretensões. A propósito desse argumento, como bem se mani-
festou o ministro Cezar Peluso na ADPF 54/DF (p. 378):

[...] Abro parêntese para expor que, ainda quando 
se discorde de tal definição, compatível, na sua 
simplicidade e plasticidade, com qualquer outra 
noção de vida, em particular de vida humana, esta 
não constitui criação artificial da ciência jurídica, 
senão realidade pré-jurídica de que, para efeito de 
valorações normativas fundamentais, se apropria o 
Direito. E, na condição de objeto de privilegiada 
tutela constitucional, não é lícito ao ordenamento 
subalterno operar, a respeito, mediante a técni-
ca de ficção, lícita em si mesma, para negar-lhe 
a realidade autônoma perceptível fora do mundo 
jurídico. Em palavras mais diretas, não é possível, 
reduzindo o diversificado círculo da humanidade, 
pensar o ser humano como entidade que só mereça 
qualificação jurídico-normativa de ser vivo, quan-
do seja capaz de pleno desenvolvimento orgânico 
e social, de consciência e de interação.

É inadmissível, pois, usar a analogia entre a definição legal de 
morte encefálica e a suposição do início da vida. Dois são os funda-
mentos irrefutáveis contra essa atecnicidade jurídica: primeiro, por 
se tratar de uma ficção legal, o que implica que o seu alcance seja 
determinado apenas pelo legislador; segundo – e aqui com maior peso 
– porque, na indefinição insuperável do início da vida, qualquer analo-
gia que se faça em prejuízo dela será uma analogia in malam partem, 
em ofensa ao princípio da legalidade. 

 § 1º Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diag-
nósticos de morte encefálica e cópias dos documentos de que tratam os arts. 2º, parágrafo único; 4º 
e seus parágrafos; 5º; 7º; 9º, §§ 2º, 4º, 6º e 8º, e 10, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos 
relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no art. 
2º por um período mínimo de cinco anos.

 § 2º Às instituições referidas no art. 2º enviarão anualmente um relatório contendo os nomes dos 
pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema único de Saúde.

 § 3º Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação 
e atestação da morte encefálica.
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Há, pois, uma incongruência manifesta na sustentação da libera-
ção do aborto: determinar por qual motivo a liberdade é mais preciosa 
que a vida, a ponto daquela estar garantida contra a fragilidade de 
uma prova acusatória e a violação do princípio da legalidade, enquanto 
esta não. Dentro de um sistema de direitos e garantias com bases já 
estabelecidas, o que autorizaria a um parlamento ou a um tribunal 
vedar peremptoriamente certos raciocínios jurídicos para a defesa da 
liberdade, mas admiti-los contra a vida? Até mesmo a pontual exceção 
do caso de pena de morte permite que o acusado apenas seja condena-
do, desde que após o devido processo legal. A qual defesa teve o feto 
direito antes de extirparem-no?

Dworkin (op. cit., p. 150-151) confunde o conceito de pessoa, 
como categoria jurídica, com o de ser vivente, afirmando que, fora do 
direito constitucional norte-americano, a discussão se o feto é ou não 
pessoa se resume a uma questão meramente moral. No Brasil, a lei já 
elimina toda discussão a esse respeito. O artigo 2º do Código Civil58  
estabelece quando começa a personalidade jurídica da pessoa (com o 
nascimento com vida). Há uma nítida distinção, tecnicamente correta, 
entre o que é personalidade civil e a sua natureza de criação jurídica, 
daquilo que é vida. A lei poderia considerar qualquer marco temporal 
a partir de quando alguém pode ser sujeito de direitos e (conjunção 
aditiva) obrigações na esfera civil, antes ou depois do nascimento, sem 
prejudicar o preceito constitucional do direito à vida.

Outra analogia descabida é a utilização da exceção legal já exis-
tente que permite o aborto nos caso de gravidez resultante de um 
crime de estupro59, para abranger também a liberdade da mulher dis-
por do próprio corpo. O argumento de fundo utilizado para sustentar 
essa interpretação é a coerência do Direito, o que não aparenta ser 
um motivo desarrazoado. Assim mesmo, é de se esperar que ele venha 
com a explicação de por que se buscar a coerência e a integralidade do 
Direito pela exceção, e não pela regra. Existem valores jurídicos muito 
mais elevados que poderiam muito bem servir como eixo de estabiliza-
ção dessa integralidade, como o devido processo legal, o contraditório, 
a certeza de materialidade e autoria para a punição de alguém, etc. 

Ainda que não se admitissem tais critérios para tanto, o que se 
afigura um erro inaceitável, persiste a autocontradição do discurso 

58 Artigo 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direitos do nascituro.

59 Código Penal, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico: [...] II - se a gravidez resulta 
de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu repre-
sentante legal.
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abortista no que se refere à propalada liberdade da mulher dispor do 
próprio corpo, ao desconsiderar que o feto (talvez uma mulher) possa 
decidir o que fazer consigo por si, e não pelos outros.

Ademais, a analogia entre a exceção da gravidez resultante do 
estupro e a gravidez involuntária somente comportaria uma carga mí-
nima de seriedade se, no segundo caso, a mulher também fosse vítima 
de alguma coisa. No caso do estupro, existe um fato determinado com 
um agente determinado, ainda que não identificado. Por outro lado, no 
caso do aborto voluntário, o máximo a que se chega é vitimizar a mu-
lher60 com inúmeras abstrações cunhadas em clichês revolucionários, 
como o patriarcado, o capitalismo, a cultura machista, a opressão por 
um determinismo biológico, o sistema, a misoginia, etc.61 Isso coloca 
toda a mulher na condição de vítima antes mesmo de sofrer qualquer 
agressão. Essa tentativa de aproximação é despida de um senso mínimo 
de proporções, porquanto, ao mesmo tempo em que banaliza o sofri-
mento da mulher vítima de estupro, abre as portas para a confusão 
ideologicamente infundida entre direito e desejo. 

6. Conclusões

Foram estabelecidas algumas premissas incontornáveis para que 
um debate sobre a legalização/liberação do aborto se trave honesta-
mente. Afastando do início da discussão a qualificação antecipada dos 
argumentos de um dos debatedores, preserva-se a possibilidade do de-
senvolvimento da dialética em sua concepção aristotélica, entendida, 
em síntese, como o mecanismo intelectual mais idôneo para se buscar 
o conhecimento.

Quando se marca a ferro quente o corpo do opositor com uma 
conclusão antes mesmo que ele possa iniciar o raciocínio, todo o seu 
argumento fica viciado, e a contraposição de ideias, que é a essência 
da dialética, dá lugar a uma competição retórica norteada pelo expe-
diente da erística. Portanto, se a proposta inicial da discussão era a 
busca do conhecimento sobre um determinado fato, ela se desnatura 
em competição intelectual visando apenas à tomada de decisão.  

60 Juízes para a Democracia, São Paulo, ano 17, n. 75, maio-jul. 2017.
 Também Dworkin, op. cit., p. 143.
61 Quando a mulher não é artificiosamente colocada na condição de vítima por essas abstrações, é 

considerada vítima dos próprios atos, por buscar o aborto de forma clandestina (GALEOTTI, 2007, 
p. 119-120 e 131). Sobre essa revolução cultural, que acabará por perverter todo o senso moral da 
população, instaurando a crença de que o dever de ser bom e justo incumbe primeira e essencial-
mente à sociedade, e só secundariamente aos indivíduos, conferir em Carvalho (2014, p. 126).
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Também a discussão a respeito do início da vida ficou bem deli-
mitada. Se a própria ciência não ousa assentar afirmações conclusivas 
sobre a partir de quando é possível dizer que há um ser humano vivo 
dentro do ventre materno, não caberia aos juristas fazê-lo. A gama de 
teorias com que a ciência se limita a cogitar o assunto é a prova termi-
nal de que a resposta não poderia ser dada pela mesma ciência.

O impulso de atribuir um caráter objetivo ao próprio discurso, pas-
sando a ideia de se estar alicerçado nas bases fortes do conhecimento 
científico para reforçar sua credibilidade, não autoriza que juristas se 
valham de meras suposições de outra ciência, substituindo a natureza 
de um conjunto de especulações teóricas por um consenso inexistente.

Há duas impossibilidades que não podem ser negligenciadas: em 
primeiro lugar, a já mencionada limitação científica em apontar o início 
da vida do feto, decorrendo daí que qualquer fixação de marco tem-
poral ou evolutivo é pura arbitrariedade, variando apenas na elegância 
maior ou menor dos argumentos que tentam sustentá-la; em segundo 
lugar, a contrario sensu, desse estado permanente de incerteza não há 
como negar a existência de vida durante toda a gestação62. A dúvida 
pende em favor do bem maior, necessariamente.

A abertura desmedida dos direitos fundamentais por intermédio 
do critério basilar que os norteia, a dignidade da pessoa humana, con-
ceito jurídico extremamente vago, não pode servir como carta branca 
para a criação de qualquer direito em função apenas de sentimentos e 
vontades. Nesse aspecto, nota-se uma reiterada confusão entre juízo 
de realidade e juízo de valor, e também dentro da própria concepção 
de juízo de valor.

Como ensina Reale (2002, p. 242-246), o juízo sempre liga um 
sujeito a um predicado. O que diferencia um juízo de realidade de 
um juízo de valor é o liame existente, não a qualidade do predicado. 
Enquanto no juízo de realidade algo é, no juízo de valor esse algo deve 
ser. Quando direitos são criados com base no critério do desejo, do 
medo, da fraqueza, ou da frustração, o argumento que o sustenta ine-
vitavelmente confundirá juízo de realidade com juízo de valor.

A fuga da realidade é ainda mais agravada quando o valor se con-
funde com um mero objeto ideal, “[...] ser e dever ser são categorias 
lógicas que traduzem duas posições distintas do sujeito cognoscente 

62 Inclui-se aqui a impossibilidade de se admitir a tese confusa de Dworkin (op. cit.) da existência de 
um meio termo entre vida e não vida, com interesses próprios desse ser intermédio, o que, penso, 
está fora de cogitação no âmbito da dignidade de um debate sério. 
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perante a realidade, dando lugar, respectivamente a juízos de realida-
de e juízos de valor [...]” (REALE, 2001, p. 95). Em vez do dever ser 
ocupar o seu espaço de instrumento do espírito para a percepção da 
realidade, o resultado é o oposto, qual seja, a contaminação da reali-
dade pela projeção de um objeto ideologizado sobre ela, com se fosse 
um juízo de valor. A estrutura da realidade transforma-se, então, em 
um coadjuvante do protagonismo das vontades humanas.

Com toda a variedade de oferta de novos direitos à disposição na 
imensa prateleira da criativa imaginação dos juristas, e na iminência 
do Supremo Tribunal Federal julgar a ADPF 442, espera-se que o pre-
sente de aniversário pelos 30 anos da Constituição Federal venha de 
uma decisão mais criteriosa do que a escolha cotidiana de uma cerveja 
no supermercado.  
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Introdução

No momento em que a vigente Constituição da República completa 
seu trigésimo aniversário, parece-nos relevante elaborar um balanço, 
ainda que singelo, a respeito da contribuição dos membros do Tribunal 
de Justiça de São Paulo quanto à manutenção da supremacia desta nos-
sa Lei Fundamental. Tomaremos, especificamente, como base o Direito 
Tributário, sobretudo pela sua ampla regulamentação na Constituição 
Federal e na Constituição Estadual.

Por meio desses apontamentos, analisaremos as formas de exercí-
cio da jurisdição constitucional no âmbito da Justiça Comum Estadual, 
com o escopo, ao final, de enumerarmos julgados da Corte de Justiça 
paulista que revelam o modo de proteção pragmático que tem sido 
atribuído àquelas Cartas.

1 Mestre em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos pela ITE/Bauru. Doutor em Direito do 
Estado pela PUC/SP. Professor Universitário (PUCCAMP), Professor Assistente do Curso de Especia-
lização em Direito Público da Escola Paulista da Magistratura (EPM) em Campinas e Professor de 
Direito Tributário do Complexo de Ensino Renato Saraiva (CERS).
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1. Métodos ou sistemas da realização do controle  
 de constitucionalidade pela Justiça dos estados

Na atualidade, a autorização constitucional para que juízes e tri-
bunais exerçam o controle de constitucionalidade das leis e demais 
atos emanados, notadamente pelo poder público, alicerça-se no co-
mando dos artigos 97 e 125, § 2º, da Constituição de 1988.

A todos os juízes e desembargadores vinculados aos Tribunais de 
Justiça compete o exercício do controle de constitucionalidade difuso-
-incidental, enquanto ao Tribunal local, o desempenho do controle de 
constitucionalidade concentrado-abstrato.

Dois, portanto, são os modos tradicionais pelos quais o órgão in-
cumbido do controle de constitucionalidade das leis se utiliza para a 
manutenção da relação de compatibilidade vertical das normas jurídi-
cas à Constituição Federal.

Assim é que a fiscalização de constitucionalidade se sujeita ao 
método concentrado ou reservado ou austríaco, em que o controle é 
exercido por um único órgão (os chamados Tribunais Constitucionais), 
ou ao método difuso ou aberto ou norte-americano, em que o controle 
jurisdicional de constitucionalidade pode ser exercido por todo e qual-
quer juiz, independentemente do grau de jurisdição.

De uma leitura apressada do artigo 97 de nossa Constituição Fede-
ral, aparentemente, teria sido adotado, por aqui, o sistema concentrado, 
uma vez que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
ou dos membros do respectivo órgão especial, podem os tribunais de-
clarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

No entanto, qualquer juiz singular pode efetivar a fiscalização de 
constitucionalidade das leis, sendo que a regra do artigo supramencionado 
se aplica somente no caso do controle realizado pelos Tribunais. De fato, 
um dos deveres institucionais do magistrado, independentemente de seu 
grau de jurisdição, manifesta-se no ato de cumprir e fazer cumprir as leis 
(artigo 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional), ressaltando-
-se que a Constituição Federal é a maior de todas as leis, a Lei Suprema.

Essa regra imposta pelo artigo 97 da Constituição Federal trata da 
chamada cláusula de reserva de plenário, que funciona como condição 
de eficácia da decisão de inconstitucionalidade.2 

2 A propósito, o conteúdo do Enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal 
que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder 
público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



Jurisdição constitucional tributária pelo TJSP nos 30 anos da Constituição Federal 499

Desse modo, o juiz de primeiro grau pode, individualmente, de-
clarar a inconstitucionalidade de um ato normativo qualquer, enquanto 
os Tribunais, em face do artigo 97 da Constituição Federal, apenas o 
fazem coletivamente, é dizer, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão especial, observadas, 
ainda, as regras dos artigos 948 a 950 do Novo Código de Processo Civil.  

De se registrar que mencionado princípio da cláusula de reserva 
de plenário foi mitigado pela jurisprudência, o que originou a redação 
do parágrafo único do artigo 481 do Código de Processo Civil de 1973, 
sucedido pelo parágrafo único do artigo 949 do Novo Código de Proces-
so Civil (“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao ple-
nário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando 
já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão”, o qual, mais à frente, será estudado). 

Enfim, no Brasil, vigora o sistema misto ou intermediário de con-
trole de constitucionalidade, haja vista que as duas vias de fiscalização 
se fazem presentes: a de exceção (método difuso) e a de ação (método 
concentrado). 

2. Controle concentrado de constitucionalidade estadual

De modo efetivo, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 16/65 ao artigo 124, inciso XIII, da Constituição de 1946, estabe-
leceu-se a fiscalização abstrata de constitucionalidade pelo Tribunal 
de Justiça, na hipótese de lei ou ato normativo municipal mostrar-se 
dissonante à Constituição do Estado. Tratava-se, na realidade, da ação 
direta de inconstitucionalidade interventiva, em que se previa a possi-
bilidade, em certas hipóteses, de intervenção do Estado no Município.

A lei, contudo, a que tal artigo fazia referência, não veio a ser 
editada para dar concretude à fiscalização abstrata de constitucionali-
dade no âmbito estadual naquela época. Além disso, aludida emenda, 
por incumbir, com exclusividade, ao Procurador-Geral da República a 
sua propositura, o qual era dependente do Poder Executivo, por não 
gozar de garantias no cargo, transformou o monopólio da ação em im-
pedimento à arguição de constitucionalidade das leis.

Na Constituição Federal de 1967, a Justiça dos Estados foi regu-
lamentada pelo artigo 126. A princípio, também não se estabeleceu 
a forma reservada de controle de constitucionalidade na esfera esta-
dual. Todavia, com a edição da Emenda nº 1, de 1969, instituiu-se a  
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fiscalização de leis municipais em face da Constituição estadual, que 
poderia gerar a intervenção naquele – artigo 15, § 3º, d (ação direta in-
terventiva), ao dispor que o Tribunal de Justiça poderia dar provimento à 
representação formulada pelo Chefe do Ministério Público local para as-
segurar a observância dos princípios indicados na Constituição estadual, 
bem como para prover à execução de lei ou ordem ou decisão judiciária.

Aliás, anteriormente à Constituição Federal de 1988, algumas 
Constituições Estaduais – do Acre (artigos 55, inciso I e 52, parágra-
fo único); do Espírito Santo (artigo 115, inciso V, h); do Mato Grosso 
(artigo 63, inciso I, e); do Piauí (artigo 54, inciso VII, f); do Rio Grande 
do Norte (artigos 64, inciso II, e parágrafo único, e 58, § 1º); do Rio de 
Janeiro (artigo 112, inciso VIII, alínea f, e 79, parágrafo único); e de 
São Paulo (artigos 51, parágrafo único, 54, inciso I, letra e 106, inciso 
VI) – criaram instrumentos de controle abstrato de constitucionalidade 
– ação direta genérica – de leis ou atos normativos estaduais e muni-
cipais em face das ditas Constituições.  

A título de exemplificação, dispunha a Constituição bandeirante:

Artigo 51 – Compete ao Procurador-Geral do Es-
tado, além de outras atribuições conferidas por 
lei, representar ao Tribunal competente sobre a 
inconstitucionalidade de leis ou atos estaduais e 
municipais, por determinação do Governador ou 
solicitação do Prefeito ou Presidente da Câmara 
interessado, respectivamente.
[...] Artigo 54 – Compete ao Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar originariamente:
[...] e) as representações sobre inconstitucionali-
dade e intervenção em Município, nos termos des-
ta Constituição.

O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o pioneiro no julgamento 
de ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, tendo, na primei-
ra delas, reconhecido a sua competência para tanto. Nada obstante, 
nossa Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos preceitos 
constitucionais estaduais que disciplinaram esse controle jurisdicional 
de constitucionalidade, dada a falta de permissão expressa no texto da 
Constituição Federal então vigente.3 

3 STF, RE 97.911-5/SP, RT 582/243; RE 109.098, RDA 172/67.  



Jurisdição constitucional tributária pelo TJSP nos 30 anos da Constituição Federal 501

4 STF, ADI 717 MC, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/1992, DJ 21-08-
1992 PP-12781 EMENT VOL-01671-01 PP-00039.

5 Como destacou o STF, os “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionali-
dade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se 
trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados” (RE 650.898, rel. p/ o ac. min. Roberto 
Barroso, j. 1º-2-2017, P, DJE de 24-8-2017, Tema 484).

6 STF, ADI 347, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 20-10-2006, P, DJ de 20-9-2006; STF, Rcl 16.431 MC, rel. 
min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 23-10-2013, DJE de 25-10-2013.

Na visão do Supremo Tribunal Federal, a despeito da outorga aos 
Estados-Membros do poder constituinte derivado decorrente, de rigor, 
para a fiscalização abstrata de constitucionalidade das leis em seu âm-
bito territorial, expressa previsão por parte da Constituição Federal. 
Por isso, era imprescindível que a Lei Magna assegurasse, no âmbito de 
seus estados federados, a instituição de um órgão com competência 
para a guarda da Constituição local, tal como feito pela Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 125, § 2º. Como decidiu o Ministro 
Moreira Alves, no Recurso Extraordinário nº 91.740-RS, o controle con-
centrado de constitucionalidade das leis não se caracterizaria como 
essência da função jurisdicional, em face de sua característica legife-
rante negativa. Por esse motivo, ao Judiciário só caberia o exercício do 
controle concentrado quando houvesse norma constitucional deferin-
do-lhe esta prerrogativa.

Pois bem. No plano da Justiça Estadual, relevante missão no que 
tange à guarda da Constituição Estadual foi-lhe atribuída pelo artigo 
125, § 2º, da Constituição Federal de 1988, o qual indica que incumbe 
aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de 
leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constitui-
ção Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único 
órgão. Note-se que essa competência é do Tribunal de Justiça de cada 
Estado frente à Constituição respectiva, não se admitindo nem mesmo 
a atribuição dela ao Supremo Tribunal Federal.4 

Nessa esteira, o artigo 74, inciso VI, da Constituição do Estado de 
São Paulo de 1989 conferiu, no ponto, ao Tribunal de Justiça a com-
petência de processar e julgar originariamente a representação de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, 
contestados em face desta Constituição, o pedido de intervenção em 
Município e ação de inconstitucionalidade por omissão, em face de pre-
ceito desta Constituição.5  Ressalte-se que o parâmetro para o controle 
é a Constituição do respectivo Estado, jamais a Constituição Federal, 
sob pena de indevida usurpação de competência do Supremo Tribu-
nal Federal.6 E tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade da 
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competência do Tribunal de Justiça local – lei estadual ou municipal 
em face da Constituição estadual –, admissível será a interposição do 
recurso extraordinário para eventual conhecimento pelo Supremo Tri-
bunal Federal desde que a questão envolva norma da Constituição Fe-
deral de reprodução obrigatória na Constituição estadual.7  

No que tange à fiscalização abstrata das leis estaduais, viabiliza-
-se, à vista disso, a simultaneidade de ações diretas de inconstitucio-
nalidade – uma, no Tribunal de Justiça (artigo 125, § 2º, da Constitui-
ção Federal c/c o artigo 74, inciso VI, da Constituição de São Paulo); 
outra, no Supremo Tribunal Federal (artigo 102, inciso I, alínea “a”, da 
Constituição Federal) – o que acarretará a suspensão daquela até o 
julgamento desta.8  

Coexistindo as duas ações diretas de inconstitucionalidade (a es-
tadual e a federal) e, eventualmente, não determinada a suspensão 
por prejudicialidade da ação direta estadual, seu julgamento somente 
prejudica o da segunda (federal) – do Supremo Tribunal Federal – se 
atendidas duas condições cumulativas: (i) se houver a procedência da 
ação pelo Tribunal de Justiça; e (ii) se a inconstitucionalidade da norma 
impugnada derivar de incompatibilidade com preceito da Constituição 
do Estado sem correspondência na Constituição Federal9, o que é de-
nominado pela doutrina norma de imitação.10 Dessa maneira, mesmo 
que transitada em julgado a decisão do Tribunal de Justiça, não fica 
prejudicado, de imediato, o conhecimento da ação direta de inconsti-
tucionalidade no Supremo Tribunal Federal, sendo prerrogativa desta 
Corte dar a última palavra sobre a compatibilidade de uma lei com a 
Constituição da República.

7 STF, 2ª Turma, RE 246903 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/11/2013. De início, 
nossa Suprema Corte vedou o controle de constitucionalidade estadual quando o parâmetro fos-
se norma da Constituição Estadual de reprodução obrigatória (Rcl 370, Relator(a): Min. OCTAVIO 
GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/1992, DJ 29-06-2001 PP-00035 EMENT VOL-02037-01 
PP-00033); o entendimento foi superado, entretanto, no julgamento da Rcl 383 (Relator(a): Min. 
MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/1992, DJ 21-05-1993 PP-09765 EMENT VOL-01704-
01 PP-00001 RTJ VOL-00147-02 PP-00404).

8 STF, ADI 4138, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 11/12/2009, publicado em DJe-236 
DIVULG 16/12/2009 PUBLIC 17/12/2009 RDDP n. 84, 2010, p. 166-167.

9 STF, ADI 3659/AM, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.12.2018.
10 Norma de imitação corresponde àquela que deriva da adesão voluntária do constituinte estadual 

a uma determinada disposição da Constituição Federal, como fruto de sua autonomia federativa 
(Kildare Gonçalves Carvalho, Direito constitucional, p. 477). A título de exemplificação, temos a 
regra do § 4º do artigo 57 da Constituição da República, a qual não precisa seguir, no plano estadual, 
a mesma proibição imposta na esfera federal (“A norma do § 4º do art. 57 da C.F. que, cuidando da 
eleição das Mesas das Casas Legislativas federais, veda a recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente, não é de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-mem-
bros, porque não se constitui num princípio constitucional estabelecido” – STF, ADI 793, Relator(a): 
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Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/1997, DJ 16-05-1997 PP-19948 EMENT 
VOL-01869-01 PP-00061).

11 TJSP; ADI 994.09.224385-8; Ac. 4482299; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. José Roberto Bedran; 
Julg. 05/05/2010; DJESP 13/07/2010. Em sentido oposto, contudo, encontramos a doutrina de Wa-
lber de Moura Agra (Curso de direito constitucional, p. 714), para quem, como inexistiria impedi-
mento no § 2º do artigo 125 da Constituição Federal, caberia o controle concentrado de normas 
que aviltem Lei Orgânica Municipal, indicando como exemplo o artigo 61, inciso I, alínea “l”, da 
Constituição do Estado de Pernambuco (“Art. 61. Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e 
julgar originariamente: (...) l) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo esta-
dual ou municipal, em face desta Constituição, ou de lei ou ato normativo municipal em face da Lei 
Orgânica respectiva”. Nada obstante, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tem se 
negado a exercer referido controle abstrato no qual a Lei Orgânica Municipal seria parâmetro, pois a 
questão seria de legalidade e não de inconstitucionalidade (TJPE; DI 0195791-5; Moreilândia; Corte 
Especial; Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo; Julg. 31/01/2011; DJEPE 15/02/2011). Ademais, o 
mesmo Sodalício declarou incidentalmente, e com redução de texto, a inconstitucionalidade parcial 
do artigo 61, inciso I, alínea “L” da Constituição do Estado de Pernambuco e do artigo 22, I, “h”, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, conferindo a estes dispositivos legais in-
terpretação conforme a Constituição do Estado de Pernambuco, para excluir a parte dos textos que 
permitem o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo municipal 
em face da Lei Orgânica Municipal (TJPE; ADI 0140965-0; Brejo da Madre de Deus; Corte Especial; 
Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais; Julg. 26/05/2008; DOEPE 11/12/2008).

12 TJSP; AgRg 2158748-43.2016.8.26.0000/50000; Ac. 9883136; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. 
Borelli Thomaz; Julg. 05/10/2016; DJESP 26/10/2016.

De outro lado, a Lei Orgânica dos Municípios, que deve seguir as 
formalidades inscritas no artigo 29, caput, da Constituição Federal, não 
é paradigma para a fiscalização abstrata estadual, porquanto o contro-
le concentrado de constitucionalidade não se presta a corrigir eventual 
afronta à lei, traduzindo a hipótese de mero controle de legalidade.11 

Não se pode olvidar que, da mesma maneira que ocorre no con-
trole reservado de constitucionalidade no âmbito federal, a fiscaliza-
ção abstrata em nível estadual, por parte do Tribunal de Justiça local, 
somente acontecerá quando houver violação frontal e direta – jamais 
violações oblíquas – da Constituição estadual pela norma estadual ou 
municipal hostilizada, sob pena de seu não conhecimento.12 

Seguindo a diretriz da Constituição da República, o artigo 90 da 
Constituição do Estado de São Paulo estabeleceu que são partes legíti-
mas para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição ou por 
omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio 
desta Constituição, no âmbito de seu interesse: I - o Governador do Es-
tado e a Mesa da Assembleia Legislativa; II - o Prefeito e a Mesa da Câ-
mara Municipal; III - o Procurador-Geral de Justiça; IV - o Conselho da 
Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil; V - as entidades sin-
dicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu  
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interesse jurídico no caso13; VI - os partidos políticos com representação 
na Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato normativo 
municipais, na respectiva Câmara.

A legitimidade ativa à provocação, no âmbito do controle con-
centrado-abstrato, do Tribunal de Justiça não precisa, em prestígio à 
autonomia estadual, seguir à risca a simetria ante o comando do artigo 
103 da Constituição Federal, malgrado a Constituição de São Paulo o 
tenha feito.14 

Ao lado da ação direta de inconstitucionalidade por ação genéri-
ca, alguns Estados, como o de São Paulo, também instituíram a ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão ou por falta de proteção 
legislativa.15 Outros, ainda, criaram, seguindo o modelo federal, a ação 
declaratória de constitucionalidade16  e a arguição de descumprimento 

13 “Associados que pertencem a diversas categorias profissionais e econômicas não estão cobertos pela 
legitimidade atribuída pelo inciso V do artigo 90 da Constituição do Estado de São Paulo” (TJSP; DI 
2078744-19.2016.8.26.0000; Ac. 9916308; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. João Negrini; Julg. 
19/10/2016; DJESP 11/11/2016).

14 No plano doutrinário, há controvérsia sobre a possibilidade, ou não, de eventual legitimidade atri-
buída por Constituição Estadual aos cidadãos como desencadeadores do controle de constituciona-
lidade estadual. José Afonso da Silva reputa tal legitimidade popular como idônea (Curso de direito 
constitucional positivo, p. 531). Ao revés, temos a posição exarada por Clèmerson Merlin Clève 
(A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, p. 397), uma vez que não se 
poderia converter a representação de inconstitucionalidade estadual em verdadeira ação popular. E 
sobre a discussão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 558-9-MC, reconheceu, em ju-
ízo provisório, próprio das liminares, a validade da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a qual 
elasteceu o rol de legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade estadual para 
Deputados Estaduais, Comissões da Assembleia Legislativa, Procurador-Geral do Estado ou do Muni-
cípio e Defensor Público Geral do Estado (STF, ADI 558 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Tribunal Pleno, julgado em 16/08/1991, DJ 26-03-1993 PP-05001 EMENT VOL-01697-02 PP-00235). 
Por fim, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, nos §§ 1º e 2º de seu artigo 95, curiosamente, 
atribuiu legitimidade, na esfera do controle abstrato de constitucionalidade estadual, às “entida-
des de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores, de âmbito nacional ou 
estadual, legalmente constituídas”.

15 Artigo 90, § 4º, da Constituição do Estado de São Paulo: “Declarada a inconstitucionalidade por 
omissão de medida para tornar efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao 
Poder competente para a adoção das providências necessárias à prática do ato que lhe compete ou 
início do processo legislativo, e, em se tratando de órgão administrativo, para a sua ação em trinta 
dias, sob pena de responsabilidade”.

16 A título de exemplificação, vejam-se a Constituição do Estado do Paraná – “Art. 101. Compete 
privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos: [...] VII - processar e julgar, origina-
riamente: [...] f) as ações diretas de inconstitucionalidade e de constitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais e municipais contestados em face desta Constituição e a inconstitucionalidade 
por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional” – e a Constituição do Estado do 
Amapá – “Art. 133. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, além das competências elen-
cadas no inciso I do art. 96 da Constituição Federal: [...] II - processar e julgar, originariamente: 
[...] m) a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de leis 
ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual e de leis ou atos nor-
mativos municipais em face da Constituição Federal, observado o disposto no art. 97 desta última”.
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17 Sobre o assunto, criaram-na o Estado do Mato Grosso do Sul (“Art. 123, § 3º. A arguição de descum-
primento de norma de eficácia plena, de princípio ou de preceito fundamental decorrente desta 
Constituição será apreciada pelo Tribunal de Justiça”, do Rio Grande do Norte (“Art. 71. O Tribunal 
de Justiça tem sede na Capital e Jurisdição em todo o território estadual, competindo-lhe, preci-
puamente, a guarda desta Constituição, com observância da Constituição Federal, e: I - processar 
e julgar, originariamente: a) a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente 
desta Constituição, na forma de lei”) e de Alagoas (“Art.133. Compete ao Tribunal de Justiça, pre-
cipuamente, a guarda da Constituição do Estado de Alagoas, cabendo-lhe, privativamente: [...] IX – 
processar e julgar, originariamente: [...] r) a arguição de descumprimento de preceito fundamental 
decorrente desta Constituição”).

18 O STF já reconheceu a constitucionalidade da instituição da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão no plano estadual: RE 148283, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado 
em 08/08/2000, DJ 07-12-2000 PP-00050 EMENT VOL-02015-04 PP-00766.

19 Concretamente, aliás, confira a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco aludida na nota de 
rodapé de nº 11. E no STF: “Reclamação. - Inexistência de atentado à autoridade do julgado desta 
Corte na ADIN 347, porquanto, no caso, a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta com a ar-
guição de ofensa à Constituição Estadual, e não à Federal, e julgada procedente por ofensa ao artigo 
180, VII, da Carta Magna do Estado de São Paulo. - Não ocorrência de usurpação da competência 
desta Corte por ter o Tribunal de Justiça rejeitado a alegação incidente de que o citado artigo da 
Constituição do Estado de São Paulo seria inconstitucional em face da Carta Magna Federal. Controle 
difuso de constitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade. Competência do Tribunal de 
Justiça. Reclamação improcedente (STF, Rcl 526, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, 
julgado em 11/11/1996, DJ 04-04-1997 PP-10524 EMENT VOL-01863-01 PP-00113)”.

20 A respeito, o § 2º do artigo 90 da Constituição do Estado de São Paulo, o qual instituiu que o Tribunal, 
ao apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, 
o Procurador-Geral do Estado, a quem caberá defender, no que couber, o ato ou o texto impugnado.

de preceito fundamental17, o que nos parece perfeitamente admissível 
em virtude, mais uma vez, da autonomia que lhes é própria e que re-
dunda da forma federativa de Estado.18  

Outrossim, como a Constituição Estadual, utilizada como parâ-
metro para a fiscalização abstrata pelo Tribunal de Justiça, resulta do 
exercício do poder constituinte derivado decorrente, pode acontecer 
de sua norma ser incompatível com a Constituição Federal. Nessa cir-
cunstância, o Tribunal de Justiça exercerá o controle incidental de in-
constitucionalidade sobre a norma estadual invocada como padrão na 
representação de inconstitucionalidade, dando azo ao controle difuso 
de constitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade esta-
dual, com posterior cabimento de recurso extraordinário ao Supremo 
Tribunal Federal.19 

A defesa do ato impugnado na representação de inconstituciona-
lidade estadual será realizada, como regra, pelo Procurador-Geral do 
Estado.20 Nada impede, contudo, que referida defesa seja igualmente 
atribuída a Procurador da Assembleia Legislativa, não havendo de se 
falar em ofensa ao artigo 132 da Constituição da República, que fixa 
a exclusividade de representação do ente federado pela Procuradoria-
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-Geral do Estado, uma vez que nos feitos de controle abstrato de cons-
titucionalidade nem sequer há partes processuais propriamente ditas, 
inexistindo litígio na acepção técnica do termo.21 

Colhe-se o parecer do Procurador-Geral da Justiça ao exame, a 
seguir, colegiado da ação direta de inconstitucionalidade.

Mesmo que a norma guerreada já tenha sido declarada como in-
constitucional em controle incidental, viável será sua nova apreciação 
em controle abstrato, especialmente pelos efeitos oriundos de cada mé-
todo – difuso, simplesmente inter partes; concentrado – erga omnes.22 

Os efeitos erga omnes da decisão do Tribunal de Justiça na repre-
sentação de inconstitucionalidade irradiar-se-ão a todas as pessoas en-
globadas pela norma objeto da ação direta de inconstitucionalidade es-
tadual, sem vinculação com o território do Estado da Constituição que 
apontou parâmetro para o controle ou em que se encontra o próprio 
tribunal.23 Identicamente, eventual decisão em recurso extraordinário 
do Supremo Tribunal Federal, oriunda da ação direta de inconstitucio-
nalidade estadual, produzirá efeitos erga omnes, estendendo-se a todo 
território nacional.24 Corriqueiramente, a decisão da Corte Estadual 
pela inconstitucionalidade da norma impugnada gerará efeitos ex tunc, 
admitindo-se, porém, a modulação dos efeitos temporais, excepcional-
mente, de acordo com a previsão do artigo 27 da Lei nº 9.868/99.25 E 
dispensável se mostra a comunicação da inconstitucionalidade ao Le-
gislativo local quanto ao resultado da ação direta de inconstitucionali-
dade, porquanto dotado de efeitos erga omnes.26 

É bom que se diga que, numericamente, a fiscalização abstrata de 
constitucionalidade tem sido crescente no Estado de São Paulo, confor-
me matéria do Conjur:27 

21 STF, ADI 119, rel. Min. Dias Toffoli, j. 19-2-2014, P, DJE de 28-3-2014.
22 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2207795-49.2017.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Wohlers; 

Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 
09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018.

23 Luiz Guilherme Marinoni, Curso de direito constitucional, p. 1366.
24 STF, RE 187142, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/1998, DJ 02-10-

1998 PP-00011 EMENT VOL-01925-03 PP-00559.
25 Veja-se, ilustrativamente, inclusive com aplicação de efeitos pro futuro da inconstitucionalidade 

declarada: TJSP; ADI 2137230-26.2018.8.26.0000; Ac. 12122446; São Paulo; Órgão Especial; Rel. 
Des. João Carlos Saletti; Julg. 12/12/2018; DJESP 23/01/2019; Pág. 9038).

26’STF, RE 199293, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2004, DJ 06-08-
2004 PP-00021 EMENT VOL-02158-03 PP-00563 RTJ VOL-00196-01 PP-00320.

27 Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-leis-municipais- 
barradas-pelo-tj-cresce-63-no-estado-de-sp, 70002451821>. Acesso em: 21 dez. 2018.



Jurisdição constitucional tributária pelo TJSP nos 30 anos da Constituição Federal 507

Registre-se que, desse mesmo estudo, os Municípios, por meio de 
seus órgãos legitimados, são os que mais propõem ação de inconstitu-
cionalidade, seguidos do Ministério Público. Por sua vez, as irregulari-
dades são atribuídas, na maior parte, às Câmaras Municipais, enquanto 
o governo do Estado e a Assembleia Legislativa responderiam por me-
nos de 1% destas demandas.

Por derradeiro, o procedimento de averiguação da representação 
de inconstitucionalidade estadual poderá ser delimitado por normas 
próprias dos Tribunais de Justiça, em virtude da competência legisla-
tiva concorrente reconhecida pelo artigo 24, inciso XI, da Constituição 
Federal. Em São Paulo, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça dis-
ciplinou o assunto entre os artigos 229 e 231.

3. A proteção das constituições Federal e Estadual  
 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em matéria tributária

Com o desígnio de ilustrarmos como o Tribunal de Justiça paulista 
tem desenvolvido o controle de constitucionalidade, adotaremos como 
referência o exame de algumas ações relativas à matéria tributária. 

A Constituição bandeirante, a partir de seu artigo 159, estabe-
leceu normas pertinentes à tributação, às finanças e aos orçamentos, 
findando com a repartição das receitas tributárias em seu artigo 168.

Em seu artigo 161, verificamos um reforço ao princípio da digni-
dade da pessoa humana, no qual se expressa que o Estado proporá e 
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defenderá a isenção de impostos sobre produtos componentes da cesta 
básica, bem como que, observadas as restrições da legislação federal, 
a lei definirá, para efeito de redução ou isenção da carga tributária, os 
produtos que integrarão a cesta básica, para atendimento da população 
de baixa renda. E a propósito, não notamos inconstitucionalidade nessa 
ampliação dos direitos e garantias dos contribuintes, que robustece o 
Estatuto do Contribuinte, porquanto a autolimitação da competência 
tributária decorreria da autonomia do próprio ente federado.28 

Uma das questões mais suscitadas com arguição de inconstitucio-
nalidade reside na iniciativa das leis tributárias, especialmente as con-
cessivas de benefícios fiscais.  

Como já proclamou nossa Suprema Corte, a norma constante no 
artigo 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal merece interpretação 
restritiva, vale dizer, só há de se falar em iniciativa privativa em maté-
ria tributária ao Chefe do Poder Executivo em se tratando de Territórios 
federais.29 Assim, matéria tributária de competência federal, estadual 
ou municipal vincula-se à iniciativa concorrente dos membros dos 
Poderes Executivo e Legislativo, mesmo na hipótese de benefícios 
jurídicos de ordem fiscal, não correspondendo, em particular na ins-
tauração do respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre o 
orçamento do Estado.30 Aliás, o assunto foi objeto de Tese de Repercus-
são Geral pelo Supremo: “Inexiste, na Constituição Federal de 1988, 
reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as 
que concedem renúncia fiscal”.31 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça paulista rejeitou a adução de 
inconstitucionalidade de lei municipal que criou desconto para paga-
mento antecipado do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, 
atendidos os requisitos da lei, e que criou o chamado “IPTU Verde”,  
estabelecendo descontos decorrentes da adoção de medidas  
determinadas (plantio de árvores e “calçada ecológica”), ressaltando 

28 Nessa toada, fazendo referência inclusive a precedente remoto do STF (Representação nº 861-MG, 
j. 23.08.1972), Aliomar Baleeiro explica: “Não resta dúvida, entretanto, de que a Constituição 
do Estado e a Lei Orgânica dos Municípios podem consagrar expressamente princípios e garantias 
ampliativos, que, sem prejuízo daqueles dispostos na Carta Federal, complementem o estatuto do 
contribuinte. A autolimitação da competência é inerente ao exercício do poder. O que se veda é a 
heteronomia redutora” (Direito tributário brasileiro, p. 10).

29 STF, ADI 2.447, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-3-2009, P, DJE de 4-12-2009; ADI 2.464, rel. min. 
Ellen Gracie, j. 11-4-2007, P, DJ de 25-5-2007; RE 601.348 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 
22-11-2011, 2ª T, DJE de 7-12-2011; ADI 3.205, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 19-10-2006, P, DJ de 
17-11-2006.

30 STF, ADI 724 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-5-1992, P, DJ de 27-4-2001; RE 590.697 ED, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, j. 23-8-2011, 2ª T, DJE de 6-9-2011.

31 Geral - Tema 682, ARE 743.480, Rel. Min. Gilmar Mendes.
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que, em se tratando de leis municipais de natureza tributária e não or-
çamentária, a competência é concorrente entre os Poderes Legislativo 
e Executivo.32 Do mesmo modo, a Corte de Justiça paulista considerou 
constitucional: lei municipal que instituiu incentivo fiscal por adoção de 
área pública municipal33; lei municipal que instituiu o Código Tributário 
de Município, e inclusive dispôs sobre redução de alíquotas da taxa de 
funcionamento, uma vez que a matéria não se enquadraria em iniciativa 
reservada do Prefeito34; lei municipal que isentou da Contribuição de 
Iluminação Pública os contribuintes vinculados às unidades consumido-
ras classificadas como “tarifa social de baixa renda” pela ANEEL35; lei 
municipal que outorgou isenção tributária aos contribuintes do IPTU nas 
hipóteses de aposentados e pensionistas de baixa renda, proprietários 
de um único imóvel residencial, utilizado para sua própria residência36.

Constatando ofensa ao princípio da legalidade tributária (artigo 
150, inciso I, da Constituição Federal e artigo 163, inciso I, da Cons-
tituição do Estado de São Paulo), decretou-se a inconstitucionalidade 
de lei municipal concernente ao ITBI, a qual delegava a fixação de sua 
base de cálculo e de sua alíquota ao Poder Executivo.37 Inconstitucional 
também foi reconhecida lei municipal concessiva de isenção fiscal no 
bojo de lei relativa a concessão de serviço público, haja vista a flagran-
te violação ao disposto no artigo 163, § 6º, da Constituição de São Paulo 
(artigo 150, § 6º, da Constituição Federal), que, ao vedar o “contraban-
do legislativo”38, exige lei específica à aprovação da benesse.39 

32 TJSP, ADI nº 2207308-16.2016.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, Órgão Especial, j. 28/06/2017.
33 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2008743-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar 

Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamen-
to: 09/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018.

34 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0282214-84.2011.8.26.0000; Relator (a): Luiz Pantaleão; 
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 
03/10/2012; Data de Registro: 23/10/2012.

35 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2154185-06.2016.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/02/2017; 
Data de Registro: 06/03/2017.

36 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2071988-57.2017.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2017; 
Data de Registro: 01/08/2017.

37 TJSP; Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0054924-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Eva-
risto dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Jardinópolis - 1ª Vara; Data do Julgamen-
to: 21/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018.

38 André Pitten Velloso, comentando o artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, leciona que este 
dispositivo “deve ser lido e aplicado à luz da sua ratio, de proibir a outorga indevida de benefícios 
tributários, mediante o ardil de incluí-los no bojo de leis que tratam de outras matérias (o que 
configura as denominadas “caudas legislativas”), a fim de que sejam aprovados conjuntamente com 
estas. Isso prejudicaria o debate parlamentar que deve envolver tão relevante matéria e pode dar 



Renato Siqueira De Pretto510

ensejo até mesmo a uma nefasta modalidade de barganha político-legislativa, consistente no con-
dicionamento da aprovação de certas matérias ao deferimento de autênticos privilégios tributários, 
ofensivos ao princípio constitucional da igualdade” (Constituição tributária interpretada, p. 343).

39 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2152293-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; 
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 
22/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017.

40 TJSP; Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0024867-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Al-
varo Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
17/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018.

41 TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 9025908-33.2005.8.26.0000; Relator (a): Passos 
de Freitas; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Cível - São Paulo; Data do 
Julgamento: N/A; Data de Registro: 17/02/2006.

Por mácula ao princípio da isonomia tributária (artigo 150, inciso 
II, da Constituição Federal e artigo 163, inciso II, da Constituição do 
Estado de São Paulo), proclamou-se a inconstitucionalidade parcial do § 
2º do artigo 14 da Lei Estadual nº 13.296/2008, que prevê hipótese de 
dispensa de pagamento do tributo – IPVA – àqueles que tiverem privação 
do direito de propriedade do veículo por furto ou roubo, fazendo distin-
ção do início de tal benesse entre os que tiverem a ocorrência do evento 
dentro do Estado de São Paulo e aqueles que sofrerem a perda fora. 
Considerou-se que não haveria finalidade lícita na eleição do discrímen 
referido, uma vez que os contribuintes estariam em situação idêntica 
tanto no início quanto no final do fato gerador (que é a propriedade 
do veículo), detendo o mesmo direito acerca do momento da dispensa, 
o que conduziria à declaração de inconstitucionalidade das expressões 
“quando ocorrido no território do Estado de São Paulo” (art. 14, “caput”, 
da Lei nº 13.296, de 3 de dezembro de 2008) e “por furto ou roubo ocor-
ridos fora do território paulista” (art. 14, § 2º, da Lei nº 13.296, de 3 de 
dezembro de 2008), mantendo-se o restante do dispositivo por trazer ou-
tras hipóteses de dispensa do pagamento.40  Identicamente, considerou 
inconstitucional lei Municipal que autorizou compensação entre crédito 
tributário e particular, em favor da massa falida, uma vez que ofenderia 
os princípios da impessoalidade, isonomia e razoabilidade.41 

No que se refere ao IPVA, o Tribunal de Justiça acolheu arguição de 
inconstitucionalidade da lei estadual que imputava responsabilidade tri-
butária solidária ao ex-proprietário de veículo automotor que, em trinta 
(30) dias, não realizasse a comunicação prevista no artigo 134 do Código 
de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), por violação dos artigos 146, III, 
alínea “a”, 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal, 
ao artigo 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao ar-
tigo 1.228 do Código Civil, ao instituir novo fato gerador a esse imposto. 
Houve referência inclusive à jurisprudência firmada a respeito pelo Su-
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42 TJSP; Rec 0029703-49.2018.8.26.0000; Ac. 11859792; Mogi das Cruzes; Órgão Especial; Rel. Des. 
Alex Zilenovski; Julg. 19/09/2018; DJESP 24/10/2018; Pág. 2475.

43 TJSP; Apelação Com Revisão 9120448-54.1997.8.26.0000; Relator (a): Vicente Miranda; Órgão Julga-
dor: 7ª Câmara (Extinto 1° TAC); Foro de Osasco - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/1998; 
Data de Registro: 11/03/1999. 

44 TJSP; Apelação Com Revisão 9053901-32.1997.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão 
Julgador: 7ª Câmara (Extinto 1° TAC); Foro Central Cível - 1ª V Faz Pública; Data do Julgamento: 
N/A; Data de Registro: 25/02/1999.

45 TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 9041177-49.2004.8.26.0000; Relator (a): Ruy Ca-
milo; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Cível - São Paulo; Data do Julga-
mento: N/A; Data de Registro: 11/11/2005.

perior Tribunal de Justiça, objeto do enunciado da Súmula nº 585, a qual 
evidencia que o artigo 134 do CTB não incide nas relações tributárias.42 

Quanto ao IPTU, aclamou a inconstitucionalidade das leis muni-
cipais que lhe instituíram, antes da Emenda Constitucional nº 29/00, 
progressividade fiscal, uma vez que o artigo 145, § 1º, da Constituição 
Federal previu a graduação dos impostos segundo a capacidade econômi-
ca do contribuinte, adotando a distinção entre impostos reais e pessoais. 
Por isso, o imposto imobiliário pertenceria à categoria de tributo real e 
o princípio da capacidade contributiva do contribuinte não se aplicaria 
ao imposto real.43 Essa tese converteu-se na Súmula nº 668 do Supremo 
Tribunal Federal (“É inconstitucional a lei municipal que tenha estabele-
cido, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, alíquotas progressivas 
para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade urbana”), acarretando, também, a reação legisla-
tiva por intermédio da nova redação atribuída ao inciso I do § 1º do artigo 
156 da Constituição da República, que passou a admitir, explicitamente, 
aquela progressividade. Com a mesma motivação, o antigo Primeiro Tri-
bunal de Alçada Civil de São Paulo assentara a inconstitucionalidade da 
norma municipal que estabelecia alíquotas progressivas para o ITBI.44 No 
Supremo Tribunal Federal, essa mesma orientação foi adotada, editan-
do-se a Súmula nº 656 (“É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas 
progressivas para o Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis 
(ITBI) com base no valor venal do imóvel”).

Em relação às taxas, o Tribunal de Justiça de São Paulo participou 
com pioneirismo da declaração de inconstitucionalidade de taxas muni-
cipais de iluminação de vias públicas, as quais compreenderiam remu-
neração de serviço público geral e indivisível, voltado a toda a coletivi-
dade, sem respaldo no ordenamento jurídico, que a prevê somente no 
caso de serviço público de natureza específica e divisível (artigo 145, 
inciso II, da Constituição Federal e artigo 160, inciso II, da Constituição 
do Estado de São Paulo).45 Tanto é que este foi o entendimento adotado 
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46 TJSP; Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0040833-70.2017.8.26.0000; Relator (a): Mo-
acir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São João da Boa Vista - 1ª Vara Cível; Data 
do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018. Nesse sentir, ainda: TJSP; Incidente 
de Arguição de Inconstitucionalidade 0039852-41.2017.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 
25/10/2017; Data de Registro: 27/10/2017.

47 “II. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta corte firmada no sentido 
da ilegitimidade da utilização do número de empregados como base de cálculo para a cobrança das 
taxas de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituídas pelos municípios. III. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; Ag-RE-AgR 991.701; Rel. Min. Ricardo Lewan-
dowski; DJE 06/12/2018)”.

48 TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 0006428-91.2006.8.26.0000; Relator (a): Sou-
sa Lima; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - São Paulo; Data do Julgamento: 
27/06/2007; Data de Registro: 15/01/2008.

pelo Supremo Tribunal Federal, explicitado em sua Súmula nº 670 e, 
posteriormente, na Súmula Vinculante nº 41 (“O serviço de iluminação 
pública não pode ser remunerado mediante taxa”). Da mesma maneira, 
constatou o Tribunal local inconstitucionalidade em lei municipal que 
criou taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamen-
to com base de cálculo fundada em características apresentadas pelo 
contribuinte, como número de empregados, base imponível que não 
guardaria correlação com o exercício do poder de polícia, custo da 
atividade estatal nessa tributação.46 Similar entendimento adveio de 
nossa Suprema Corte.47 

É certo, de outro lado, que o inciso III do artigo 160 da Constituição 
de São Paulo, tal como fez a Constituição da República no inciso III de seu 
artigo 145, permitiu ao Estado a instituição da contribuição de melho-
ria, decorrente de obras públicas. Nada obstante, essa espécie tributária 
pressupõe fato gerador misto e vinculado, consistente na execução de 
obra pública e da qual, necessariamente, derive valorização imobiliá-
ria. Por isso, a Corte paulista identificou inconstitucionalidade em lei 
municipal que criou mecanismo de cooperação entre o Poder Público 
e a população para execução de obras e melhoramentos de interesse 
comunitário, porquanto a contribuição de melhoria só pode resultar da 
valorização da propriedade do contribuinte em razão de obra pública, ao 
passo que a norma hostilizada, de forma inadmissível, tratava da imposi-
ção aos munícipes de contratação à execução de obra.48 

Atestou-se, de outro lado, na Corte de Justiça paulista, a incons-
titucionalidade de contribuições especiais criadas pelo Estado e pelos 
Municípios que ultrapassaram sua competência prevista no § 1º do artigo 
149 da Constituição da República. Destarte, exortou a impossibilidade 
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de se estabelecer contribuição estadual49 ou municipal50 compulsória a 
título de assistência à saúde (médico-hospitalar), porque a permissão 
constitucional abrangeria tão só contribuição para o sistema próprio 
de Previdência Social. E assim se pautou o Supremo Tribunal Federal.51 

Conclusões

Pelo escorço realizado, sobretudo lastreado em dados empíricos, 
temos que a fiscalização de constitucionalidade no plano estadual teve 
importante avanço com a Constituição Federal de 1988. Com seus trin-
ta anos completos, infere-se que os Tribunais de Justiça, aí incluídos 
todos os magistrados que os compõem, pois afinal, no controle difuso-
-incidental, as questões são examinadas, a princípio, como regra, pelos 
juízes de primeiro grau, têm funcionado como seu expressivo guardião, 
assim como das Constituições Estaduais. Malgrado caiba ao Supremo 
Tribunal Federal a última palavra sobre a interpretação da Constitui-
ção da República dentro de um processo judicial, o prévio debate da 
norma estadual e/ou municipal pela Justiça local, indubitavelmente, 
torna a decisão da Excelsa Corte mais democrática, porque pluralizada 
a discussão, muitas vezes, por várias instâncias. Enfim, bastante coinci-
dência encontramos nos precedentes aludidos, em matéria tributária, 
do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação àqueles do Supremo, o 
que tonifica a interpretação que se deve emprestar, em último grau, 
à Constituição da República e, por outro lado, assegura a autonomia 
dos Estados, reconhecendo-lhes a aptidão para a construção de uma 
verdadeira federação. 

49 TJSP; Remessa Necessária 1007211-18.2017.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão 
Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de 
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019.

50 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009312-53.2017.8.26.0562; Relator (a): Ponte Neto; Órgão 
Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Jul-
gamento: 12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018.

51 “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – JULGAMENTO DE MÉRITO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. É inconsti-
tucional a instituição por meio de norma estadual de contribuição compulsória destinada ao custeio 
de saúde e fundo de assistência médica de servidor público. precedente: recurso extraordinário nº 
573.540/mg, relatado no plenário sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da 
Justiça de 11 de junho de 2010” (STF; RE-AgR 662.796; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 30/08/2017).
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cidadania ativa, cidadania política, cidadania universal e cidadania na-
cional; 5. O serviço público como instituto constitucional e a figura do 
“cidadão-usuário”. 6. Considerações finais; Referências.

Introdução

Não há dúvida de que houve evolução quanto aos termos “cidada-
nia” e “cidadão” nos sistemas político e jurídico em nosso país. O cida-
dão, por muito tempo, foi conceituado como aquele que goza dos direi-
tos civis ou políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres 
para com esse indivíduo2. No entanto, ambos os termos passaram por 
processos evolutivos no mundo jurídico, na medida em que a própria 
concepção de Estado se modificou em virtude das funções que o Estado 
passou a desempenhar na sua relação com a sociedade partir do século 
XIX. Neste artigo, em que se revisitou e foi atualizada parte de trabalho 
anteriormente publicado3, teremos como desafio analisar quais são os 
conteúdos jurídicos desses termos – cidadão e cidadania – porque cada 

1 Doutor e Mestre em Direito pela USP. Pós-doutorado em políticas públicas pela UNICAMP. Professor 
dos cursos de Graduação e de Mestrado em Direito da UNIMEP. Co-coordenador do Núcleo de Estudos 
em Direito Constitucional da Escola Paulista da Magistratura. Secretário Especial de Programas, 
Pesquisas e Gestão Estratégica e Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

2 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Curitiba: Positivo, 
2010.

3 Vide KIM, Richard Pae. O conteúdo jurídico de cidadania na Constituição Federal do Brasil. In: MO-
RAES, Alexandre de; KIM, Richard Pae (Coord.). Cidadania: o novo conceito jurídico e sua relação 
com os direitos fundamentais individuais e coletivos. São Paulo: Atlas, 2013. p. 17-41.
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vez mais se tem estabelecido uma interrelação entre eles e os direitos 
fundamentais, e uma real correlação do cidadão com os serviços públicos 
em seu sentido amplo. Isso decorre de uma concepção demoliberal de 
nossa Constituição, sustentada em dois pilares essenciais: o Estado como 
regulador e executor de serviços públicos administrativos e de interesse 
coletivo e a garantia de direitos fundamentais individuais e metaindivi-
duais de nossos cidadãos, usuários destes serviços.

Ao comemorarmos os 30 anos de nossa Constituição Federal, a mais 
longeva de nosso período republicano, revisitaremos as antigas e as no-
vas interpretações aos seus dispositivos que tratam do cidadão e da cida-
dania, e do usuário do serviço público. Por fim, buscaremos alcançar os 
seus novos conteúdos diante da evolução do próprio Direito, não só sob a 
ótica da Teoria Legislativa, como também da Teoria de Justiça.

1. Resenha descritiva do histórico de cidadania

Nas cidades-estados gregas, os membros das comunidades políti-
cas eram considerados os cidadãos, que estabeleciam suas leis e esco-
lhiam os seus governantes. Ou seja, eram indivíduos do sexo masculino 
que gozavam de direitos e tinham participação dentro das cidades. 
Esses eram a minoria, pois eram excluídos deste rol as mulheres, crian-
ças, os estrangeiros e os escravos.

Diversamente, na Roma antiga, clássica, o termo cidadania era uti-
lizado para significar a situação política de um indivíduo que tinha deter-
minados direitos que este tinha ou que poderia exercer. O seu sentido, 
entretanto, era discriminatório, eis que servia para indicar que deter-
minado indivíduo pertencia a uma classe superior dentro da sociedade.

Na Idade Média, período em que a Igreja assumiu como institui-
ção legítima e política, embora esta pregasse um ideal de igualdade, 
no sentido de que todos os homens seriam iguais perante Deus e que, 
por isto, não deveria existir um governo dos homens sobre os homens, 
mas que todos deveriam se curvar às regras e desígnios de Deus e, 
portanto, do santo poder da Igreja, esta se afastou (no entanto) do 
sentido real de igualdade, para considerar cidadãos apenas os cristãos 
que detinham riquezas e poder, ou seja, aqueles que estivessem ligados 
à nobreza e ao clero.

Após o período da monarquia absolutista, o iluminismo e a refor-
ma protestante trouxeram as ideias do realismo e da racionalidade, 
que contribuíram para o novo entendimento do sentido de cidadão, 
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como um sujeito livre, e não apenas como aquele que possui participa-
ção política na sociedade em que vive.

Embora a partir do século XVIII tenham sido ampliados os direitos 
políticos, garantindo-se o direito ao voto não somente aos detentores 
de propriedades e do dinheiro, mas também às mulheres; a partir do 
século XIX, o conceito de cidadania ainda se mostrava bem limitado à 
ideia de participação política por meio do sufrágio. Como lembra Dal-
mo de Abreu Dallari, 

[...] a partir da Constituição Francesa de 1791 foi 
introduzida uma diferenciação entre “cidadania” e 
“cidadania ativa”, também de origem romana, que 
acabou dando à cidadania um conteúdo de classe, 
claramente discriminatório. Um dado muito ex-
pressivo, suficiente para comprovar a possibilidade 
de manipulação da cidadania, é a constatação de 
que o direito de participar da vida política, ele-
gendo e sendo eleito, ficou reservado apenas aos 
cidadãos. E a condição de cidadão, por sua vez, 
foi reservada “às pessoas do sexo masculino que 
tivessem uma renda mínima anual”4.

A partir da sedimentação dos direitos pelo sistema constitucional, 
com reflexos nas garantias às liberdades, cujas premissas do Estado 
Democrático e Liberal foram lançadas pelo escritor francês Benjamin 
Constant5, passou-se a ter a perspectiva de cidadania lançada pela bur-
guesia, classe que conquistou o novo modelo de organização social nas 
cidades e que alcançou o poder econômico por meio do trabalho, que 
nos séculos anteriores havia desaparecido6. Assim, o burguês passou a 
buscar o seu direito de participar das decisões políticas.

Com a ampliação dos processos integracionistas, passamos a ter a 
implantação de uma nova face da cidadania, de forma ampliada, que 

4 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estado de direito e cidadania. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, 
Willis Santiago (Org.). Direito constitucional – estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 198.

5 Como assinalou Benjamin Constant, em 1819, na famosa conferência proferida no Ateneu Real de 
Paris, na civilização greco-romana só se consideravam livres os homens que participavam direta-
mente da gestão da coisa pública, decidindo sobre a paz e a guerra, votando as leis, exilando um 
cidadão ou julgando da responsabilidade dos magistrados.

6 CASTILHO, José Roberto Fernandes. Cidadania: esboço de evolução e sentido da expressão. Dispo-
nível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo8.htm>. Acesso 
em: 5 jan. 2019.
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não se restringiria apenas a um país, mas a um conjunto de países que 
passaram a se unir por objetivos comuns, como é o caso da construção 
da União Europeia Econômica e Monetária7, do MERCOSUL e do NAFTA8.

Veja-se, por exemplo, que o art. 17º do Tratado que instituiu a 
Comunidade Europeia (cf. Tratado de Amsterdã) estabeleceu que “é 
cidadão da União Europeia toda pessoa que tenha a nacionalidade de 
um Estado-membro”. Também há que se salientar que a noção de cida-
dão restou qualificada nessa comunidade, a partir de 7 de dezembro de 
2000, quando o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão procla-
maram, solenemente, em Nice/FR, a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia que garantiu direitos civis, políticos, econômicos e 
sociais dos indivíduos.

A União Europeia, então, reconheceu direitos, liberdades, garan-
tias e princípios estabelecidos nesse documento, tendo esse sido pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 18.12.2000. A 
presente Carta reafirmou, no respeito pelas atribuições e competências 
da Comunidade e da União, e na observância do princípio da subsi-
diariedade, os direitos que decorrem, nomeadamente, das tradições 
constitucionais e das obrigações internacionais comuns aos Estados-
-Membros, do Tratado da União Europeia e dos tratados comunitários, 
da Convenção Europeia para a proteção dos direitos do homem e das li-
berdades fundamentais, das Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade 
e pelo Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias e do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem, buscando o mínimo em termos de proteção à dignidade da 
pessoa humana nos países signatários e conformou, assim, os direitos 
dos cidadãos dessa comunidade.

7 Conforme terminologia utilizada por MOLLE, Willem. The economics of European integration –  
theory, practice, policy. Vermont: Dartmouth Publishing Company Limited, 1994. p. 16.

8 NAFTA é o “Tratado Norte-Americano de Livre Comércio”, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 
1994, denominado em inglês de North American Free Trade Agreement, que gerou o bloco econô-
mico formado pelo Canadá, Estados Unidos e o México, tendo o Chile como associado. Cuida-se de 
tratado de livre comércio e que, em princípio, ajudou a enfrentar a concorrência gerada pelos tigres 
asiáticos e pela União Europeia. Tratou-se de uma ampliação do antigo “Tratado de Livre Comércio 
Canadá-EUA”, firmado em 1989. Diferentemente da União Europeia, o NAFTA não cria um conjunto 
de corpos governamentais supranacionais e tampouco cria regras superiores às leis nacionais. As 
finalidades deste bloco econômico, especificados em seu artigo 102, essecialmente de natureza 
econômica, busca também oferecer proteção adequada e efetivar uma garantia mínima aos direitos 
de propriedade, inclusive de natureza intelectual, em seus respectivos territórios, e deixa aber-
ta a possibilidade de garantia de direitos aos membros deste grupo. Embora muitos economistas 
coloquem dúvidas sobre a eficiência deste tratado, inclusive pelos últimos resultados, que teriam 
enfraquecido a economia mexicana, o processo de integração ainda permanece em vigor.
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Esta Carta, ao tratar em seu Capítulo V sobre o tema “cidadania”, 
tratou sobre: o direito ao sufrágio (art. 39º.), o direito de eleger e de ser 
eleito (art. 40º.), o direito a uma boa administração (art. 41º.), o direito 
de acesso aos documentos (art. 42º.), o acesso à Justiça e o direito de 
petição (arts. 43º e 44º.), o direito à liberdade de circulação e de perma-
nência (art. 45º.), o direito à proteção diplomática e consular (art. 46º.), 
tudo com os seguintes objetivos, conforme descrito em seu preâmbulo: 
“ao instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, coloca o ser humano no cerne da sua ação”.

Conforme escólio de Dayse Ventura, as regras comunitárias (do 
Direito Comunitário) se integraram abstratamente às ordens nacionais, 
sem exigir um ato interno por parte de seus países-membros, o que 
possibilitou a aplicação imediata e direta das referidas normas no or-
denamento jurídico interno9.

Embora haja esse esforço, em especial, dos países que compõem 
a União Europeia, ainda não há na doutrina jurídica um sentido único 
de cidadania e, portanto, de cidadão, como titular das qualidades de-
correntes daquela. Ainda verificamos em muitos países a exclusão de 
determinadas pessoas não só dentro do conceito de cidadania ativa 
(titularidade sobre o direito ao sufrágio), mas também do sentido de 
cidadania em sentido amplo. E, como adverte Dalmo de Abreu Dallari, 

[...] tais restrições chegaram aos nossos dias atra-
vés da manipulação do conceito de cidadania. Se-
gundo orientação generalizada desde o início do 
século XIX, só é cidadão aquele que preenche os 
requisitos fixados em lei para atingir tal catego-
ria, e os próprios direitos da cidadania foram estri-
tamente indicados em lei [...] Deve-se continuar 
falando em cidadania, porque é um conceito útil, 
ligado às ideias de liberdade e igualdade dos seres 
humanos e de plenitude na aquisição e no gozo dos 
direitos, sobretudo daqueles que interessam à co-
letividade; mas sem perder de vista que enquanto 
houver pessoas excluídas da cidadania não poderá 
existir sociedade democrática. Defenda-se a pes-
soa humana, e o cidadão estará sendo defendido10.

 

9 VENTURA, Dayse (Org.). Direito comunitário do Mercosul. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 
p. 168-171.

10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., p. 198-199.
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2. O “cidadão” na Constituição Federal 

Neste capítulo, analisaremos o sentido da terminologia “cidadão” 
na Constituição Federal, com o objetivo de demonstrar que este ins-
tituto continua a ser polissêmico, adiantando desde já a conclusão de 
que isto está a obrigar a doutrina e os Tribunais a definir o seu sentido 
em cada um dos dispositivos constitucionais. 

O primeiro dispositivo, previsto no art. 5º, inciso LXXIII da CF, pre-
vê que

qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao pa-
trimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, fi-
cando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Esse é um dos dispositivos constitucionais a vincular a noção de cida-
dão com direitos políticos, e essa norma continua a tratar a ação popular 
como o meio constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão, 
titular de direitos políticos efetivos, a buscar a obtenção da invalidação 
de atos ou de contratos administrativos, ilegais e lesivos ao patrimônio 
público, de qualquer esfera federativa, ou na defesa da moralidade ad-
ministrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, como 
já definia a própria Lei da Ação Popular (Lei nº 4717/1965). 

Do mesmo modo, o sentido de “cidadão”, previsto no art. 61 da 
CF, está a exigir a qualidade de eleitor, ao definir a legitimidade para 
apresentar projeto de lei de iniciativa popular. Eis o texto constitucional: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e or-
dinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

A Constituição Federal consagrou como instrumento do exercício 
de soberania popular (CF, art. 14, III) a iniciativa popular de lei, que 
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pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de pro-
jeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacio-
nal, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de cada um deles. E, conforme lembra 
Alexandre de Moraes, as Constituições Estaduais devem prever, nos ter-
mos do § 4º do art. 27 da Constituição Federal, a iniciativa popular de 
lei estadual. Assim, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo 
admite a possibilidade de sua alteração por proposta de cidadãos, me-
diante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 1% dos eleitores11. 

Cuida-se de reserva do poder decorrente da soberania aos eleito-
res, cidadãos com direitos políticos ativos, o que se mostra evidente e 
necessário, na medida em que a Constituição está a transferir parte da 
legitimidade de iniciativa das leis, da participação no processo legisla-
tivo do país, portanto, de transferência do Poder, a alguns membros da 
sociedade qualificados constitucionalmente.

Por outro lado, a Constituição Federal, ao prever em seu art. 58, 
caput, que o Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas 
no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação e que as 
suas comissões, em razão da matéria de sua competência (§ 2º.), cabe 
solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão (inciso V), evi-
dentemente está a fazer menção não apenas ao eleitor, no exercício de 
seus direitos políticos, mas a qualquer pessoa que esteja no país, seja 
residente ou domiciliada no país, ou mesmo, ao brasileiro ou estrangeiro 
que esteja simplesmente de passagem pelo nosso país. Nesse dispositivo, 
o termo “cidadão” tem sentido amplo, no sentido de possibilitar a requi-
sição de qualquer indivíduo que esteja em território brasileiro. 

Esse também é o sentido que pode ser extraído da leitura do art. 
74, CF, que trata da atuação integrada dos Poderes da República, in-
clusive no sistema de controle interno de suas contas públicas, com 
a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da 
União; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia 
e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos ór-
gãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle 
das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

11 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: 
Atlas, 2002. p. 1113.
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haveres da União; e, por fim, apoiar o controle externo no exercício de 
sua missão institucional. 

Nesse caso, embora se tenha buscado uma harmonização entre o 
controle interno e externo, o próprio controle interno pode ser exercí-
cio com o auxílio da sociedade e de seus membros, no caso, do cidadão. 
Assim, estabelecem os seus § 1º e 2º (art. 74, CF) que os responsáveis 
pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregu-
laridade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da 
União, sob pena de responsabilidade solidária. E ressalta no seu § 2º 
que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalida-
des perante o Tribunal de Contas da União. Ao tratar da participação do 
cidadão, não se está a referir ao eleitor tão somente, tanto é que este 
dispositivo é regulamento pelo instituto da denúncia popular, prevista 
na Lei nº 8.443/92 (arts. 53 a 55) que prevê a apuração sigilosa dos 
fatos até que seja verificada a sua procedência ou não12.

Aliás, os arts. 53 a 55 da Lei nº 8.443/92, que estabelecem este 
procedimento, além de não fazerem menção aos requisitos da prova de 
ser o indivíduo cidadão para os fins desta lei, apenas estão a tratar da 
garantia de um sistema de apuração sigilosa, não havendo mecanismos 
para se impedir ou não de se efetivar a apuração da denúncia ainda que 
efetivada por um estrangeiro, por exemplo. Também não se poderia con-
cluir ser possível deixar de se apurar uma denúncia de violação às regras 
financeiras ou administrativas na gestão do patrimônio público pelo sim-
ples fato de a denúncia não ter sido apresentada pelo cidadão-eleitor.

Podemos, ainda, observar que a Constituição Federal, ao se refe-
rir ao cidadão brasileiro, não está apenas a se dirigir ao eleitor, mas a 
todos os residentes no país ao mencionar, em seu art. 64, que a

12 Vide texto normativo: Art. 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. § 1º 
(Vetado). § 2º (Vetado). § 3º. A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua 
procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante 
despacho fundamentado do responsável. § 4º. Reunidas as provas que indiquem a existência de irre-
gularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando-se aos acusados 
a oportunidade de ampla defesa. Art. 54. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da 
União certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo 
de quinze dias, a contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração 
tenha sido concluído ou arquivado. Parágrafo único. Decorrido o prazo de noventa dias, a contar 
do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata este artigo, 
ainda que não estejam concluídas as investigações. Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias 
individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva 
sobre a matéria [...] § 2º O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou 
penal, em decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. 
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[...] Imprensa Nacional e demais gráficas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
da administração direta ou indireta, inclusive fun-
dações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
promoverão edição popular do texto integral da 
Constituição, que será posta à disposição das es-
colas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, 
das igrejas e de outras instituições representativas 
da comunidade, gratuitamente, de modo que cada 
cidadão brasileiro possa receber do Estado um 
exemplar da Constituição do Brasil. 

Aqui, há que se inferir que o objetivo da regra constitucional é a 
de dar ciência plena a todos os membros da sociedade o texto da nossa 
Carta Magna.

3. A “cidadania” na Constituição Federal

Na análise do sentido constitucional de “cidadania”, observamos 
que o texto maior manteve o sentido original utilizado na Grécia clás-
sica, este sob o sentido de “designar os direitos relativos ao cidadão”, 
ou seja, os direitos do indivíduo que vive na sociedade, hoje no campo 
ou nas cidades, onde participa ativamente de negócios e das decisões 
políticas. Cidadania pressupõe, portanto, todas as implicações decor-
rentes de uma vida em sociedade, em um país. 

Esse sentido pode ser extraído dos seguintes textos constitucio-
nais, a saber: 

O art. 1º, inciso II, da CF estabelece que a República Federativa 
do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos a cidadania.

Nesse dispositivo, temos de interpretar no sentido da extensão 
máxima, reconhecendo-a como dever do Estado Democrático de Direito 
de reconhecer e garantir a proteção da dignidade da pessoa humana, 
sem qualquer discriminação ou exclusão. Não há como se entender, em 
um processo hermenêutico sobre esse dispositivo, que se dê uma visão 
meramente formalista do Estado de Direito, que exclua determinados 
indivíduos ou que se afaste do seu conteúdo político, ético ou social, 
sob pena de se aceitar em nome de um “Estado de Direito”, ainda que 
sob a denominação “democrática”, quaisquer atividades que importem 
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em resultados outros que não a promoção da dignidade da pessoa hu-
mana ou que sejam autorizados privilégios ou injustiças.

Ao tratar em seu art. 5º, inciso LXXI que, conceder-se-á mandado 
de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne invi-
ável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerro-
gativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, refere-se 
evidentemente às prerrogativas decorrentes não só da condição do in-
divíduo como eleitor, neste último caso, mas de garantir as prerrogati-
vas inerentes, principalmente, aos direitos fundamentais do indivíduo.

Sobre a legitimidade para a utilização do mandado de injunção, 
a primeira corrente, denominada restritiva, é encabeçada por Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, que defende que os direitos e garantias cons-
titucionais protegidos são unicamente aqueles que se referem à nacio-
nalidade, à soberania e à cidadania. Assim sustentou o constituciona-
lista: “A meu ver, o mandado de injunção tem um campo restrito. Cabe 
quanto à falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania”13. Disto resulta, pelo nobre 
autor, que o instrumento constitucional não alcança outros direitos, 
por exemplo, os elencados entre os direitos sociais e se restringe a 
garantir os direitos, liberdades e prerrogativas diretamente vinculados 
ao status de nacional (os do art. 5º, cujo caput reconhece aos brasilei-
ros determinados direitos fundamentais, ou que possam ser deduzidos 
pelo Capítulo III do Título II, capítulo este relativo à nacionalidade), 
ao de cidadão, quer dizer, o nacional politicamente ativo que, como 
integrante do povo, o soberano na democracia, tem a participação no 
governo, como o direito de voto, e a elegibilidade.

Luís Roberto Barroso critica abertamente esse posicionamento sa-
lientando que, embora tenha sido inserido o complemento “inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania”, não há como se restrin-
gir o alcance do mandado de injunção apenas aos direitos individuais 
elencados no art. 5º, e aos direitos políticos dos arts. 12 a 16, como 
sustentado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho e, ainda, salienta que

[...] com a vênia devida, tal interpretação se 
afigura antes ideológica que científica, e não 
corresponde nem à história, nem à teleologia 
do remédio jurídico introduzido. Como não há  

13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 315.
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cláusula restritiva, estão abrangidos todos os di-
reitos constitucionais, sejam individuais coleti-
vos, difusos, políticos ou sociais.14  

Este último entendimento, que nos parece ser a mais acertada, 
ampliaria – a toda evidência – a legitimidade ativa na utilização do 
mandado de injunção não só aos nacionais ou eleitores, mas também a 
todos os indivíduos residentes no país, ou mesmo aos estrangeiros, des-
de que houvesse falta de norma regulamentadora a impedir o exercício 
de alguma prerrogativa deste gênero contemplada em lei, e não na 
própria Constituição. Aliás, conforme escólio de Celso Ribeiro Bastos, 
o dispositivo estende à tutela da referida garantia para os direitos con-
tidos no Título II da Carta Política, ou seja, aqueles direitos referentes 
à liberdade, tributários da abstenção estatal, na medida em que se faz

[...] importante consignar que o propósito da ga-
rantia não é colher todo e qualquer direito da Cons-
tituição. O mandado de injunção só tem cabimento 
quando a falta de norma regulamentadora impede 
o exercício dos “direitos e liberdades constitucio-
nais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania”. A expressão “direitos 
e liberdades constitucionais” aponta para as clás-
sicas declarações de direitos individuais. No texto 
Constitucional, o tratamento desta matéria é feito 
de forma moderna, a consagrar não só os direitos 
e deveres individuais, mas para incluir debaixo do 
mesmo título “Dos direitos e garantias fundamen-
tais”, os coletivos e os sociais. Destarte, é de se 
entender que a tutela do mandato de injunção 
alcança os direitos subsumidos debaixo do Título 
II da Constituição, aí incluídos obviamente os di-
reitos de nacionalidade, os políticos e também os 
relativos à soberania nacional, embora com rela-
ção a esta última seja um tanto difícil saber em 
que consiste um direito individual dela extraível15.

O fato é que logo após o MI nº 107, no tema que se refere à 
omissão normativa, o Supremo Tribunal Federal realizou alterações  

14 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. p. 249-250.

15 BASTOS, Celso. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 411.
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significativas nas garantias estabelecidas pelo dispositivo constitucional 
mencionado e passou a conferir uma conformação mais ampla do que vi-
nha sendo entendido, inclusive pela Excelsa Corte, até aquele momento.

Ao tratar a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXVII, que 
são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, 
os atos necessários ao exercício da cidadania, também não vislumbra-
mos como realizar uma interpretação restritiva à sua legitimidade ativa 
na utilização dos mecanismos constitucionais, mesmo porque a questão 
da legitimidade não só para ser paciente, mas também para impetrar o 
habeas corpus restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido 
de que o estrangeiro, ainda que não domiciliado no território nacional, 
não impõe sua desqualificação como sujeito de direitos e possuidor da 
titularidade às garantias legais e constitucionais, ou se autoriza que se 
adote contra este qualquer tratamento discriminatório ou arbitrário. 

Nesse sentido, são diversos os julgados do Colendo Supremo Tri-
bunal Federal (RDA 55/192; RF 192/122) e dos tribunais do país (RDA 
59/326; RT 312/363), em que restaram salientados que o súdito es-
trangeiro, mesmo aquele que não é domiciliado no Brasil, tem plena 
legitimidade para impetrar os remédios constitucionais, como é o caso 
do mandado de segurança, do habeas data ou, notadamente, o habeas 
corpus, já tendo sido salientado em v. acórdão do STF que “é inquestio-
nável o direito de súditos estrangeiros ajuizarem, em causa própria, a 
ação de habeas corpus, eis que esse remédio constitucional – por quali-
ficar-se como verdadeira ação popular – pode ser utilizado por qualquer 
pessoa, independentemente da condição jurídica resultante de sua ori-
gem nacional” (RTJ 164/193-194, Rel. Min. Celso de Mello). Nesse sen-
tido, também podemos verificar nos julgados publicados nas seguintes 
revistas: RTJ 134/56-58, RTJ 177/485-488 e RTJ 185/393-394.

O habeas corpus, inclusive, cuida-se de remédio garantidor do di-
reito fundamental à liberdade de locomoção, inclusive aos cidadãos 
que possuem idade inferior a 18 anos de idade (STJ, HC nº 8.392-SP, 
Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 10/05/1999; STJ, HC nº 8.499-SP, Rel. Min. 
Fernando Gonçalves, DJ de 17/05/1999).

Como já sustentado, a Constituição Federal, mesmo ao se referir à 
“cidadania”, não o fez de forma uniforme, ou seja, com sentido unívo-
co. Isto porque, ao mencionar em seu art. 22, inciso XIII e art. 62, § 1º, 
inciso I, letra a, utilizou-se do termo “cidadania” como a qualificação 
da situação do eleitor ou do titular do direito político de eleger ou de 
ser eleito, como podemos verificar de seus textos, que podemos deno-
minar “cidadania política”. 
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Nessas hipóteses, pela correlação do termo “cidadania” com a 
“nacionalidade” e “direitos políticos” (este no último dispositivo), fi-
ca-nos evidente que a Constituição tratou da competência legislativa 
e normativa do Poder Executivo no âmbito da União para disciplinar 
a respeito de nacionalidade, suas espécies, os critérios de atribuição 
e nacionalidade derivada, a equiparação de direitos de nacionalidade 
e políticos a determinado grupo de pessoas denominados “cidadãos”, 
verbi gratia, tudo a ser normatizado de acordo com os preceitos cons-
titucionais; por exemplo, como a aplicação do princípio da vedação 
ao tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados (cf. 
art. 12, parágrafo 2º, da CF). 

Também vedou a edição de medidas provisória sobre a matéria, 
tudo a tratar, à evidência, nestes dois dispositivos constitucionais, da 
cidadania política, dos limites (ou restrições) ao exercício dos direitos 
políticos dos cidadãos e a sua qualificação. A doutrina, aliás, há que 
desenvolver de forma mais aprofundada a diferenciação entre cidada-
nia (aqui concebida como a cidadania política), os direitos políticos e 
o direito eleitoral. 

4. O conteúdo jurídico de “cidadania” no Brasil:  
 cidadania ativa, cidadania política, cidadania universal  
 e cidadania nacional16 

Quando a Constituição Federal, em seu art. 205, que se encontra 
inserido no Titulo VIII, da Ordem Social, Capítulo III, trata “da Educa-
ção, da Cultura e do Desporto”, estabelece que “a educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho”, evidentemente não está a tratar dos direitos políticos 
das crianças e adolescentes.

A definição é extremamente complexa, uma vez que não se trata 
de um conceito estanque, mas histórico, pois como já mencionado, 
varia no tempo e no espaço. Conforme Pinsky & Pinsky, a concepção 
de cidadania altera-se em função da época histórica e de acordo com 

16 Parte deste capítulo, quando tratamos sobre os direitos fundamentais individuais, difusos e coleti-
vos, foi retirada de estudo anteriormente publicado por este autor: KIM, Richard Pae. Titularidade 
dos direitos fundamentais difusos e coletivos. In: KIM, Richard Pae; BARROS, Sérgio Resende de; KO-
SAKA, Fausto Kozo Matsumoto (Coord.). Direitos fundamentais coletivos e difusos: questões sobre a 
fundamentalidade. São Paulo: Verbatim, 2012. p. 11-24.
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o regime jurídico de cada país; e isto ocorre não só “pelas regras que 
definem quem é ou não titular da cidadania, mas também pelos direitos 
e deveres distintos que caracterizam o cidadão em cada um dos Estados 
nacionais contemporâneos”17. Para José Murilo de Carvalho, a cidada-
nia plena “é aquela que combina liberdade, participação e igualdade 
para todos”18.

Para Pinsky & Pinsky, ser cidadão, titular da cidadania, é

[...] ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 
igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos 
civis. É também participar no destino da sociedade, 
votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos 
civis e políticos não asseguram a democracia sem 
os direitos sociais, aqueles que garantem a partici-
pação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à 
educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a 
uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é 
ter direitos civis, políticos e sociais [...]19,

cuidando-se de elemento essencial para que o homem seja titular de 
liberdade e se encontre emancipado dentro da sociedade.

O texto do art. 205 da Constituição Federal, portanto, vincula a 
educação à formação da cidadania. A educação que não prepara o indi-
víduo para ser titular da cidadania e poder efetivamente exercê-la, em 
verdade, acaba por marginalizá-lo: o exclui do contexto de uma socie-
dade justa e igualitária e refrata o sistema da vida do indivíduo, não só 
pela omissão na prestação do serviço educacional (privado ou público), 
mas também quando ela é prestada de forma ineficiente e incompleta.

Luiz Antônio Miguel Ferreira, em importante trabalho sobre o 
tema, de forma percuciente, elenca as relações estabelecidas entre 
cidadania e educação20: 

[...] a) cidadão não é somente a pessoa maior de 
idade. A criança e o adolescente já se consideram 
como tal, a ponto de merecerem a proteção da lei 

17 PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bessanezi (Org.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. p. 9.
18 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-

leira, 2003. p. 9.
19 PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bessanezi. Op. cit., p. 9.
20 FERREIRA, Luiz Antônio Miguel. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o professor: reflexos na 

sua formação e atuação. São Paulo: Cortez, 2008. p. 100-101.
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e, também, a educação obrigatória; b) a educação 
que prepara para o exercício da cidadania é a mi-
nistrada pelo Estado, bem como aquela oferecida 
pela família, com a colaboração da sociedade; c) a 
educação do Estado, como preparo para o exercí-
cio da cidadania, não se limita apenas às crianças 
ou aos jovens, atingindo, também, os adultos que 
não tiveram acesso na idade própria; e, envolve 
todas as fases de ensino, englobando a Universi-
dade, com especial atenção aquela responsável 
pela formação de novos educadores; d) a cidada-
nia deve abranger a efetivação dos direitos civis, 
sociais e políticos; e) a educação não constitui a ci-
dadania, no entanto fornece instrumentos básicos 
para o seu exercício; f) a educação, a transmitir-
-se, não se resume ao simples modelo tradicional 
de ensinar, constituindo-se, de maneira especial, 
na transmissão de valores; g) cidadania requer a 
prática de reivindicação, com a ciência de que o 
interessado pode ser o agente destes direitos; h) 
o exercício da cidadania requer o conhecimento 
dos direitos e também dos deveres; i) cidadania 
implica sentimento comunitário, em processo de 
inclusão; j) a prática da cidadania apresenta-se 
como instrumento indispensável para a construção 
de uma sociedade mais justa e igualitária.

Pudemos observar então que a Constituição Federal trata, em ver-
dade, de duas espécies de cidadania. Ora a Carta da República está a 
tratar da qualidade do titular de direitos políticos, no seu sentido estri-
to – que no sentido proposto pelo constituinte, implica na participação 
ativa e passiva do cidadão na gestão dos interesses da sociedade e do 
Estado –, ora cuida da qualidade daquele que é titular de direitos fun-
damentais, vinculados à dignidade da pessoa humana. 

Se analisarmos detidamente os dispositivos constitucionais acima 
comentados, retirando os dispositivos que tratam da competência le-
gislativa, podemos verificar que não está a Carta Magna a tratar dos 
direitos políticos positivos passivos, ou seja, relacionados à capacidade 
eleitoral passiva, que implica no direito de ser votado. Portanto, quan-
do a Constituição trata da figura do cidadão ou do conteúdo da cidada-
nia, não faz, em momento algum, qualquer referência à titularidade 
daqueles que preenchem os requisitos da elegibilidade.
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Temos então o primeiro sentido de cidadania, fixado pela Consti-
tuição Federal, que implica o direito à manifestação política por meio 
do voto, que os romanos e franceses já qualificaram de forma parado-
xal como sendo “cidadania ativa”, no que foram imitados pelas consti-
tuições brasileiras desde 1824.

Conforme lembra Dalmo de Abreu Dallari, 

[...] quanto à possibilidade de participar das ati-
vidades políticas e administrativas havia uma dis-
tinção importante entre os próprios romanos. Os 
romanos livres tinham cidadania: eram, portanto, 
cidadãos, mas nem todos podiam ocupar os cargos 
políticos, como o de senador ou de magistrado, 
nem os mais altos cargos administrativos. Fazia-se 
uma distinção entre cidadania e cidadania ativa. 
Só os cidadãos ativos tinham o direito de participar 
das atividades políticas e de ocupar os mais altos 
postos da Administração Pública [...] [N]o ano de 
1791 os líderes da Revolução Francesa, reunidos 
numa assembléia, aprovaram a primeira Consti-
tuição francesa e aí já estabeleceram regras que 
deformavam completamente a ideia de cidadania. 
Recuperando a antiga diferenciação romana entre 
cidadania e cidadania ativa, os membros da assem-
bléia e os legisladores que vieram depois estabele-
ceram que para ter participação na vida política, 
votando e recebendo mandato e ocupando cargos 
elevados na administração pública, não bastava 
ser cidadão. E dispuseram que para ter a cidadania 
ativa eram necessários certos requisitos21.

Este é então o primeiro sentido de cidadania: a qualidade do ci-
dadão, titular dos direitos políticos ativos (capacidade eleitoral ativa), 
e que também implica em direitos políticos positivos, que por sua vez, 

se desdobra em várias espécies, as quais buscam 
assegurar a participação do povo no processo po-
lítico eleitoral. Tais espécies são as seguintes:  
direito de voto nas eleições, nos plebiscitos e nos 
referendos; direito de iniciativa popular; direi-
to de ajuizar ação popular; direito de organizar  

21 DALLARI, Dalmo de Abreu. A cidadania e sua história. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/
direitos/sos/textos/historia.htm>. Acesso em: 5 jan. 2019.
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partidos políticos. Eles envolvem, em última análi-
se, os sistema e procedimentos eleitorais22.

Volto a insistir que a Constituição brasileira não faz referência ao 
tratar dos termos “cidadão” e “cidadania” aos direitos políticos pas-
sivos e à exceção mencionada pela doutrina dos direitos políticos ne-
gativos, o que nos autoriza a concluir que não constituem elementos 
constitutivos destes institutos. Isso implica que mesmo aqueles que não 
são elegíveis, seja sob o aspecto específico ou amplo, caso tenham a 
capacidade jurídica para serem eleitores, estarão dentro do rol dos in-
divíduos considerados pela nossa Constituição como sendo “cidadãos”.

Um segundo sentido de “cidadania” e de “cidadão” estabelecido 
pela Constituição cuida da ideia-mestra da nova cidadania que, bri-
lhantemente, Fábio Konder Comparato descreve como sendo aquela 
consistente em fazer com que o povo se torne parte principal do pro-
cesso de seu desenvolvimento e promoção social: é a ideia de parti-
cipação, que no seu entender deve instaurar-se em cinco níveis: a) 
na distribuição dos bens, materiais e imateriais, indispensáveis a uma 
existência socialmente digna; b) na proteção dos interesses difusos ou 
transindividuais; c) no controle do poder político; d) na administração 
da coisa pública e, e) na proteção dos interesses transnacionais23. 

Esse sentido mais amplo de cidadania está a permear a nossa Cons-
tituição Federal e não há dúvida de que se cuida de qualidade de qual-
quer indivíduo que esteja em nosso país, seja ele homem, mulher, crian-
ça ou adolescente, nacional ou estrangeiro, domiciliado ou não no nosso 
país e que deva receber tratamento digno pela sua condição como ser 
humano. E, embora o brasileiro não possa ser tratado de forma igual em 
países onde o regime político seja ditatorial, ou onde não estejam em 
vigor de forma ampla os direitos fundamentais do homem, nossa Cons-
tituição instituiu o Estado Democrático Social de Direito, que como bem 
sustentou Comparato, “a ideia de que a proteção da pessoa humana não 
se realiza apenas pelo instituto das liberdades públicas, pedra angular do 
Estado liberal, mas exige também a promoção compulsória da igualdade 
social, permeia todo o direito constitucional contemporâneo”24.

22 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 490-491.
23 COMPARATO, Fábio Konder. A nova cidadania. Lua Nova, São Paulo, n. 28-29, abr. 1993. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64451993000100005&script=sci_arttext>. Acesso 
em: 5 jan. 2019.

24 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit.
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O fato é que o Brasil tem inserido dentro do contexto nacional as 
normativas internacionais de direitos humanos, adequando-se à políti-
ca mundial de proteção aos direitos humanos. Podemos, aliás, lembrar 
que o nosso país aprovou as seguintes Declarações que estão a tratar de 
Direitos Humanos: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948); Decla-
ração do Direito ao Desenvolvimento (1986); Declaração e Programa de 
Ação de Viena (1993); Declaração de Pequim (1995). Também ratificou 
os seguintes Tratados Internacionais de Proteção de Direitos Humanos, 
a saber, dentre outros: Preceitos da Carta das Nações Unidas (1945); 
Convenção contra o Genocídio (1949); Convenção relativa ao Estatu-
to dos Refugiados (1951); Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados 
(1966); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966); Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); Con-
venção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial 
(1968); Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969); Conven-
ção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 
Mulher (1984); Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984); Convenção Interame-
ricana para Prevenir e Punir a Tortura (1985); Convenção sobre os Direi-
tos da Criança (1989); Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher (1994).

Ao inserir dentro do sistema jurídico nacional a proteção dos direi-
tos fundamentais do indivíduo, podemos ousar concluir que a Constitui-
ção Federal adotou o que podemos denominar “cidadania universal”, 
na medida em que essas normativas vêm sendo acrescidas à noção de 
“cidadania nacional”. É à luz desse choque de opiniões, o qual se acha, 
de resto, na origem da controvérsia contemporânea sobre o positivismo 
jurídico, que podemos entender o fato de que a Declaração de 1789 
diz respeito, como autêntica fórmula de compromisso, aos direitos do 
homem e do cidadão. 

A nova cidadania comporta, pois, duas dimensões: uma universal e 
outra nacional. “Todo homem é, doravante, protegido em seus direitos 
naturais, independentemente de sua nacionalidade; mas somente os 
nacionais são titulares de direitos políticos” [...] 

O passo seguinte na constituição dessa cidadania 
universal consiste, sem dúvida, no reconhecimento 
da legitimidade ativa de pessoas privadas para a 
defesa dos direitos humanos da terceira geração, 
isto é, os que têm por objeto bens ou interesses 
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de natureza transnacional. Esse direcionamento 
tem-se feito sentir, sobretudo, em matéria de pro-
teção ao meio-ambiente. Na recente Conferência 
das Nações Unidas sobre Ecologia, realizada neste 
ano de 1992 no Rio de Janeiro, a presença maciça 
de organizações não-governamentais de dezenas 
de países muito contribui para fazer chegar às de-
legações oficiais o clamor da opinião pública mun-
dial, sobre a necessidade e urgência de proteção 
do patrimônio ecológico de toda a humanidade.25 

Não há dúvida de que o indivíduo é titular de direitos fundamen-
tais, em especial, das liberdades inseridas naquelas denominadas pri-
meira dimensão. Aliás, uma interpretação meramente gramatical do 
caput do art. 5º. da Constituição Federal poderia nos fazer inferir que 
apenas os brasileiros, natos ou naturalizados, bem como os estrangei-
ros residentes no país seriam titulares de direitos fundamentais. No 
entanto, como já salientado, a nossa Suprema Corte entendeu que, 
inclusive, os estrangeiros, que estejam de passagem pelo nosso país 
também podem ser titulares de direitos fundamentais (vide STF, 1ª Tur-
ma, RE nº 215.267/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie). 

Como se sabe, uma das características dos direitos fundamentais 
é a universalidade (no país), no sentido de que todos os seres huma-
nos são seus titulares, independente de credo, raça, cor, sexo, posi-
ção social, convicções políticas ou filosóficas. Entretanto, importante 
salientar que com a especificação dos direitos fundamentais, alguns 
desses direitos não podem ser invocados por quaisquer pessoas, pois 
são essencialmente direcionados a determinadas pessoas, setores da 
sociedade ou, ainda, a grupo de pessoas, como, verbi gratia, os direitos 
dos trabalhadores, dos idosos ou dos deficientes. Ou seja, o titular e/ou 
o destinatário da norma poderá ser determinada pessoa ou grupos de 
pessoas, dependendo do interesse jurídico a ser tutelado.

Também não há que se olvidar que o reconhecimento do potencial 
normativo da Constituição colaborou para que o tema da eficácia hori-
zontal dos direitos fundamentais fosse cada vez mais estudado. É fato 
que os direitos fundamentais foram concebidos, historicamente, para 
proteger os indivíduos dos abusos do poder estatal contra a liberdade 
e a dignidade humana. O reconhecimento do efeito horizontal parece 
ser necessário quando encontramos, entre os particulares em conflito, 

25 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit.
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uma evidente desproporção de poder social. Entretanto, essa eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais deve ser aplicada não só nos casos 
de visível desigualdade entre as pessoas privadas, mas também nas 
hipóteses em que houver igualdade efetiva, no entanto, a violação se 
mostre patente quando em desconformidade com o equilíbrio exigido 
dos direitos de cada um dos litigantes exigindo-se, neste caso, a ponde-
ração dos direitos prima facie no caso concreto, para declarar o direito 
definitivo do vencedor, ou melhor, do titular do direito violado.

A regra, portanto, deve ser a de que a titularidade dos direitos 
sociais é efetivamente do cidadão, titular desta “cidadania nacional” 
– admitido em nosso sistema jurídico como sendo de uma “cidadania 
universal” –, e da sociedade, razão pela qual se impõe sua proteção na 
forma ampliada, difusa ou coletiva, sem afastar a possibilidade de haver, 
outrossim, proteção individual nos casos de ameaça ao mínimo existen-
cial ou para os casos em que as regras autorizam que se garanta o acesso 
a políticas públicas já instituídas. Os mecanismos processuais de tutela 
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos resolve, parcial-
mente, o problema aqui colocado, relativamente à sua titularidade. 

Evidente que, como já sustentado, aquele sentido de cidadão, 
como um morador da cidade, o natural e habitante das cidades antigas 
ou Estados modernos, que é sujeito de direitos políticos e que, ao exer-
cê-los, intervém no governo do país26, não mais há como prevalecer, 
seja porque o estudo sobre a cidadania já ultrapassou as discussões 
de natureza privatista e hoje se cuida de instituto de direito público, 
pois trata da relação jurídica do indivíduo, detentor dentro do sistema 
legislativo de uma posição jurídica, com o Estado, seja sob o aspecto 
político-social, seja sob a perspectiva jurídica.

Também não mais há como se acolher a tese de que os direitos da 
cidadania estão apenas restritos à relação do cidadão com o Estado, 
mas se mostra ampliada, o que deve levar-nos a concluir que o cida-
dão não é apenas o indivíduo detentor de direitos políticos, que apenas 
possui um título de eleitor “válido”, mas aquele que é detentor, em 
sentido amplo, de direitos fundamentais civis, políticos e sociais, mes-
mo que na forma técnica, jurídica, e não apenas para os cultores das 
ciências sociais e políticas, seja simplesmente um eleitor. Aliás, há tem-
pos aguarda-se a diferenciação conceitual entre cidadão e eleitor no 
ramo do Direito, inclusive para se atender à utilização da nomenclatura 

26  QUINTANA, Juan Blasco. Dicionário de Ciências Sociais. Coordenação geral de Benedicto Silva Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986. p. 177.
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cidadão de forma mais ampla e abarcar a conceituação utilizada pelos 
sociólogos e cientistas políticos.

Inclusive, oportuno parece-me acrescentar que a relação jurídica 
processual, autônoma em relação à material, nada pode criar quanto 
ao direito material. Ademais, a existência de técnicas processuais de 
tutela dos direitos sociais torna desnecessária a própria discussão acer-
ca da ideia de titularidade destes direitos. Aliás, quando se pensa em 
direito próprio ou alheio para discutir a natureza da legitimação pro-
cessual dos direitos transindividuais, raciocina-se a partir de uma visão 
individualista, com a qual a noção de direito transindividual rompeu27. 
Se o direito é da comunidade ou da coletividade, não é possível falar 
em direito próprio ou alheio, em princípio, mas não há motivos para se 
afastar a ideia de que o cidadão e a própria sociedade sejam efetiva-
mente os beneficiários da tutela jurisdicional concedida, a garantir o 
direito subjetivo, em regra, daquele.

Não há dúvida de que em existindo um direito fundamental, con-
formado pelos princípios e regras, conforme lembrado por Robert Ale-
xy, Luigi Ferrajoli, Ronald Dworkin, e a identificação do titular, ainda 
que este seja a sociedade, os cidadãos ou uma coletividade, há que 
se reconhecer existir um direito subjetivo público. É evidente que a 
aplicabilidade das normas constitucionais, em conformidade com as re-
gras, deve garantir um direito. Aliás, verificamos avanços na doutrina, 
espelhados também nas lições de Alf Ross, no sentido de que possível se 
faz, mesmo nos direitos sociais, reconhecer-se a existência de direitos 
subjetivos, inclusive públicos. A saber, temos as seguintes afirmativas 
de renomados juristas: “Os direitos sociais são compreendidos como 
autênticos direitos subjectivos inerentes ao espaço existencial do cida-
dão, independentemente da sua justiciabilidade e exequibilidade ime-
diatas”28. “Em todos os direitos a ações positivas do Estado se coloca o 
problema de saber se e em que medida se pode e se deve impor a per-
secução dos fins do Estado através de direitos subjetivos constitucio-
nais dos cidadãos”29. “De um lado, o direito subjetivo, a possibilidade 
de exigir; de outro, o dever jurídico, a obrigação de cumprir. Quando a 

27 LINS, Liana Cirne. A tutela inibitória coletiva das omissões administrativas: um enfoque processual 
sobre a justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/
arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Direitos_sociais_processo.pdf>. Acesso em: 5 
jan. 2019.

28 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2001. 
p. 498.

29 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 520.
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exigibilidade de uma conduta se verifica em favor de um particular em 
face do Estado, diz-se existir um direito subjetivo público”30.  

O fato é que podemos observar que dentro de nosso sistema cons-
titucional, há efetivamente três noções de cidadania: a “cidadania ati-
va”, a “cidadania política” e a “cidadania nacional” que esta hoje se 
confunde, em razão da adoção das normativas internacionais de direi-
tos humanos, com a “cidadania universal”.

A Constituição Federal, em seus arts. 5º, LXXIII e 61, ao tratar do 
“cidadão”, está a tratar do eleitor e, portanto, a toda evidência está a 
tratar da “cidadania ativa”, que consiste na qualidade da titularidade 
dos direitos políticos ativo (capacidade eleitoral ativa).

Por outro lado, a nossa Carta Magna, ao tratar em seus arts. 58, § 
2º, inciso V; 64 e 74, da figura do cidadão, está a se referir ao ser huma-
no, indivíduo titular de direitos fundamentais, e nos arts. 1º, inciso II; 
5º, incisos LXXI e LXXVII; e 205, por sua vez, ao se referir a “cidadania”, 
está a tratar do que se pode denominar “cidadania nacional”, que em 
nosso país se confunde com a “cidadania universal”, na medida em 
não só se refere aos cidadãos nacionais, mas também aos estrangeiros, 
ainda que não domiciliados em nosso país. 

A Constituição Federal, somente em seus arts. 22, inciso XIII e 62, 
§ 1º, inciso I, letra a, ao utilizar o termo “cidadania”, está a tratar efe-
tivamente dos direitos políticos do cidadão, ou seja, a cuidar da ques-
tão da elegibilidade e inelegibilidade, além dos limites (ou restrições) 
aos direitos políticos destes indivíduos, pois reserva a competência le-
gislativa para tratar estes temas e impõe vedações à edição de medidas 
provisórias. Entendemos que, nesse caso, a Constituição está apenas a 
tratar da “cidadania política”.

5.	O	serviço	público	como	instituto	constitucional	e	a	figura	 
 do “cidadão-usuário”

Embora profunda a divergência da noção de serviço público nas 
doutrinas jurídicas nacionais e estrangeiras, não há como negar que 
ainda prevalece a utilização desta terminologia a todos os serviços pú-
blicos prestados diretamente pelo Estado ou por seus delegados e que 
se revestem também de interesses coletivos e privatísticos31. Juristas, 

30 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibi-
lidades da constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 104.  

31 Vide, este capítulo, material desenvolvido em outro trabalho: KIM, Richard Pae. Serviços e relação 
de consumo. Revista de Direito e Legislação, v. 6, p. 7-48, 2005. 
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como o da estatura de José Afonso da Silva, ainda sustentam que o 
serviço público, pela sua natureza estatal e por visar ao atendimento 
de necessidades comuns da coletividade, deve-se submeter ao regime 
jurídico de direito público32 e que, por isso, não poderia ser confundido 
com a atividade econômica estatal, sob a orientação de administrado-
res de empresa privada e sob um regime de liberdade econômica.

Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de Mello exclui do conceito de 
serviço público as atividades estatais como o exercício do poder de po-
lícia, seja administrativo, de segurança ou judiciário, por entender que 
o poder de polícia possui regime jurídico próprio e não atende à utilida-
de da comunidade, o que deve ser a tônica dos serviços públicos, bem 
como as atividades decorrentes do exercício das funções administrati-
vas, inclusive as de fomento, e as de administração da coisa pública. 

Se é correto afirmar que a doutrina majoritária33 vem sustentando 
ser este o entendimento que se deva considerar como sendo o mais 
adequado ao sistema jurídico vigente, com razão alguns publicistas 
enumeram os casos em que a Constituição Federal fixa as atividades 
consideradas como sendo serviço público, como os de natureza social 
e que importam muitas vezes em monopólios estatais, podemos ainda 
lembrar que no art. 37, § 6º da Constituição Federal, o termo “servi-
ço público” inclui também as atividades relacionadas ao exercício de 
todas as funções públicas, inclusive, o poder de polícia, a gestão admi-
nistrativa e até mesmo as atividades de fomento. 

Com o devido respeito aos que pensam de forma diferente, não 
há como se  conceber o serviço público exclusivamente como uma ati-
vidade econômica, que deva ter como fundamentos os princípios da 
ordem econômica fixadas no art. 170 da Constituição Federal. Isto por-
que, essa ordem econômica está fundada na valorização do trabalho 
humano e na iniciativa privada, ou seja, a Constituição consagra uma 
economia de mercado, de natureza capitalista, o que não há como se 
admitir quando se trata de um serviço em que o objetivo é atender 
essencialmente os interesses da coletividade34.

32 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 777-778.
33 Eros Roberto Grau, por exemplo, defende que o “serviço público” importa em uma atividade econômi-

ca, motivo pelo qual as suas atividades deveriam se sujeitar aos princípios constitucionais referentes 
à ordem econômica (art. 170 da CF). Para o jurista e Ministro de nossa Corte Suprema, cuida-se de 
“atividade explícita ou supostamente definida pela Constituição como indispensável, em determina-
do momento histórico, à realização e ao desenvolvimento da coesão e da interdependência social 
(Duguit) – ou, em outros termos, atividade explícita ou supostamente defendida pela Constituição 
como serviço existencial relativamente à sociedade em um determinado momento histórico” (Direito 
Constitucional – estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 267.).

34 SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 764.
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Os fundamentos sociais, ideológicos e jurídicos da ordem econô-
mica estão respaldados nas atividades criadora e lucrativas, essencial-
mente. E, embora a Constituição determine que deva ser respeitada 
a valorização do trabalho humano e conforme os ditames da justiça 
social, para o fim de se buscar moderar os excessos do capitalismo, 
tem-se que o sistema capitalista continua a ser, essencialmente, indivi-
dualista – ou seja, fundado em regras privadas, como sempre sustentou 
Josephat Marinho (vide RDP 19/59).

Conforme escólio de Cristiane Derani, “a eficiência da administra-
ção é medida pelo restabelecimento de um Estado de direito respon-
sável pela concretização do interesse coletivo, com a supressão da mi-
séria, da exploração, da desigualdade das condições sociais”. E, ainda 
que o Estado exerça atividade econômica por meio de suas empresas 
estatais, sua eficiência “é encontrada com a satisfação social, através 
de produção de produto socialmente disponível e necessário à coleti-
vidade em geral”35. 

Ainda que o serviço seja prestado por concessionária, permissioná-
ria, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, e ainda que sob a 
lógica concorrencial, por se tratar de atividade executada por particular, 

[...] os serviços públicos devem se inspirar na soli-
dariedade, o que implica escolhas sobre a extensão 
e a natureza das prestações ditadas pelo interesse 
coletivo e não pelo lucro. Isto não significa que a 
lógica concorrencial e a lógica social estejam em 
contradição, mas simplesmente que é necessário 
atingir o melhor equilíbrio entre os dois, quer di-
zer, que a rentabilidade e o valor da solidariedade 
devem ser conciliados36. 

Se é certo que o empresário, ou ainda, a sociedade empresária, 
possui como elemento de definição de sua atividade a intenção de lucro, 
por sua vez, a eficiência de sua atuação como prestador de serviço pú-
blico e empresário deve ser o de equilibrar a busca pela concretização 
do interesse coletivo, da satisfação do usuário pela qualidade e do lucro.

O princípio da generalidade, conhecido também como da univer-
salidade, implica que o Poder Público deve possibilitar que o maior 
número de pessoas possam ter acesso aos serviços públicos (common  

35 DERANI, Cristiani. Privatização e serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 150-151.
36 DERANI, Cristiane. Op. cit., p. 152.



O cidadão como usuário do serviço público na Constituição brasileira 539

carriage). Esse tema está sendo objeto de estudo muito interessante 
por parte do professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Ge-
rais, Dr. Giovani Clark, na Fundação Brasileira do Direito Econômico, bem 
como do Dr. Washington Peluso Albino de Souza ao proferir conferência 
que se acha publicada no volume 54 da Revista da Procuradoria-Geral 
do Estado do Rio Grande do Sul, em que se discute a dicotomia entre a 
necessidade de se garantir o elemento que compõe a atividade empre-
sarial, qual seja, o lucro, bem como o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos, e a busca da universalização dos serviços públicos. Ou 
seja, como se atingir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 
de concessão e dos termos de permissão de serviços públicos, levando-se 
em conta os dispêndios com a execução do serviço público, da ampliação 
deste serviço (buscando-se alcançar, muitas vezes, pessoas que vivem 
em locais que distam dezenas e até centenas de quilômetros das grandes 
áreas urbanas), o prazo dessas delegações e, ainda, permitir o lucro? A 
resposta, com absoluta certeza, não é fácil, e as questões levantadas pe-
los usuários, que contestam, inclusive, a cobrança das chamadas tarifas 
mínimas, só serão resolvidas pelos nossos tribunais.

Ricardo Toledo Silva, professor titular da Faculdade de Arquitetu-
ra e Urbanismo da Universidade de São Paulo, apresenta uma proposta 
de monitoramento dessa universalização, no sentido de construir um 
sistema de informações de domínio público. Para ele, os principais pon-
tos propostos são: 

[...] i) Oferta de infra-estrutura e distribuição es-
pacial de capacidades, incluindo a localização das 
principais concentrações no espaço intra-urbano, 
em termos qualitativos e quantitativos, inclusive 
combinações de interesses com negócios imobili-
ários. ii) Padrões de informação técnica e opera-
cional de interesse para a gestão urbana, a serem 
exigidos dos prestadores de serviço. iii) Integração 
tecnológica e gerencial entre sistemas de infra-es-
trutura de escopos distintos – em especial eletrici-
dade, telecomunicações, abastecimento de água, 
resíduos sólidos, esgotos, gás – e os impactos de 
sua integração sobre suas estruturas de oferta, em 
conjunto e para cada uma delas. iv) Aplicabilidade 
de instrumentos de gestão urbana no planejamen-
to e na regulação da oferta de serviços públicos 
em rede na Região Metropolitana de São Paulo, 
com ênfase nos impactos dessas ofertas sobre as 
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estruturas urbana, metropolitana e ambiental. v) 
A atitude dos reguladores setoriais com respeito a 
questões que envolvem o interesse público difuso, 
com especial atenção aos aspectos que afetam o 
desenvolvimento metropolitano, a justiça social e 
a sustentabilidade ambiental. vi) As prioridades se-
toriais na expansão da oferta: difusão de capacida-
des básicas X diversificação/aumento de qualidade 
dos serviços para atender aos mesmos segmentos 
sociais já atendidos com capacidades básicas37. 

Como um corolário do princípio da generalidade, essa universali-
zação do serviço público só será possível se os preços forem módicos. É 
evidente que a dificuldade na composição dos preços também decorre 
desta dicotomia entre custar menos e atingir o maior número possível 
de pessoas. Não se trata de questão apenas mercadológica, porque não 
se pode aceitar que o serviço apenas alcance os locais com maior po-
tencial em termos de mercado. A ampliação do serviço público deve ter 
como fundamento o interesse coletivo, ou seja, de todos os administra-
dos, razão pela qual deve o serviço ser alcançado também por aquelas 
pessoas que em termos empresariais não poderiam ser incluídas em um 
aviamento com índice positivo.

Não significa, outrossim, que pelo princípio da modicidade, a pes-
soa jurídica de direito público deva subsidiar total ou parcialmente o 
preço público a ser cobrado do usuário, embora, em se tratando de ati-
vidades ligadas à prestação de serviços, que visam atender os direitos 
sociais, devesse o administrado exigir do poder público algum subsídio, 
nos casos em que a lei não preveja a gratuidade do serviço, eis que o 
Estado deve ter como objetivo fundamental a prestação de serviços na 
busca da tutela real dos direitos sociais e que garantam a dignidade hu-
mana, como a saúde – incluindo a higiene púbica, educação – incluin-
do o transporte escolar, lazer – incluindo espetáculos públicos, etc.

O usuário é todo aquele que se utiliza do serviço público, indepen-
dentemente da espécie, ou seja, seja o serviço próprio, impróprio, uti 
universi ou uti singuli (facultativo ou compulsório). E, o texto do art. 
175, inciso II, da Constituição Federal estabelece que seja o serviço 
prestado diretamente pelo Poder Público (ou seja, pela Administração 
Direta ou Indireta), ou por meio de concessão ou permissão, a lei deve-
rá dispor sobre os direitos dos usuários.

37 SILVA, Ricardo Toledo. Proteção ao consumidor de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
p. 292.
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No âmbito federal, como não existe apenas um diploma sobre os 
serviços públicos prestados diretamente pela Administração Pública e 
os direitos dos usuários, verificamos apenas algumas normas esparsas. 
No tocante à delegação negocial, a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que veio a dispor sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e deu outras providências, em seu Capítulo III, tratou dos “Di-
reitos e Obrigações dos Usuários”, ao estabelecer, em seu artigo 7º que: 

sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usu-
ários: I - receber serviço adequado; II - receber do 
poder concedente e da concessionária informações 
para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de 
escolha, observadas as normas do poder conceden-
te; IV - levar ao conhecimento do poder público e 
da concessionária as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado; V - 
comunicar às autoridades competentes os atos ilíci-
tos praticados pela concessionária na prestação do 
serviço; VI - contribuir para a permanência das boas 
condições dos bens públicos através dos quais lhes 
são prestados os serviços.

(vide também a Lei estadual paulista nº 10.294, de 20 de abril de 1999, 
que dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do 
Estado de São Paulo). 

Embora poucos sejam os dispositivos dos diplomas mencionados, 
verificamos que, fundamentalmente, em nada acrescentaram às re-
gras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Aliás, vê-
-se que as diretrizes das legislações de proteção ao usuário possuem 
apenas conteúdos genéricos. Nos casos de concessão e permissão, em 
regra, há relação de consumo, mas há situações em que mesmo ha-
vendo a cobrança de tarifas, se o serviço é utilizado, por exemplo, 
na atividade fim de um estabelecimento, estaremos fora dos limites 
garantidores do CDC.

O fato é que o usuário sempre será o termo genérico daquele que 
recebe um serviço público, sendo a espécie o usuário-consumidor (ou 
que será chamado apenas de consumidor, quando as normas protetivas 
dos usuários não beneficiarem ainda mais o consumidor).
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Analisando os contextos sociais e políticos de nosso país, as con-
clusões mostraram-se óbvias: a sociedade está cansada dos déficits. 
Déficit nos serviços públicos, no sistema político e eleitoral, de ética 
e de cidadania. Acabamos de comemorar os 30 anos da Constituição 
Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988, mas diante das discri-
minações legais e econômicas e das consequências do antivalor das 
desigualdades sociais e econômicas, em que uns são mais cidadãos do 
que outros, a sociedade mostra-se cansada. 

Vou citar alguns exemplos do cotidiano. A mãe se pergunta a quem 
reclamar quando percebe que seu filho, que tem 14 anos de idade, 
ainda não sabe ler e escrever, embora tenha frequentado a escola pú-
blica durante toda a sua educação básica? O filho se pergunta, a quem 
reclamar quando o seu pai, que estava com pneumonia não conseguiu 
um atendimento eficaz e, por isto, veio a falecer dentro da ambulância 
a caminho do terceiro hospital? A quem reclamar quando o usuário do 
transporte urbano não consegue chegar à sua casa antes das 22 horas, 
quando sai diariamente de seu local de trabalho às 18 horas? A quem 
reclamar quando cada vez que chove a sua casa vira um lago em função 
das inundações? A quem reclamar quando se é assaltado pela quinta vez 
só naquele mês? Tudo parece não funcionar. 

Também não há para quem pedir providências e a aplicação de 
sanções contra os responsáveis pelo caos. Embora em virtude de deci-
são, proferida em sede de liminar do Supremo Tribunal Federal, publi-
cada no dia 2 de julho de 2013, ao menos uma pequena luz no final no 
túnel tenha-se acendido, quando por decisão do eminente Ministro Dias 
Toffoli, em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 24), 
promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), o Tribunal fixou o prazo de 120 dias para o Congresso Nacional 
editar a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que já deveria 
ter sido aprovada dentro deste mesmo prazo a contar da publicação da 
Emenda Constitucional no. 19/1998.

Ocorre que mesmo com a promulgação da Lei nº 13.460, de 
26 de junho de 2017, o cenário parece não se ter alterado. As re-
gras estabelecidas nessa lei, com todo o respeito, tem-se mostrado 
ineficazes para trazerem reais mudanças. A lei não prevê sanções 
políticas e muito menos se criam órgãos de controle com autonomia 
suficiente para aplicar sanções administrativas aos governos, gesto-
res, prestadores de serviços públicos, agentes públicos e parceiros 
privados que possam garantir, efetivamente, um serviço de quali-
dade aos usuários. 
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6.	Considerações	finais

Como pudemos observar, o termo “cidadania” possui e ainda se 
encontra em processo evolutivo, com diferentes interpretações sobre o 
seu sentido e, portanto, sobre o seu conteúdo jurídico. 

Embora tenhamos importantes discussões sobre quem deva ser 
considerado cidadão, diversas são as óticas sobre o assunto. Alguns sus-
tentam a necessidade de se restringir a participação à eleição de seus 
representantes (ou seja, o cidadão como eleitor). Outros trabalham 
com a relevância de estimular o cidadão a participar das decisões polí-
ticas, uma vez que ele é o maior interessado, pois será também o des-
tinatário das leis e das referidas decisões. E, por fim, temos o cidadão, 
como titular de direitos fundamentais individuais, difusos e coletivos, 
incluindo nessa categoria os usuários dos serviços públicos lato sensu 
e que, pelas obrigações constitucionalmente impostas, é titular de um 
direito a uma prestação eficiente pelos seus prestadores – não impor-
tando se é prestado diretamente pelo Estado ou por seus delegados.

Não podemos também olvidar que o sentido de cidadão e de ci-
dadania se tem modificado, principalmente com o processo de globa-
lização e de integração entre os Estados. Conforme bem sustentado 
por Artemis Cardoso Holmes, em seu trabalho acadêmico38, o cenário 
internacional, com os processos integracionistas e a globalização estão 
criando a necessidade de se garantir aos cidadãos um novo status, um 
novo espaço de atuação, a fim de que possam participar das decisões 
que estão sendo adotadas e, agora, inclusive, fora do âmbito dos Esta-
dos-Nacionais, ou seja, fora de seu país, como vem ocorrendo na União 
Europeia. Esse processo integracionista vai ser capaz de incluir e não 
de excluir mais e mais os indivíduos, pois só assim é que se garantirá 
um sentimento de comunidade. Ademais, há que se evitar o sentimento 
de déficit democrático na medida em que a ampliação do sentido de 
“espaço” territorial, com a quebra de algumas barreiras físicas (nas 
fronteiras) e jurídicas a dividir os países e a necessidade de se garantir 
o sentimento de empoderamento em termos de garantia efetiva de 
direitos nesse processo integracionista, está a exigir efetivos espaços 
públicos e jurídicos para o exercício da cidadania, inclusive para que 
seja possível a participação política.

38 HOLMES, Artemis Cardoso. O novo conceito de cidadania e sua inserção no processo integracionis-
ta da União Europeia. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade Federal de Per-
nambuco, Recife. Disponível em: <http://www.liber.ufpe.br/teses/arquivo/20040913102618.pdf>. 
Acesso em: 5 jan. 2019.
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Com o devido respeito àqueles que pensam o contrário, a “cidada-
nia” não implica em um direito específico. Cidadania é a qualidade da 
pessoa, que deve ser tratada com respeito aos princípios democráticos 
e aos direitos humanos. Cuida-se de um status que antes se situava 
apenas no campo político e que hoje, acrescendo-se o entendimento 
republicano de Estado por Habermas, não fica só restrito à garantia de 
um processo de formação de opinião e de vontade, mas também, como 
sustenta Boaventura de Sousa Santos, há que se “eliminar os novos me-
canismos de exclusão da cidadania” (chamados por muitos de déficit de 
cidadania), “de combinar formas individuais com formas coletivas de 
cidadania”39, a fim de incluir dentro do conceito de cidadania a solida-
riedade, a fim de trazer todos para a defesa do que é comum.

A noção ampla de cidadania implica na qualidade da pessoa de 
ser titular e de ver reconhecidos os seus direitos humanos, que não são 
mais localizados, mas que são e devem ser universais, razão pela qual 
se sustentou ser necessário o reconhecimento, em especial no Brasil, 
de que temos uma “cidadania universal”, que inclusive deve ser reco-
nhecida aos nacionais ou não.

Com o devido respeito, a utilização das terminologias “cidadão” 
e “cidadania”, com sentidos diversos, não contribui para a adequada 
compreensão dos dispositivos legais e tampouco para a segurança jurí-
dica. Assim sendo, diante da própria evolução dos sentidos jurídicos e 
pelos argumentos elencados neste trabalho, de lege ferenda, sugerimos 
a modificação, no futuro, dos termos mencionados neste trabalho, subs-
tituindo-se o termo “cidadão” por “eleitor” nas hipóteses previstas nos 
arts. 5º, LXXIII e 61, da Constituição Federal, mantendo-se a designação 
“cidadão” nos arts. 58, § 2, inciso V; 64 e 74, todos da CF, que deve ser 
entendido como “indivíduo titular de direitos fundamentais” e na sua 
relação com o Estado, “usuário de serviço público em sentido amplo”.

Quanto ao termo “cidadania”, a fim de se evitar a polissemia 
adotada pela nossa Carta Magna, sugere-se da mesma forma, de lege 
ferenda, a utilização do termo “cidadania política” para os arts. 22, 
inciso XIII e 62, § 1º, inciso I, letra a; e, nos arts. 1º, inciso II; 5º, incisos 
LXXI e LXXVII, e 205, sugere-se a manutenção do termo “cidadania”, 
que a toda evidência e pelos fundamentos mencionados neste trabalho, 
deve ser entendido como “cidadania nacional”, que em nosso país se 
confunde com a “cidadania universal”.

39 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São 
Paulo: Cortez, 2006. p. 276.
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Como salientado no capítulo anterior, creio que a efetiva implan-
tação da lei do usuário do serviço público e o seu cirúrgico aprimora-
mento deva ser uma agenda urgente de todos, inclusive dos atuais mo-
vimentos democráticos. Recentemente, tive o privilégio de reler artigo 
do culto professor Paulo Ferreira da Cunha, catedrático de Direito na 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que ao tratar das crises 
econômica e política na Europa, alertou de forma inteligente que por 
detrás delas existe uma crise fundante que é a crise na ética pública, 
pelo esquecimento dos valores morais e a sua substituição por antiva-
lores como o egoísmo, a exploração, o belicismo, o racismo e todas as 
formas de discriminação40. 

Os atuais movimentos da sociedade são o sintoma de uma gera-
ção que está a passar por uma crise profunda, qual seja, a erosão da 
Esperança. É verdade que usualmente nas crises impera o egoísmo, do 
“salve-se quem puder”. Entretanto, somos um país de solidários, que 
aprenderam neste curto espaço de tempo, com pouco mais de 518 anos 
de história nacional e de apenas 194 anos de independência, que a fra-
ternidade e a democracia social são os recursos para uma sobrevivência 
onde a ineficiência estatal e a demagogia se encontram instaladas. 

Encerro minhas reflexões, salientando que o “cidadão-usuário” 
(mais uma qualificação jurídica que se dá ao cidadão brasileiro ou uni-
versal) ainda não encontra suficiente aparato nas regras infraconstitu-
cionais, a garantir o cumprimento de todos os princípios estabelecidos 
no caput do art. 37 da Constituição de nossa República e de seus direi-
tos fundamentais como titular do direito de receber serviços públicos 
de qualidade. O desafio está posto, sob a esperança de que este seja 
atingido antes dos próximos trinta anos de nossa Carta.

40 CUNHA, Paulo Ferreira da. Da crise atrás da crise – resenha. Disponível em: <file:///C:/Users/
rppki/Downloads/fulltext_stamped.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
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Riscos e ameaças decorrentes das tensões entre 
a Justiça Constitucional e os demais Poderes 

Rodrigo Capez1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

As tensões entre a Justiça Constitucional e os demais Poderes fa-
zem parte da fisiologia, do normal funcionamento das instituições. A 
matriz dessas tensões é a concepção de que nenhuma função deve ser 
atribuída plenamente a uma instituição, de modo que o poder sempre 
venha a ser contido pelo poder. 

Como observa José Levi Mello do Amaral Júnior com base em Mon-
tesquieu, para coibir o seu abuso, prescreve-se um mecanismo institu-
cional em que “o poder freie o poder” (“le pouvoir arrête le pouvoir”).2 

Natural, portanto, o surgimento de fricções ou impasses fisiológi-
cos no exercício da jurisdição constitucional cuja superação pressupõe 
a atuação harmônica dos Poderes, pedra de toque do regular funciona-
mento do sistema. 

As fricções ou impasses, que denominaríamos patológicos, deri-
vam do extravasamento da esfera de atuação da jurisdição constitucio-
nal e da consequente invasão da esfera de domínio de outro poder, com 
o potencial de interferir no baricentro da separação de poderes e, no 
limite, conduzir ao desabrido descumprimento de uma decisão judicial, 
por sua não aceitação pelo Poder que dela seja destinatário.

Há que distinguir, portanto, o legítimo exercício da jurisdição 
constitucional, papel precipuamente reservado ao Supremo Tribunal 
Federal enquanto guardião da Constituição Federal, justificador da im-
posição de eventual restrição à atividade legiferante do Parlamento ou 
de glosa às opções do Executivo, de seu exercício à margem dos parâ-
metros constitucionais, que importe usurpação da liberdade política de 
conformação do legislador ou de atuação do administrador.

1 Mestre em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é Juiz 
Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça.

2 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Sobre a organização de poderes em Montesquieu: comentários 
ao capítulo VI do livro XI de “O espírito das leis”. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 868, p. 
53, 2008.
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Ao legislador se reconhece-se ampla liberdade de conformação na 
edição de normas jurídicas, respeitados os limites formais e materiais 
constitucionalmente impostos, pois a Constituição é um parâmetro ma-
terial intrínseco dos atos legislativos.3 

Robert Alexy afirma que “aquilo que as normas de uma constitui-
ção nem obrigam nem proíbem é abarcado pela discricionariedade es-
trutural do legislador”, que apresenta três tipos: i) discricionariedade 
para definir objetivos; ii) discricionariedade para escolher meios, e iii) 
discricionariedade para sopesar.4

O Parlamento, portanto, tem competência para configurar ou 
conformar as disposições constitucionais e a faculdade de escolher o 
conteúdo das leis, dentre um amplo número de alternativas de ação. 
Representa, ainda, o órgão que, em princípio, deve solucionar as coli-
sões de direitos fundamentais e harmonizar as diversas exigências nor-
mativas que emanam da Constituição.5

De acordo com Virgílio Afonso da Silva, materialmente restrições 
a direitos fundamentais são sempre baseadas em princípios: quando 
dois princípios, cujo suporte fático é amplo, colidem, a solução desta 
colisão sempre implica uma restrição a, pelo menos, um deles, que se 
expressa, geralmente, por meio de uma regra prevista na legislação 
infraconstitucional.6 

Assim, o legislador, ao editar regras que proíbam uma conduta 
que é permitida, prima facie, por um direito fundamental, ou que au-
torizem uma ação estatal que importe na restrição da proteção que 
um direito fundamental, prima facie, garante, realiza um sopesamento 
entre princípios cujo resultado é a edição da regra restritiva.7

Essa regra que restringe um direito fundamental, resultado de um 
sopesamento de princípios, e não da mera conveniência do legislador, 
está sujeita ao controle jurisdicional de sua constitucionalidade, de 
acordo com a regra da proporcionalidade.

3 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Alme-
dina, 1998. p. 240.

4 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 584-585.

5 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3. ed. atual. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 498-499.

6 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2011. p. 141-143. O autor cita a regra do art. 76 da Lei nº 8.069/90 como 
produto do sopesamento entre dois princípios (liberdade de imprensa e proteção da criança e do 
adolescente), realizado pelo legislador.

7 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais – conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2011. p. 141-143.
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Nesse particular, como anota Gilmar Ferreira Mendes, “é possível 
que o vício de inconstitucionalidade substancial decorrente do excesso 
de poder legislativo constitua um dos mais tormentosos temas do con-
trole de constitucionalidade hodierno”, cuidando-se de aferir a com-
patibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos ou sua 
conformidade com a regra da proporcionalidade.8

De todo modo, como pondera Luis Prieto Sanchís, cumpre ter pru-
dência na aplicação da proporcionalidade, haja vista que, por força 
da separação dos Poderes, não se pode jugular a soberania política do 
Parlamento e sua legitimidade democrática. Isso não significa renunciar 
a um controle de constitucionalidade de ordem material nem outorgar 
ao legislador discricionariedade política absoluta, o que importaria a 
criação de uma “lacuna de constitucionalidade”, mas, sim, validar op-
ções políticas legítimas.9

Eis aqui, a nosso ver, o núcleo das tensões entre a jurisdição cons-
titucional e os demais Poderes, qual seja, a possibilidade de controle 
judicial das opções políticas fundamentais do Legislativo e do Executi-
vo, o que remete a duas relevantes questões: a jurisdição constitucio-
nal é essencialmente jurídica ou política? Como estremar um âmbito de 
atuação de outro?

Robert Dahl, referindo-se à Suprema Corte americana, aduz que 
compreendê-la como uma instituição unicamente jurídica seria subes-
timar sua importância no sistema político, haja vista tratar-se de uma 
instituição política destinada a tomar decisões sobre questões políticas 
nacionais polêmicas. A seu ver, a principal tarefa da Suprema Corte é 
conferir legitimidade às políticas básicas de grupo político que detenha 
a chefia do Poder Executivo e o controle da maioria no Legislativo.10

Essa concepção da Suprema Corte como esteio das opções políti-
cas de um “presidencialismo de coalizão”, a nosso ver, importa grave 
ameaça à separação e à independência entre os poderes e, mais ainda, 
à própria supremacia da Constituição, haja vista que se o seu guardião 
pudesse se associar aos demais poderes para legitimar incondicional-
mente suas opções políticas de pouca valia seria o texto constitucional.

8 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de di-
reito constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 311-312. MENDES, Gilmar Fer-
reira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 217.

9 SANCHÍS, Luis Prieto. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2009. p. 288.
10 DAHL, Robert. Decision-making in a democracy: the Supreme Court as a national policy maker. 

Journal of Public Law, Atlanta, n. 6, p. 279-295, 1957. 
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Para Jerzy Wróblewski, a Constituição é um ato normativo dota-
do de caráter político extremamente pronunciado, em razão de sua 
gênese, de seu conteúdo e de sua função, o que explica o fato de as 
instituições incumbidas do exercício do controle de constitucionalidade 
estarem tão estreitamente vinculadas a questões políticas gerais. A seu 
ver, a interpretação constitucional imanente ao exercício dessa função 
controladora é política em ao menos dois aspectos: i) quando garante 
a observância de regras constitucionais dotadas por si só de caráter po-
lítico e ii) quando as decisões interpretativas determinam os assuntos 
politicamente relevantes.11 

Peter Häberle, ao tratar da atuação do Tribunal Constitucional 
alemão na função de garantia e de atualização da “Constituição como 
contrato social”, aduz que, “no jogo recíproco de tradição e transfor-
mação, de mudança e conservação”, em que se sucedem períodos de 
judicial activism e de self-restraint, o tribunal é, indiscutivelmente, 
uma força política, e “todo o mais é autoengano”.12 

Como observa Neil MacCormick, o direito não é hermeticamente iso-
lado da moral e da política. “Os tribunais não são, nem deveriam ser, imu-
nes a desdobramentos na opinião política (o que não equivale a dizer que 
não haja razões extremamente boas pelas quais deveriam evitar diligen-
temente tomar partido em áreas da controvérsia político-partidária)”.13 

Entenda-se ou não a Corte Constitucional como uma força política, 
devem ser traçados os limites da vinculação jurídico-constitucional do 
legislador e do administrador e, por via de consequência, os limites do 
controle – ou do juízo de valor14  – a ser exercido pela jurisdição cons-
titucional sobre a legitimidade das opções políticas dos demais Poderes.

De acordo com Michael Seidman, a Suprema Corte america-
na nunca desenvolveu – nem teria condições de fazê-lo – regras  

11 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Tradução de Aran-
txa Azurza. Madrid: Civitas, 1985. p. 112-113.

12 HESSE, Konrad; HÄBERLE, Peter. Estudios sobre la jurisdicción constitucional (con especial referen-
cia al Tribunal Constitucional alemán). Tradução de Joaquin Brage Camazano. México: Porrua, 2011. 
p. 113. 

13 MacCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. Tradução de Waldéa Barcellos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 308.

14 Segundo Norberto Bobbio, enquanto o juízo de fato representa uma tomada de conhecimento da 
realidade, visto que sua formulação tem apenas a finalidade de informar, de comunicar uma cons-
tatação, o juízo de valor representa, diversamente, uma tomada de posição frente à realidade, 
visto que sua formulação tem por finalidade não informar, mas, sim, influir sobre o outro, isto é, 
fazer com que o outro realize uma escolha igual à minha e, eventualmente, siga certas prescrições 
minhas. (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 135.).
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constitucionais que controlassem os julgamentos políticos que regular-
mente realiza.15 

A propósito, Konrad Hesse aduz que a jurisprudência tem efeitos 
ordenadores, racionalizadores e estabilizadores. 

Tem muito em comum com a legislação. Todavia, 
lhe falta o elemento político da legislação. O Direito 
judicial não surge no processo de formação da von-
tade política; não pode, por isso, substituir o Direito 
surgido no processo legislativo democrático e não 
está democraticamente legitimado na mesma me-
dida em que o Direito adotado pelo Parlamento.16 

Ao tratar especificamente da jurisdição constitucional, Konrad 
Hesse demonstra os seus pontos de contato com as funções de direção 
e de conformação políticas, pois a Corte Constitucional tem de deci-
dir, com mais frequência que outras jurisdições, questões de impacto 
político e que podem produzir efeitos políticos notáveis. Aponta ainda 
que as decisões proferidas no exercício da jurisdição constitucional po-
dem aproximar-se de decisões políticas na medida em que não sejam 
deduzíveis de regras claras, mas, sim, de parâmetros amplos e indeter-
minados da Constituição. De toda sorte, pondera Konrad Hesse, “[essas 
características não lhes retiram o caráter de questões jurídicas nem 
privam as decisões do caráter de uma decisão jurídica”. Logo, “suas 
decisões não são decisões políticas disfarçadas que estão em contra-
dição com a essência da verdadeira jurisprudência e devam por isso 
conduzir à politização da justiça.”17 

Nesse contexto, prossegue Konrad Hesse, “[...] el Tribunal Cons-
titucional no puede sustituir sin más sus valoraciones por las del legis-
lador, además que la amplitude e indeterminación del parámetro de 
control frecuentemente puede dejar espacio para diferentes valora-
ciones. [...].”18 

15 SEIDMAN, Louis Michael. The secret life of the political question doctrine. The John Marshall Law 
Review, Chicago, n. 37, p. 477, 2004. 

16 HESSE, Konrad; HÄBERLE, Peter. Estudios sobre la jurisdicción constitucional (con especial referen-
cia al Tribunal Constitucional alemán). Tradução de Joaquin Brage Camazano. México: Porrua, 2011. 
p. 64. 

17 Idem, op. cit., p. 72-73.
18 HESSE, Konrad; HÄBERLE, Peter. Estudios sobre la jurisdicción constitucional (con especial referen-

cia al Tribunal Constitucional alemán). Tradução de Joaquin Brage Camazano. México: Porrua, 2011. 
p. 75. 
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A nosso ver, o grande risco para um regime político democrático 
que se pretenda amparado numa relação de independência e harmonia 
entre os Poderes deriva da substituição das valorações do legislador e 
do administrador pelas valorações próprias dos juízes constitucionais.

Ao Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Consti-
tuição Federal, compete dar a resposta definitiva19 na interpretação do 
texto constitucional, mas o monopólio da última palavra pela jurisdição 
constitucional não pode importar na usurpação das funções legislativa 
e executiva.

De fato, observa Keith Bybee, é difícil distinguir o juiz comprome-
tido em basear suas decisões em normas jurídicas do juiz que as ancora 
em suas preferências políticas; ambos podem publicamente enquadrar 
e explicar suas decisões em termos legais e até chegar ao mesmo resul-
tado. De toda sorte, a confiança no Poder Judiciário depende não ape-
nas dos resultados atuais das decisões dos tribunais, mas da habilidade 
dos juízes de transmitir a impressão de que suas decisões são guiadas 
pela impessoalidade da norma legal. Na substância e na aparência, es-
pera-se que os juízes decidam os casos baseados na lei, nos fatos e nos 
argumentos que lhes forem apresentados.20 

Além da usurpação das competências legiferante e administrativa 
conduzir à emasculação dos Poderes Legislativo e Executivo, o exercí-
cio atípico destas funções pelo Poder Judiciário atrai para a jurisdição 
constitucional, com todos os ônus correspondentes, uma responsabili-
dade política que deveria ser própria dos titulares de mandato eletivo.

Judith Shklar anota que, ordinariamente, espera-se que os tri-
bunais interpretem a lei, e não que a alterem, de modo a evitar uma 
aparência de arbitrariedade, o que não depende apenas do comporta-
mento dos juízes, mas, sobretudo, da forma como a sociedade percebe 
e reage à sua atuação. 

Na Inglaterra, devido à aceitação da soberania do 
Parlamento, o Judiciário não se expõe a controvér-
sias na extensão em que isso ocorre na América. 

19 Segundo Aulis Aarnio, a resposta definitiva é condição necessária para que qualquer sistema jurídico 
funcione corretamente, uma vez que “o uso do poder legal pressupõe que, em um determinado 
estado do procedimento legal, o sistema produza uma resolução com força executiva para o caso”. 
Ela não é, necessariamente, a resposta correta e, muito menos, a única resposta correta, conceitos 
que envolvem “determinados critérios formais e materiais de correção”. AARNIO, Aulis. ¿Una única 
respuesta correcta? In: ______. Bases teóricas de la interpretación jurídica. Madrid: Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, 2010. p. 10.

20 BYBEE, Keith J. All judges are political – except when they are not: acceptable hypocrisies and the 
rule of law. Stanford: Stanford Press University, 2010. p. 23-24.
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Aqui, a natureza das questões levadas aos tribunais 
e a ampla margem de escolhas disponíveis colocam 
o Judiciário no centro das grandes batalhas políti-
cas da nação.21 

Na precisa observação de Perfecto Andrés Ibáñez, as conjunturais 
relações de força no Parlamento podem impedir que, por razões políti-
cas, se alcancem acordos que possam plasmar-se em disposições legais 
dotadas de desejável grau de clareza, univocidade e coerência interna. 
Em razão desse déficit de consenso, “ou por pura e calculada indecisão 
da maioria”, delega-se à jurisdição constitucional a pacificação dessa 
questão, “com sua conflitividade mais ou menos intacta”.22 

No mesmo sentido, Alejandro Nieto aduz que a judicialização da 
política, que encontra correlação na politização da justiça, deriva da 
renúncia dos demais poderes constitucionais a resolver conflitos, que se 
trasladam para a jurisdição, ainda que esta não seja a sede mais ade-
quada para abordá-los, uma vez que os juízes deveriam decidir segundo 
parâmetros legais, e não políticos. “Para resolver tecnicamente essa 
mudança de foro, torna-se imprescindível se proceder a uma mutação 
prévia, transformando em jurídico o originalmente político, com o que 
se legitima formalmente o tribunal que irá intervir”. Assim, põe-se em 
marcha, em suas palavras, “a falácia do processo como pretexto”, e o 
Poder interessado (Executivo ou Legislativo) não atua, valendo-se do 
pretexto de que a questão se encontra nas mãos do juiz.23 

Esse deslocamento artificial do poder mina a possibilidade de um 
legítimo diálogo institucional entre a jurisdição constitucional e os de-
mais Poderes e, uma vez mais, agrava o risco de comprometer sua 
legitimidade, na medida em que a sociedade avalie que suas decisões 
sejam políticas, e não propriamente jurídicas. 

Para Anne Meuwese e Marnix Snel, o diálogo constitucional pode ser 
visto como: a) uma lente para rever os atuais arranjos constitucionais, 
de modo a reconsiderar os papéis constitucionais e a divisão de poderes, 
em busca de novas soluções para dilemas constitucionais, ou b) um mé-
todo, um modo de organizar os processos públicos de tomada de decisão, 
para impor ou não novas regras (“the desired rules of the game”).24 

21 SHKLAR, Judith N. Legalism – law, morals and political trials. Cambridge: Harvard University Press, 
1964. p. 12.

22 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. En torno a la jurisdicción. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2007. p. 109. 
23 NIETO, Alejandro. El desgobierno judicial. 3. ed. Madrid: Trotta, 2005. p. 256-257.
24 MEUWESE, Anne; SNEL, Marnix. Constitutional dialogue: an overview. Utrecht Law Review, Utrecht, 

v. 9, p. 135, 2013. 
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Referidos autores estabelecem a igualdade entre os parceiros dia-
lógicos (“equality between dialogic partner”) como uma das premissas 
do diálogo constitucional, e sua própria definição de diálogo constitu-
cional25 pressupõe a ausência de um ator predominante.

Nesse contexto, se uma das condições para o diálogo constitucio-
nal é a simetria de forças, como poderia haver um diálogo institucional 
quando um Poder “renuncia” ao exercício de sua função e a “delega” 
ao Poder que detém a última palavra na interpretação da Constituição?

Duplo, portanto, o risco institucional: atrofia do Poder Legislativo 
e do Executivo conexa à hipertrofia do Judiciário, e consequente imuni-
zação da responsabilidade política dos demais poderes, na medida em 
que a jurisdição constitucional a atrairia integralmente para si.

Se a sede própria para discussões políticas é o Parlamento, o des-
locamento do baricentro do sistema para o Judiciário traduz, em últi-
ma instância, uma tentativa de correção do voto popular pela jurisdi-
ção constitucional, transformando-a numa espécie de redentora das 
[supostamente más] escolhas democráticas.

Outro grande foco de tensão institucional, decorrente de um tri-
bunal constitucional que extrapole suas funções para invadir a seara de 
outro Poder, é o fato de sua atuação servir de espelho para as demais 
instâncias que, ao mimetizarem e replicarem esse comportamento, in-
dubitavelmente amplificariam o risco de graves impasses no sistema de 
separação de poderes.

Não se pode desconsiderar ainda a possibilidade do efeito oposto 
ao da emasculação: a tentativa do Poder Legislativo de se afirmar pela 
força, desafiando os efeitos de decisões da Suprema Corte pela via de 
emendas constitucionais ou de leis, o que poderia desencadear uma 
espiral de ações e reações correlatas.

Quanto a esse aspecto, Fernando José Longo Filho entende que a 
edição de emendas constitucionais para superar decisões da Suprema 
Corte constituiria uma forma de diálogo institucional.26  

Trata-se, contudo, de efetiva forma de diálogo ou da mera tenta-
tiva de afirmação de um poder sobre o outro?

25 No original: “a sequel of implicitly or explicitly shaped communications back and forth between 
two or more actors characterized by the absence of a dominant actor – or at least by a bracketing 
of dominance –, with the shared intention of improving the practice of interpreting, reviewing, 
writing or amending constitutions”.

26 LONGO FILHO, José Fernando. A última palavra e diálogo institucional: relações com as teorias 
democráticas em Dworkin e Waldron. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/
UFRGS, Porto Alegre, v. X, n. 3, p. 91, 2015.
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Não se olvida que, como assentou Alexander Hamilton, uma sen-
tença judicial não pode ser revista por ato legislativo, e que o legis-
lador, sem exceder os seus domínios, não pode reverter uma decisão 
proferida num caso concreto, mas apenas prescrever uma nova regra 
para reger casos futuros.27 

Mas essa questão se coloca em outros termos no exercício da juris-
dição constitucional, quando a edição de uma nova norma pelo Legisla-
tivo, pela via da emenda constitucional ou de lei, tenha por pretensão 
ou finalidade superar uma dada interpretação constitucional assumida 
pela Suprema Corte.

A nosso ver, a tentativa de suplantar pela via legislativa o exer-
cício da jurisdição constitucional tem-se revestido mais dos contornos 
de uma retorsão – enquanto afirmação de força institucional – do que 
propriamente de um diálogo constitucional.

A característica em questão avulta nas hipóteses em que o Legis-
lativo, pela via da emenda constitucional, desafia a autoridade da in-
terpretação realizada no exercício da jurisdição constitucional, o que, 
por sua vez, leva ao novo acionamento da jurisdição para controle de 
constitucionalidade daquele ato normativo, com o risco de nova retor-
são legislativa.

Essas sucessivas afirmações de força, decorrentes do embate en-
tre atividade legiferante e interpretação proferida no exercício da 
jurisdição constitucional, podem conduzir a um impasse institucional 
patológico, situação que, no limite, tenderia a comprometer a própria 
legitimidade constitucional dos Poderes.

Ainda no contexto dos limites da atuação da jurisdição, coloca-se 
a questão da justiciabilidade dos direitos sociais, outra fonte incontro-
versa de tensões institucionais.

Para Hans Kelsen, direito subjetivo em sentido técnico somente 
existe quando ao indivíduo se confere o poder jurídico para fazer valer 
o não cumprimento (= fazer valer a satisfação) de um dever jurídico, 
por meio de uma ação judicial. A seu ver, o exercício desse poder é o 
exercício de um direito no sentido próprio da palavra.28  

Martin Borowski também registra que a justiciabilidade, ou seja, 
sua exigibilidade judicial, é a nota característica dos direitos subjetivos, 

27 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist. Paper 78. Cambridge: John Har-
vard Library, 2009. p. 532. 

28 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 138-151.
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e que, indubitavelmente, os direitos fundamentais de defesa são direi-
tos subjetivos.29 

Como anota Virgílio Afonso da Silva, se os direitos à prestação não 
constituem simples “lírica constitucional”, sua justiciabilidade importa 
na indispensável realocação de recursos públicos finitos.30 Logo, a justi-
ciabilidade de direitos sociais e a consequente intervenção judicial numa 
determinada política pública importarão no seu redimensionamento (o 
fornecimento de medicamentos é emblemático) ou no de outras políticas 
públicas, dada a inexistência de recursos para atender a todas as neces-
sidades que emanam da constitucionalização de direitos sociais.

Ocorre que, ao ser provocado para implementar um direito social, 
o juiz tem apenas a visão do microcosmo processual. Falta-lhe a visão 
macro das opções políticas fundamentais e de suas consequências, in-
clusive financeiras.

A delicada opção jurisdicional entre a outorga concreta de uma 
pretensão conexa a um direito social, em prejuízo de políticas mais 
amplas e impessoais, e a sua negativa para prestigiar uma visão ma-
croscópica de governança política tem repercussão direta na gestão de 
recursos públicos finitos.

Uma ingerência mais ativa do Judiciário na implementação de di-
reitos econômicos e sociais gera o risco de torná-lo um gestor global 
de recursos públicos, função que lhe é atípica – a contrariar, ironica-
mente, a máxima federalista de que o Judiciário seria o mais fraco dos 
Poderes por não ter influência sobre a espada ou bolsa.31 

Além da questão da legitimidade para a gestão dos recursos or-
çamentários, surge outra questão tão ou mais relevante: o risco de 
afetação da própria ordem política.

Alexander Hamilton sustentava que o suposto perigo de o Judici-
ário invadir a autoridade do Legislativo não passaria de um fantasma, 
pois más interpretações ou transgressões à vontade do legislador sem-
pre ocorrerão, mas nunca ao ponto (“in any sensible degree”) de afetar 
a ordem do sistema político. Invocava, entre outras razões, a compara-
tiva fraqueza do Judiciário32.

29 BOROWSKI, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Tradução de Carlos Bernal Pulido. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 40-47 e p. 119-120.

30 SILVA, Virgílio Afonso. O Judiciário e as políticas públicas. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMEN-
TO, Daniel (Coord.). Direitos sociais: fundamentação, judicialização e direitos sociais em espécie. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 588.

31 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist. Paper 78. Cambridge: John Har-
vard Library, 2009. p. 509-510.

32 Idem. p. 532-533.
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Ora, será mesmo que as invasões da esfera de competência do Le-
gislativo ou do Executivo não afetariam a estrutura do sistema político? 
As opções políticas fundamentais do legislador ou do administrador, 
realizadas no exercício de sua liberdade de conformação, não estariam 
sendo significativamente afetadas por decisões judiciais? 

A resposta parece ser afirmativa, uma vez que o Judiciário tem se 
mostrado o ator predominante no cenário jurídico e político.

Não se olvida que o empoderamento da jurisdição constitucional 
deita raízes em opções explícitas do Poder Constituinte, originário e 
derivado, por meio de instrumentos como o Mandado de Injunção, a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a Ação Declaratória 
de Constitucionalidade e a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, os quais, indubitavelmente – e, com certeza, à margem 
da concepção original do constituinte –, se tornaram matriz de fric-
ções institucionais, máxime em face de uma Constituição principiológi-
ca e pródiga na outorga de direitos sociais.33   

A nosso ver, a solução para atenuar as tensões da jurisdição consti-
tucional com os demais poderes é o incremento do self-restraint judicial.

Para Michael Seidman, todo juiz da Suprema Corte, em cada caso, 
defronta-se com uma questão logicamente antecedente ao interpre-
tar a Constituição: “devo fazer o que a Constituição determina? Duas 
coisas são certas: primeiro, a Constituição em si não pode responder 
a essa questão. Segundo, haverá ocasiões em que a resposta correta 
é ‘não’”.34  

O problema da autocontenção do Judiciário é atribuir à boa vonta-
de individual dos magistrados, mutável e conjuntural, e não ao sistema 
institucional em si, a missão de preservar a harmonia e a independên-
cia entre os Poderes. 

E não é só: o exercício da autocontenção torna-se difícil em face 
de conceitos jurídicos indeterminados e de uma Constituição princi-
piológica, instituidora de inúmeros direitos econômicos e sociais que 
clamam por sua implementação.

Nesse contexto, quid juris?

33 Nesse sentido, FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2017. cap. 8, p. 116-142.

34 SEIDMAN, Louis Michael. The secret life of the political question doctrine. The John Marshall Law 
Review, Chicago, n. 37, p. 465, 2004.
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Para Montesquieu, os juízes devem ser apenas “a boca que pro-
nuncia as palavras da lei”, “seres inanimados que não podem moderar 
nem sua força, nem seu rigor”.35 

Esse ponto de vista parece ir ao encontro da visão de Alexander 
Hamilton, para quem os tribunais “devem declarar o sentido da lei” 
(“must declare the sense of law”), sem exercer vontade ao invés de 
julgamento (“will instead of judgment”), sob pena de se sobreporem 
ao poder legislativo, razão por que Hamilton defendia que, para se 
evitar o arbítrio judicial, a atuação dos juízes deveria ser balizada por 
regras estritas e precedentes.36 

Ocorre que, como assenta Hans Kelsen, a tarefa que consiste em 
obter, a partir da lei, a única sentença justa (certa) ou o único ato 
administrativo correto é, na essência, idêntica à de quem se propõe, 
a partir da Constituição, a criar as únicas leis justas (certas). “Assim 
como da Constituição, através de interpretação, não podemos extrair 
as únicas leis corretas, também não podemos, a partir da lei, por inter-
pretação, obter as únicas sentenças corretas”37. 

Em sua conhecida metáfora, Hans Kelsen afirma que o Direito a 
aplicar forma uma moldura – figura de linguagem similar é empregada 
por Ronald Dworkin, ao se referir ao espaço vazio no centro de uma 
rosca, que corresponderia a uma faixa de restrições ou limite de atua-
ção do intérprete38 –, dentro da qual existem várias possibilidades de 
aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha 
dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qual-
quer sentido possível.39 

35 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996. Livro Décimo Primeiro, Capítulo VI, p. 175.

36 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist. Paper 78. Cambridge: John Har-
vard Library, 2009. p. 513.

37 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 368. Para Juarez Freitas, 
a pretensão da única resposta correta pode inviabilizar a melhor interpretação. (FREITAS, Juarez. A 
melhor interpretação constitucional “versus” a única resposta correta. In: SILVA, Virgílio Afonso da 
(Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 317-356.).

38 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2010. p. 50-51. Tomás-Ramón Fernandez afirma que o aro da rosca, citado por Ronald Dworkin, 
constitui um perímetro normativo que determina o âmbito e os limites da atuação do juiz, ou seja, 
a liberdade de escolha dos meios em que consiste sua discricionariedade. Esta última, fruto das 
normas de fim, não é e jamais pode ser absoluta, pois o fim por elas proposto condiciona e limita 
per si a liberdade de eleição dos meios que outorgam, ainda que o texto literal da norma habilitante 
aparente, prima facie, conceder uma liberdade total ao omitir toda referência aos meios ou deixe 
de oferecer critérios para sua escolha concreta. (FERNÁNDEZ, Tomás-Rámon. Del arbítrio y de la 
arbitrariedad judicial. Madrid: Iustel, 2005. p. 60-61.).

39 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 366. 
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Assim, a interpretação do juiz – único intérprete autêntico, pois sua 
interpretação cria direito, mais precisamente, a norma jurídica concre-
ta40 – é um ato de conhecimento e também de vontade, haja vista que 

[...] a interpretação cognoscitiva (obtida por uma 
operação de conhecimento) do Direito a aplicar 
combina-se com um ato de vontade em que o ór-
gão aplicador do Direito efetua uma escolha entre 
as possibilidades reveladas através daquela mesma 
interpretação cognoscitiva. [...]41 

Para Hans Kelsen, a interpretação - isto é, a fixação, por via cognos-
citiva, do sentido do objeto a interpretar - como ato de vontade decorre 
da inexistência de um método jurídico capaz de destacar uma, dentre as 
várias significações verbais de uma norma, como “correta”, desde que, 
naturalmente, se trate de significações possíveis42. Logo, “o resultado de 
uma interpretação jurídica somente pode ser a fixação da moldura que 
representa o Direito a interpretar e, consequentemente, o conhecimento 
das várias possibilidades que dentro desta moldura existem”43.

Todas essas soluções possíveis, aferíveis pela lei a aplicar, têm 
igual valor, mas somente uma delas se tornará norma de decisão, razão 
por que afirmar que uma sentença judicial é fundada na lei significa, 
tão somente, que ela está contida na moldura ou quadro que a lei  

40 Como observa Eros Grau, a norma jurídica é produzida para ser aplicada a um caso concreto. “Essa 
aplicação se dá mediante a formulação de uma decisão judicial, uma sentença, que expressa a 
norma de decisão. Aí a distinção entre as normas jurídicas e a norma de decisão. Esta é definida 
a partir daquelas”. Acrescenta que, embora todos os operadores do direito o interpretem, apenas 
uma categoria realiza plenamente o processo de interpretação até seu ponto culminante: o juiz, 
que extrai das normas jurídicas a norma de decisão e, por esse motivo, é chamado por Kelsen de 
“intérprete autêntico”. (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. Primeira parte, item IV.).

41 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 369. Importante registrar 
a teoria da “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”, de Peter Häberle. Partindo de um 
conceito mais amplo de interpretação, ele afirma que os cidadãos, os grupos, os órgãos estatais e a 
opinião pública também “são forças produtivas da interpretação”, isto é, são intérpretes da Cons-
tituição em sentido amplo, que atuam, ao menos, como intérpretes prévios. Assim, a interpretação 
constitucional não se centra exclusivamente na “sociedade fechada dos intérpretes jurídicos da 
Constituição”, alcançando um círculo mais amplo, pluralista e difuso de participantes. Ainda que a 
jurisdição constitucional permaneça como intérprete de “última instância”, há uma democratização 
da interpretação constitucional, “na medida em que a teoria da interpretação tenha que obter res-
paldo na teoria democrática e vice-versa”. (HÄBERLE, Peter. El estado constitucional. Buenos Aires: 
Astrea, 2007. p. 263-266.).

42 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 366-367. 
43 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 366.
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representa, “[...] não significa que ela é a norma individual, mas ape-
nas que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro 
da moldura da norma geral”.44 

O Direito, afirma Gustavo Zagrebelsky, é uma prudência, e não 
uma ciência: a pluralidade de princípios e a ausência de uma hierarquia 
formal entre elas faz com que não exista uma ciência exata sobre a sua 
articulação, mas, sim, uma prudência na sua ponderação.45 

Como argumentavam os Antifederalistas, se pudéssemos confiar 
nos líderes do governo não precisaríamos nos preocupar se a Constitui-
ção foi ou não cuidadosamente elaborada. “Governantes sábios gover-
nam bem sob todas as condições; uma Constituição era necessária para 
restringir governantes menos honrosos.”46  

De toda sorte, dada a inexistência de uma única resposta corre-
ta na interpretação constitucional e do monopólio da última palavra 
pela Suprema Corte, só resta confiar na autocontenção e na prudência 
aristotélica dos juízes, que exercem a jurisdição constitucional, como 
forma de prevenir o incremento de tensões institucionais que desbor-
dem do normal funcionamento do sistema de separação de poderes, 
respeitando-se as legítimas opções políticas dos demais poderes.

44 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 366. Virgílio Afonso da 
Silva, para refutar as críticas à teoria dos princípios de que faltam critérios racionais de decidibili-
dade no processo de solução de colisões de princípios (sopesamento), baseia-se exatamente nesses 
ensinamentos de Kelsen. (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais – conteúdo essencial, 
restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 146-148.). Eros Roberto Grau observa que 
a expressão moldura da norma não é precisa. A moldura da norma é, na verdade, moldura do texto, 
mas não apenas dele; “[...] ela é, concomitantemente, moldura do texto e moldura do caso. O in-
térprete interpreta também o caso, necessariamente, além dos textos e da realidade – no momento 
histórico no qual se opera a interpretação – em cujo contexto eles serão aplicados, ao empreender 
a produção prática do direito.” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/apli-
cação do direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 93.). 

45 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Tradução de Marina Gáscon. Ma-
drid: Trotta, 2005. p. 122-125. Eros Roberto Grau também aduz que o direito não é uma ciência, 
mas, sim, uma prudência. Ele distingue o direito – que é normativo e, portanto, não descreve, mas, 
sim, prescreve – da ciência do direito, que tem por objeto o direito em si e, portanto, estuda-o e 
descreve-o. O direito – enquanto objeto da ciência do direito – “não é uma ciência porque, nele, 
não há possibilidade de definirmos uma solução exata, senão, sempre, um elenco de soluções corre-
tas”. Como o direito reclama interpretação e a interpretação é uma prudência, no sentido do saber 
prático a que se referia Aristóteles, Eros Grau conclui que o direito é uma prudência. Por fim, este 
último autor observa que, na ciência, o desafio são as questões para as quais ainda não há respos-
tas; na prudência, o desafio não é a ausência de respostas, mas a existência de múltiplas soluções 
corretas para uma mesma questão. (GRAU, Eros Roberto. O direito e o direito pressuposto. 6. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 39-41. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. XIV e p. 99-102.).

46 ISAACSON, William A. Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority: antifederalism revisited. 
Toledo Law Review, Toledo, v. 21, p. 169, 1989. 
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Mais: não se trata apenas de respeitar opções políticas legitima-
mente realizadas, mas, antes disso, de permitir que o Parlamento pos-
sa, tempestivamente, deliberar a seu respeito, sem que a jurisdição 
constitucional, de forma açodada, coarcte o iter legislativo e imponha 
sua própria opção.

Não se ignora a relevância da função contramajoritária exercida 
pela Suprema Corte em defesa do primado da Constituição, mas a ju-
risdição constitucional há de estar atenta, enquanto pressuposto de sua 
atuação, ao limite democrático que deve balizar a interpretação cons-
titucional, sob pena de as minorias legislativas insulares procurarem 
dela se utilizar como instrumento para reverter seus naturais reveses 
no jogo democrático do Parlamento.

Mais do que uma simples questão de interpretação jurídica, tra-
ta-se de respeitar as principais escolhas que uma sociedade moder-
na deve fazer por intermédio de seus representantes legitimamente 
eleitos.47 

Carl von Clausewitz, em antológica obra, assentou que “a guerra 
não é outra coisa senão a continuação da política de Estado por outros 
meios”48.

Parafraseando Clausewitz, a jurisdição constitucional há de per-
manecer vigilante para não se transformar em mero instrumento de 
continuação da política por outros meios, com todos os riscos institu-
cionais inerentes a esta opção.

47 WALDRON, Jeremy. The core of the case against judicial review. Yale Law Journal, New Haven, v. 
115, p. 1367, 2005. 

48 CLAUSEWITZ, Carl von. Da guerra. Tradução de Teresa Barros Pinto Barroso. Lisboa: Perspectivas & 
Realidades, 1976. Nota II, p. 65, p. 737.
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O direito à vida e a autonomia de vontade nos 
30 anos da Constituição Federal de 1988

Wagner Roby Gídaro1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

A Constituição Federal de 1988 nasceu num momento importante 
da história do Brasil. Era o nascimento de uma nova democracia que foi 
chamada de nova república, eis que se encerrava um ciclo de governos 
não eleitos democraticamente e nomeados sucessivamente entre os gra-
duados das forças armadas. Já era o final do século XX e alguma inversão 
dos valores históricos e fáticos já se avizinhava, pois o discurso político e 
ideológico tomava maior importância que os fatos propriamente ditos. O 
século XX foi norteado principalmente por três discussões ideológicas: o 
fascismo, o comunismo e o liberalismo. A narrativa fascista foi derrotada 
na 2ª Guerra Mundial, a comunista entrou em colapso após os anos 1980 e 
a liberal, que ganhou força posteriormente e permanece até agora, está 
em franca desorientação diante de problemas modernos como o colapso 
ambiental, a intolerância social e o desenvolvimento tecnológico. Isso 
deve ser levado em consideração quando se faz qualquer análise sobre 
esse período de 30 anos de vida da Constituição Federal. Ou seja, uma 
Constituição que nasce sob o manto de novo tempo de democracia e li-
berdades ao mesmo tempo em que a ideia liberal não tem respostas para 
os grandes conflitos da sociedade, não consegue evitar as catástrofes do 
mundo globalizado e nem tampouco possui ferramentas eficazes contra 
os problemas criados pelas mídias eletrônicas (fake news, desconfiança 
na urna eletrônica, blockchain, bit coin, cibórgues e algoritmos, só para 
citar alguns exemplos).

O pensamento liberal é de aplicação inevitável para se alcançar 
o cerne das ideias e princípios instalados na CF de 1988. No entanto, 
além das barreiras enfrentadas por esse ideal já mencionadas nesta 
introdução, o país se encontra afundado numa polarização arraigada 
em discursos políticos e paixões partidárias, em que sequer é possí-
vel o debate respeitoso e proveitoso a respeito de ideais políticos. As  

1 Mestre e Doutor pela Universidade de São Paulo, professor da PUC-Campinas.
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pessoas não ouvem, simplesmente atacam. Não debatem, simplesmen-
te se fecham em seus próprios dogmas. Já se ouve a expressão “bolhas 
sociais”, pois os grupos se fecham em seus próprios pensamentos e 
conclusões e o que outros pensam ou refletem, efetivamente não in-
teressa. Nas mídias sociais, local mais frequentado para discussão e 
debate de ideias, qualquer posicionamento razoável, ainda que bem 
fundamentado, mas contrário a um dos lados discussão, será inevita-
velmente alvo de duras críticas e possíveis ofensas pessoais. Talvez nem 
mesmo nos ambientes catedráticos se consiga um debate com evolução 
do cerne democrático. Isso não é liberal e nada acrescenta à solução 
de problemas da sociedade. Assim, ainda que se esteja diante de uma 
Constituição Federal estabelecida sob o enfoque liberal, a liberdade 
se tornou fonte de pensamentos extremados e são os que prevalecem.

O mundo jurídico é resultante direto dessas transformações da 
sociedade e desses desvarios políticos. Não há como separar o contexto 
socioeconômico e cultural, até porque o direito também é uma mani-
festação cultural da nação.

Como não podia deixar de ser, a Constituição Federal de 1988 foi 
estabelecida tendo como elemento legicêntrico, para usar a expressão 
de Canotilho, uma liberdade que não havia de modo abrangente na-
quele período anterior, ainda que a Constituição apresentada em 1967 
prescrevesse direitos fundamentais bastante importantes para os de-
fensores do liberalismo. Esse liberalismo é verificado na Constituição de 
1988 porque presentes os atributos de uma construção constitucional 
liberal2. Por primeiro, deve ser definido tendo como base o liberalismo 
político e econômico. Aquele baseado nos direitos humanos e este na 
liberdade de mercado e não há liberdades sem segurança jurídica. Em 
segundo lugar, o protagonismo parlamentar em detrimento do absoluto 
poder central ou manipulação individual dos direitos e das regras, o 
que também é presente no contexto de 1988. Terceiro atributo é opção 
de mínima intervenção nos direitos fundamentais economicamente re-
levantes, como o direito de propriedade, livre iniciativa e liberdade de 
mercado. Por fim, mas não menos importante, a possibilidade de livre 
participação política de todos os membros da sociedade, em franco 
desenvolvimento da igualdade e do equilíbrio.

O liberalismo foi representado em constituições do ocidente ante-
riormente bastante significativas e relevantes para o estudo que agora 
se apresenta.

2 CANOTILHO, p. 109-110.
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A Lei Fundamental da Alemanha da década de 40 do século passa-
do, ainda que não fundada inteiramente no liberalismo visto no final do 
século, assentou-se no reconhecimento da não infalibilidade humana 
para impor mecanismos contra a absolutização de verdades ideológicas 
ou religiosas. Além disso, primou pela liberdade e abertura do processo 
político como função democrática dos direitos fundamentais. A liberda-
de e igualdade somente são asseguradas com princípios materiais nos 
quais prevaleçam a participação de todos no processo político, prote-
ção das minorias, neutralidade religiosa e ideológica do Estado3.

As declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, 
também trouxeram categorias de direitos e liberdades cujos atribu-
tos também são verificados na Constituição Federal brasileira de 1988. 
Desses atributos, o primeiro em que liberdade significa o poder de es-
colher, ainda que não previstos os instrumentos materiais e jurídicos 
necessários. Segundo, a liberdade é exercida verticalmente contra o 
poder político em resposta ao absolutismo do Ancien Régime. Terceiro, 
na divisão de poderes, somente o Poder Executivo é que pode tolher 
ou limitar as liberdades, motivo pelo qual os mecanismos de controle 
devem estar no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Finalmente, a 
abolição de condições administrativas para o exercício das liberdades. 
Hoje, na França, esses direitos são os denominados “direitos e liberda-
des protegidos pela Constituição”4.

Enfim, a CF 88 também teve base nesse liberalismo e assim equili-
brou os direitos fundamentais em bases firmes na separação de poderes 
e, principalmente, nas liberdades.

Estabeleceu a Constituição que não é possível tolher a decisão da 
pessoa a respeito de interesses privados. De fato, isso atinge sua reali-
zação existencial. Tudo isso é resultante desse Estado Liberal em que a 
autonomia da vontade individual é um relevante bem do cidadão, que 
estabelece a possibilidade de fazer e agir como bem entende, desde 
que não fira interesses relevantes de seus próximos. O limite, pois, é o 
interesse da sociedade, eis que se tenho liberdade para dirigir um ve-
ículo, não posso conduzi-lo com imprudência em velocidade excessiva 
em inequívoco perigo aos demais membros da minha comunidade. 

Dentro desse conjunto de direitos fundamentais, existe um muito 
importante e relevante: direito fundamental à vida. A seu respeito, es-
tabelece a Constituição Federal a inviolabilidade que envolve o direito 

3 HESSE, p. 138.
4 COSTA, p. 196-200.
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de nascer, proibindo práticas abortivas ou de controle de natalidade 
após a concepção. Há vida após a concepção e aparecimento do óvulo 
fecundado. Além disso, é segmento desse direito fundamental o direito 
de permanecer vivo e isso representa o impedimento de penas capitais, 
ainda que extremo e contrário aos valores da sociedade possam ser as 
ações do agente criminoso. As exceções em casos de guerra não lhe 
retiram a classificação de bem supremo.

Decorrem disso as estipulações legais a respeito do direito à ma-
nutenção da vida com a preservação da saúde e manutenção de trata-
mento médicos a todos indistintamente.

Nesses 30 anos de existência, esse direito fundamental foi foco 
de várias discussões importantes no parlamento e no Poder Judiciário. 
Nesses últimos tempos, uma discussão bastante importante foi sobre o 
direito fundamental à vida e à saúde, esta delineada no artigo 196 da 
Constituição, a respeito do fornecimento de medicamentos pela rede 
pública de saúde. O fundamento foi o direito à vida porque se conside-
ra que o não cumprimento desta política pública pelo Estado, através 
do Sistema Único de Saúde, pode atingir o direito à vida, que deve ser 
preservado. O Supremo Tribunal Federal reiterou essa jurisprudência 
deixando de lado bases fundamentais de aplicação de políticas públicas 
de massa e orçamento, para determinar o fornecimento da medicação 
indicada pelo profissional de saúde.

A vida e a saúde são bens constitucionalmente tutelados e o Poder 
Público deve velar pelo acesso universal e igualitário, através de políti-
cas públicas e econômicas idôneas, aos insumos farmacêuticos e hospi-
talares. Isso representa “consequência constitucional indissociável do 
direito à vida” (STF – 2ª Turma – ARE 685230 Agr – Rel. Min. Celso de 
Mello – j. 05/03/2013).

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu as re-
gras próprias para esse julgamento através de tese firmada em sede 
de Recurso Especial Repetitivo (Tema 106 – STJ – REsp. 1.657.156/RJ 
– Rel. Min. Benedito Gonçalves – pub. 4 de maio de 2018)

O direito fundamental à vida também norteou a responsabilidade 
civil do Estado em face do atendimento médico indevido ou precário 
de hospitais e entidades públicas de saúde. Trata-se do direito à saúde, 
indissociável ao direito fundamental à vida (STF – 2ª Turma – AI 734689 
Agr-ED/DF – Rel. Min. Celso de Mello – j. 26/06/2012).

Outra discussão havida foi a respeito do aborto. A legislação bra-
sileira é clara no sentido de que somente não há culpabilidade nos 
casos de abortamentos realizados em caso de estupro e para salvar 
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a vida da gestante (art. 123, CP). Por uma construção pretoriana, há 
possibilidade do aborto em casos de fetos anencefálicos. É a decisão 
proferida na ADPF 54 pela qual se decidiu entender inconstitucional a 
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anence-
fálico é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do 
Código Penal, tendo como relator o Ministro Marco Aurélio, julgado em 
12 de abril de 2012. No bojo do Acórdão, lê-se que não se dá ao direito 
à vida o caráter absoluto como direito fundamental. Isso significa que 
está longe de corresponder a um direito fundamental que não caiba 
excepcionamentos. O Relator cita os casos de pena de morte em casos 
de guerra declarada e as causas excludentes da ilicitude ou antijuridi-
cidade previstas no Código Penal.

Finaliza o Ministro Relator:

A incolumidade física do feto anencéfalo, que, se 
sobreviver ao parto, o será por poucas horas ou 
dias, não pode ser preservada a qualquer custo, 
em detrimento dos direitos básicos da mulher. 
No caso, ainda que se conceba o direito à vida 
do feto anencéfalo – o que, na minha óptica, é 
inadmissível, consoante enfatizado –, tal direito 
cederia, em juízo de ponderação, em prol dos di-
reitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade 
no campo sexual, à autonomia, à privacidade, à 
integridade física, psicológica e moral e à saúde, 
previstos, respectivamente, nos artigos 1o, inciso 
III, 5º, cabeça e incisos II, III e X, e 6º, cabeça, 
da Carta da República. Os tempos atuais, real-
ço, requerem empatia, aceitação, humanidade e 
solidariedade para com essas mulheres. Pelo que 
ouvimos ou lemos nos depoimentos prestados na 
audiência pública, somente aquela que vive ta-
manha situação de angústia é capaz de mensurar 
o sofrimento a que se submete. Atuar com sapiên-
cia e justiça, calcados na Constituição da Repúbli-
ca e desprovidos de qualquer dogma ou paradig-
ma moral e religioso, obriga-nos a garantir, sim, 
o direito da mulher de manifestar-se livremente, 
sem o temor de tornar-se ré em eventual ação 
por crime de aborto. [...] (STF – Pleno – ADPF 
54/DF – Rel. Min. Marco Aurélio – j. 12 de abril 
de 2012).
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Não bastasse esse entendimento, tão sedimentado que os leigos 
mencionam ser uma terceira excludente do Código Penal, também já 
pululam decisões possibilitando a ocorrência do aborto em situações 
normais até o primeiro trimestre de gestação. O argumento utilizado 
pelo Ministro Roberto Barroso está no sentido de que se estabelece a 
interpretação conforme a Constituição para excluir a ilicitude da in-
terrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre, pois 
o contrário violaria direitos fundamentais da mulher, o princípio da 
proporcionalidade e se anularia a ponderação de princípios previstos 
na Constituição Federal. O Relator conclui:

[...] 5. A tudo isto se acrescenta o impacto da 
criminalização sobre as mulheres pobres. É que o 
tratamento como crime, dado pela lei penal bra-
sileira, impede que estas mulheres, que não têm 
acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao 
sistema público de saúde para se submeterem aos 
procedimentos cabíveis. Como consequência, mul-
tiplicam-se os casos de automutilação, lesões gra-
ves e óbitos. 6. A tipificação penal viola, também, 
o princípio da proporcionalidade por motivos que 
se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa 
adequação para proteger o bem jurídico que pre-
tende tutelar (vida do nascituro), por não produ-
zir impacto relevante sobre o número de abortos 
praticados no país, apenas impedindo que sejam 
feitos de modo seguro; (ii) é possível que o Estado 
evite a ocorrência de abortos por meios mais efi-
cazes e menos lesivos do que a criminalização, tais 
como educação sexual, distribuição de contracep-
tivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas 
se encontra em condições adversas; (iii) a medida 
é desproporcional em sentido estrito, por gerar 
custos sociais (problemas de saúde pública e mor-
tes) superiores aos seus benefícios. 7. Anote-se, 
por derradeiro, que praticamente nenhum país de-
mocrático e desenvolvido do mundo trata a inter-
rupção da gestação durante o primeiro trimestre 
como crime, aí incluídos Estados Unidos, Alema-
nha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, 
Portugal, Holanda e Austrália. (STF – Primeira Tur-
ma – HC 124.306/RJ – Rel. para o Acórdão Min. 
Roberto Barroso – j. 09 de agosto de 2016).



O direito à vida e a autonomia de vontade nos 30 anos da Constituição Federal... 573

Outra discussão importante na Suprema Corte brasileira foi a 
da utilização de células-tronco embrionárias na ADI 3.510. Tratou-se 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade em razão das especificações 
do artigo 5º da Lei de Biossegurança, que prevê a utilização de cé-
lulas-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 
por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições: “I - sejam embriões inviáveis; ou II 
- sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da pu-
blicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta 
Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 
congelamento”. Alegou o Ministério Público, autor da ação direta, a 
inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é vida hu-
mana, e faz ruir fundamento maior do Estado democrático de direito, 
que radica na preservação da dignidade da pessoa humana. Fez constar 
o Ministro Relator no bojo do Acórdão:

[...] Não estou a ajuizar senão isto: a potenciali-
dade de algo para se tornar pessoa humana já é 
meritória o bastante para acobertá-lo, infracons-
titucionalmente, contra tentativas esdrúxulas, 
levianas ou frívolas de obstar sua natural conti-
nuidade fisiológica. Mas as três realidades não se 
confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto 
e a pessoa humana é a pessoa humana. Esta não se 
antecipa à metamorfose dos outros dois organis-
mos. A reprodução in vitro é permitida, mas não 
determinada a nidação de todos os óvulos fecun-
dados. Logo, os embriões não fecundados ficarão 
congelados e serão descartados. O embrião ali 
referido não é jamais uma vida a caminho de ou-
tra vida virginalmente nova. Faltam-lhe todas as 
possibilidades de ganhar as primeiras terminações 
nervosas que são o anúncio biológico de um cére-
bro humano em gestação. Numa palavra, não há 
cérebro. Nem concluído nem em formação. Pessoa 
humana, por conseqüência, não existe nem mesmo 
como potencialidade. Pelo que não se pode sequer 
cogitar da distinção aristotélica entre ato e potên-
cia, porque, se o embrião in vitro é algo valioso 
por si mesmo, se permanecer assim inescapavel-
mente confinado é algo que jamais será alguém. 
[...] (STF – Pleno – ADI 3510/DF – Rel. Min. Ayres 
Britto – j. 29 de maio de 2008).
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O Plenário decidiu que não havia violação do direito à vida o uso 
de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas para fins te-
rapêuticos. Descaracterizou o aborto com a improcedência do pedido 
declaratório de inconstitucionalidade.

A tendência, como mostra a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, é de aplicação liberal dos dispositivos da Constituição Federal, 
considerando a autonomia de vontade da pessoa, pois ponderou ser mais 
importante dar valor à vontade da gestante em relação à manutenção de 
sua gravidez, se manifestada até o terceiro mês. Ponderou na prepon-
derância da dignidade humana do tratamento alcançado com as várias 
pesquisas com células-tronco em detrimento da vida ali existente.

É a dignidade humana como autonomia ou poder individual como 
o próprio fundamento para os direitos humanos e pode-se apresentar, 
primeiramente, como “capacidade de autodeterminação” que se resu-
me na capacidade de decidir os caminhos da vida, os rumos da história 
com aplicação integral da personalidade, tudo com base nos valores 
morais adotados e com responsabilidade pelos atos praticados e preju-
ízos eventualmente causados a terceiros5.

Isso se encaminha para o reconhecimento da proteção da autono-
mia de vontade no momento da morte. Ocorre que a dignidade tão pro-
palada para proteger o direito à vida e que acompanha o ser humano, 
também o acompanha no momento de sua morte. É um ciclo de renova-
ção e a mesma dignidade da vida é a dignidade no momento da morte.

O direito de morrer é o outro lado da moeda, pois o mesmo valor 
que protege o direito à vida, como já verificado, é o que se constitui 
no direito de morrer. A morte deve ser um reflexo do modo como dese-
jamos ter vivido6.

Esse assunto sempre foi um tabu grande nas sociedades ociden-
tais. O mistério da morte e a essência espiritual do ser humano impõem 
questionamentos eternos e nunca explicados a não ser pelos olhos da 
fé. De fato, a existência de algo além da vida material é cada vez mais 
contestada e ateus e agnósticos proliferam na defesa de inexistência 
de razões para vida, a não ser os caminhos tortuosos da evolução das 
espécies. Com isso, querer encerrar o ciclo vital sempre atentou contra 
os mais comezinhos dos princípios da humanidade.

A partir da filosofia kantiana, entretanto, passou-se a dar valor à 
autodeterminação interna, livre de quaisquer amarras tradicionais e 

5 BARROSO; MARTEL, p. 38-39.
6 DWORKIN, p. 280. 
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que se assenta na dignidade da autonomia do ser racional. A questão do 
direito à vida já se verificou, na parte inicial deste trabalho, que efeti-
vamente não se estabelece como direito fundamental absoluto e nem 
tampouco se estabelece preponderante na ponderação com princípios 
outros baseados na dignidade humana. Assim, a autonomia de vontade 
para o querer morrer é plenamente viável nesse contexto da Consti-
tuição Federal, diante de sua discussão em trinta anos de existência.

Importante salientar que a defesa não é do encerramento prévio da 
vida em razão da doença, mas na terminalidade da vida em razão da au-
tonomia da vontade da pessoa doente. Essa terminalidade pode ocorrer 
de várias formas, mas as que chamam atenção são sempre estas duas: a 
eutanásia e o suicídio assistido. São situações absolutamente diferentes, 
pois há um marco fundamental que as separa: a autonomia de vontade e 
nesse pressuposto é que este trabalho centraliza seus argumentos.

O instituto não é discutido na sociedade e nem tampouco no 
meio jurídico e inexistem números relevantes a respeito de sua de-
fesa. Por isso, todo argumento nesse sentido deve ser analisado para 
a formação de uma conclusão jurídica ou, ao menos, para levantar a 
discussão na sociedade.

A medicina está muito desenvolvida e tratamentos, medicamen-
tos, aparelhos ou simples cuidados paliativos conseguem manter a vida 
de um paciente terminal por semanas ou até meses, mesmo já em es-
tágio avançado da doença e de morte certa. 

Será que o sofrimento da doença não é maior que o benefício da 
manutenção da vida nessas circunstâncias? Se a resposta é positiva, não 
é devido que a pessoa tenha o direito de decidir sobre qual caminho 
tomar? A autonomia de vontade, tão defendida nesse mundo liberal, 
será limitada nesse caso?

Cito casos verdadeiros, não para comover, mas para demonstrar 
uma realidade que não se pode aquilatar senão passando pela mesma 
experiência. Um dos casos é o de Lillian Boyes, uma inglesa de setenta 
anos, que nem mesmo os analgésicos mais poderosos podiam amenizar 
suas dores lancinantes. Um leve toque da ponta de seus dedos lhe ge-
rava uma dor inimaginável, ainda que isto fosse um gesto de carinho do 
seu filho. Lillian pediu para morrer.

Ou simplesmente o desejo de manutenção de sua dignidade e a 
recusa de tratamento que sabidamente acabará devastando seu corpo 
e sua alma, como é o caso de Patricia Diane Trumbull, de Nova Iorque, 
cuja leucemia somente dava possibilidade de sobrevida com quimiote-
rapia ou transplante. Também o caso de Janet Adkins, uma mulher de 
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cinquenta e quatro anos do Estado de Oregon, que preferiu deixar a 
vida enquanto podia decidir por si própria, ao receber o diagnóstico do 
mal de Alzheimer7.

Interessante o relato do médico Waldo Robatto em uma publica-
ção médica do Conselho Federal de Medicina:

Ninguém, sem qualquer dúvida, é o “Dono da Ver-
dade” diante a persistente complexa questão da 
Eutanásia, a morte piedosa, entre outros sinôni-
mos etimológicos: morte sem agonia, sem dor, 
morte calma, serena, etc. Idem, para com a Dista-
násia, neologismo antônimo da Eutanásia, ato de-
feituoso de prolongamento exagerado do processo 
do morrer de um paciente. “Obstinação Terapêuti-
ca”, medicação fútil, inútil, através a qual, enfim, 
busca-se desesperadamente curar o impossível, 
a morte! Inadmissível, imperdoável, desumano 
é ainda neste novo século XXI esses importantes 
temas continuarem sendo veladamente “varridos 
para debaixo do tapete”. Ação de acomodados, 
aqueles petrificados na indiferença, invalidados 
na imparcialidade, imobilizados no fanatismo, 
até mesmo! Justifico melhormente o porquê des-
sa minha indignação, dizendo: há um inconteste 
louvável extraordinário desenvolvimento da tecno-
logia aplicada à medicina – que segue um caminho 
sem volta –, trazendo incalculáveis benefícios para 
toda a humanidade. Contudo, também ele traz, 
igualmente, os seus correspondentes malefícios. 
É o caso, exemplificando, do inegável aumento, 
em verdadeira progressão geométrica, do número 
de pacientes terminais! Paciente terminal, aquele 
que, na evolução de sua doença não tem condi-
ção de prolongar a sobrevida, apesar de todos os 
recursos médicos disponíveis, estando, pois, num 
processo de morte inevitável. Processo do morrer, 
é aquele período mais longo e/ou menos longo an-
terior a morte propriamente dita. Processo esse 
que está sendo no presente mais duradouro como 
resultante, justamente, é óbvio, do desenvolvi-
mento tecnológico referido. Seja dito, por sinal, 
que muitos desses padecentes estão subjugados à 

7 DWORKIN, p. 251-252.
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atrozes sofrimentos, representados principalmen-
te pelas dores física, psíquica, social (“a dor do 
isolamento”) e a espiritual, com certeza. De modo 
específico, afirme-se: quando pacientes terminais 
“não-pagantes”, aqueles designados de u’a manei-
ra ignominiosa de indigentes! [...] Dignidade no 
processo do morrer, eis a questão! (sic)

A questão não é simples, mas é preciso iniciar essa discussão e per-
mitir que a sociedade decida se quer ou não valorizar sua autonomia de 
vontade nessas situações extremas. Essa decisão tem discussão de várias 
naturezas, como política, médica, sociológica, filosófica, religiosa, ética, 
moral e jurídica. O proceder até agora foi de esconder a possibilidade 
do direito, negando qualquer possibilidade de apressamento da morte.

Importante salientar que essa tese não é contrária a quem defende 
os cuidados paliativos e a manutenção da vida. A quem isso importa, cla-
ro que tudo deve ser assegurado. Se o doente, ainda que definida a sua 
moléstia e fatalidade, entende que deve lutar até os últimos suspiros que 
a vida naturalmente lhe garantir, seu direito deve ser assegurado até mes-
mo em situações de completa dependência. São coisas diferentes: o direi-
to de viver e lutar pela vida e a autonomia de vontade de quem pretende 
abreviar essa luta em razão da dor e dos prejuízos até mesmo espirituais. 

Importante escrito a respeito do assunto da suíça Elisabeth Kübler-
-Ross, M.D. em Psiquiatria, denominado Death and Dying, traduzido 
para o português como “Sobre a Morte e o Morrer”. Ela descreve suas 
experiências com doentes terminais e de maneira muito didática e bas-
tante esclarecedora, menciona os estágios psicológicos, que vão da ne-
gação e do isolamento até a total aceitação da doença e da própria 
morte. Interessante que, nesse momento final, quem mais necessita da 
ajuda médica é a família, que não aceita o diagnóstico e a rude con-
sequência da doença. O doente passa por outras fases menos agudas e 
isso ocorre porque o tempo da doença vai moldando a realidade e ele 
passa a ter raiva, ressentimento com tudo e com todos e pode ficar 
extremamente inconveniente. É preciso muita paciência. Em seguida, 
passa o doente à fase da barganha, palavra utilizada pela Dra. Ross para 
mencionar as últimas súplicas, que normalmente estão no sentido de 
uma reconciliação com entes familiares, um abraço de seus filhos que 
estão distantes, o casamento de um filho que se aproxima, entre outras 
situações. A depressão, nesse momento, é também consequência certa 
dada a preocupação e o sentimento de perda. A Dra. Ross trabalhou com 
cerca de duzentos pacientes terminais antes de escrever essa obra e 
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pode assegurar que por pouco tempo, ou não, mas os pacientes sempre 
passam pelo mesmo caminho.

Inevitável o sofrimento da doença mesmo de quem não deseja 
abreviar esse tempo, seja deixando de se submeter aos tratamentos 
convencionais, deixando que a vida siga seu curso natural e a morte 
inevitável ocorra em razão da doença (caso de ortotanásia), seja sub-
metendo-se aos tratamentos e buscando um prolongamento artificial 
da vida, ainda que não haja possibilidade de cura (distanásia, trata-
mento fútil e obstinação terapêutica) ou, seja se conformando com 
a morte pela doença, mas tentando a sobrevida com tranquilidade e 
mínimo sofrimento (cuidados paliativos).

Porém, há quem entenda que esse momento da vida deva ser 
abreviado e tendo condições de tomar essa decisão, a autonomia de 
vontade, então, deve ser garantida. Aliás, o direito brasileiro já dá 
seus primeiros passos com as possibilidades de “recusa de tratamento 
médico” e “limitação consentida de tratamento”, que consistem na 
negativa do paciente em efetuar o tratamento médico, além de impe-
dir eventual tratamento ineficaz. É necessário o consentimento, pelo 
paciente, lavrando-se um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE)8, previsto pelo Conselho Federal de Medicina. Além disso, tam-
bém é possibilitado pela classe médica brasileira “a retirada de suporte 
vital” (RSV), que se define pela suspensão da utilização de mecanismos 
artificiais de manutenção da vida9 e a retirada de suporte vital, “a não 
oferta de suporte vital” (NSV) cuja morte ocorre pela não utilização de 
mecanismos artificiais de manutenção da vida.

Entretanto, nada a respeito do suicídio assistido, que é a autoriza-
ção de retirada da própria vida com auxílio ou assistência médica ou de 
algum outro profissional de saúde. Neste caso, o ato causador da morte 
é determinado exclusivamente pelo paciente, desde que tenha plenas 
condições mentais para emitir juízo de valor e exprimir vontade valida-

8 “No Brasil as legislações que tratam da proteção e direitos do sujeito de pesquisa são Documento das 
Américas de Boas Práticas Clínicas, Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde e Resolução 
DC 39/2008 da Anvisa. Os estudos envolvendo Seres Humanos no Brasil devem seguir essas legislações 
e serem conduzidos de acordo com as Boas Práticas Clínicas. O Consentimento livre e esclarecido 
deve ser obtido de cada sujeito antes da participação na pesquisa em conformidade com exigências e 
cultura nacional. Quando um sujeito não é capaz de dar consentimento livre e esclarecido, a autori-
zação de um representante legalmente autorizado deve ser obtida em conformidade com a legislação 
aplicável. O consentimento informado é documentado em um formulário de consentimento escrito, 
assinado e datado, que é denominado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. [...]” Dis-
ponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f831a1004dd8b10192a3bad6059e5711/
Orientacao_sobre_direitos_dos_Sujeitos_de_Pesquisa.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 2 maio 2015.

9 BARROSO; MARTEL, p. 27.
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mente ou de alguém a seu mando, quando a manifestação de vontade 
foi emitida anteriormente com condição de cumprimento no momento 
em que não exista mais consciência, implementada a condição previa-
mente estabelecida. Corolário da autonomia de vontade plena.

Outros países ocidentais já fazem previsão a esse direito. Na Ho-
landa, o direito de morrer já foi reconhecido efetivamente em 2001, 
mas desde os anos 1980 já havia sido descriminalizada a conduta. Nos 
Estados Unidos, a situação é diferente em cada Estado, dada a sua ca-
racterística federativa de bastante autonomia de cada ente. Na Fran-
ça, desde a década de 2000 já existe legislação no sentido de propor-
cionar ao paciente o direito de escolha em relação aos tratamentos, 
bem como ao não tratamento. No entanto, ainda não se prevê expres-
samente o suicídio assistido.

Na Bélgica, o suicídio também não é elemento do tipo penal, mas 
não há essa autorização ao doente terminal. Estranhamente, a Bélgi-
ca, em sua legislação, faz previsão à eutanásia, o que não tem como 
base a autonomia de vontade. A par disso, tem o cuidado de garantir 
ao doente todos os tratamentos possíveis. A Suíça é o país com maior 
amplitude de possibilidades da Europa, pois autoriza expressamente o 
suicídio assistido e permite o funcionamento de empresas privadas com 
este objeto de atividade. 

Esse é um dos caminhos pelos quais percorreu o direito à vida, 
direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, mas que 
ao seu lado anda a autonomia de vontade, decorrência do princípio de 
liberdade. No Brasil, o direito de morrer não é previsto, mas a Consti-
tuição Federal, ao prever fundamentos como a dignidade da pessoa hu-
mana, suas liberdades e as restrições possíveis ao direito fundamental 
à vida, está a permitir esta discussão que pode e deve ser permeada 
pelos interesses da sociedade e interesse público em geral, mas tam-
bém não se descuida dos interesses privados do cidadão. 
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A função social da propriedade intelectual na 
Constituição da República de 1988

Walter Godoy dos Santos Junior
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

A propriedade intelectual1 é o ramo do direito que se ocupa da 
proteção ao produto do esforço intelectual humano, seja no plano da 
racionalidade, seja no que advém do subconsciente como inspiração 
(ato de arte), e que os italianos denominavam “magia”2.

A propósito das etapas percorridas desde a inspiração até se che-
gar à obra de arte, Walter Moraes ressalta o seguinte:

1 Gama Cerqueira ensina que “[...] Ao conjunto desses direitos resultantes das concepções da inte-
ligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material 
que deles pode resultar, costuma-se dar a denominação genérica de propriedade intelectual [...]”. 
(CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956. v. 1, 
t. 1, p. 68-69.). Vide, ainda, outro trecho do referido tratadista no sentido de que a “propriedade 
industrial, que pode ser definida como o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os 
direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade 
da concorrência comercial e industrial”. A propriedade industrial poderia também ser definida, de 
modo mais geral, como “o conjunto de normas legais e princípios jurídicos de proteção à atividade 
do trabalho, no campo das indústrias, e a seus resultados econômicos, abrangendo, assim, a prote-
ção das produções intelectuais do domínio industrial (invenções, modelos de utilidade e desenhos 
e modelos industriais) e toda a matéria relativa à repressão da concorrência desleal, inclusive as 
marcas, o nome comercial, as indicações de origem dos produtos, etc. Preferimos, porém, a primei-
ra definição por ser mais restrita, particularizando melhor o objeto da propriedade industrial”. (Id. 
Ibid., p. 72-73.). Poder-se-ia dizer, em síntese, que a expressão Propriedade Industrial engloba as-
suntos referentes a marcas, patentes (de invenção e de modelo de utilidade), desenhos industriais, 
assim como contratos de licença de uso ou exploração de tais direitos e contratos de transferência 
ou fornecimento de tecnologia ou know-how e de franquia. Quando a isto se somam os direitos auto-
rais, fala-se em Propriedade Intelectual, categoria mais ampla, que abarca a Propriedade Industrial.

2 Para Silveira, “[...] o esforço, a inspiração, o impulso ou mesmo o que os italianos chamavam de 
‘magia’ para chegar a algo perceptível aos sentidos”. (SILVEIRA, Newton. Abuso de patentes. p. 8. 
Disponível em: <http://www.lex-net.com/new/wp-content/uploads/2014/10/50-Abuso-de-paten-
tes.pdf>.). E mais, “Essa concepção unitária da arte e da técnica já se podia vislumbrar na criação 
de Leonardo Da Vinci, para quem a atividade artística e a atividade científica nasciam de uma inspi-
ração única, nutriam-se sem cessar uma da outra, e as conquistas de uma influenciavam o desenvol-
vimento da outra”. (SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
p. 44-45.). De acordo com Regis de Oliveira: “A inspiração não vem quando eles [os artistas] querem 
ou é buscada. Simplesmente vem. Sem avisos ou receios. Aparece quando menos se espera. Explode 
na mente do artista. Brota como água da montanha. As fontes são as mais vitais.” (OLIVEIRA, Régis 
Fernandes. Direito e arte. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 54.).
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O belo objetivo descobre-se na natureza a cada 
passo. Mas os homens aprenderam desde cedo a 
criar as condições capazes de ativar a emoção es-
tética, ou seja, alcançaram abstrair, em momentos 
de alta intuição (ou inspiração), que são momentos 
de emoção estética absoluta, condições objetivas 
suprarreais da àisthesis, supostamente acessíveis à 
análise racional, e lograram impregnar delas supor-
tes naturais. Tal resultado é a obra de arte. Tal ope-
ração, que é em si estética, pois é carga emocional 
estética espontânea do artista que a alimenta e lhe 
dá consistência, o ato de arte, que não pode sub-
meter-se a regras de procedimento na sua primeira 
fase (a da concepção), mas deve, na segunda fase 
(a execução), obedecer a certos preceitos, cum-
prir determinadas condições, necessárias a tornar a 
obra suscetível de perfeita comunicação: pois aqui 
não basta a intelecção estética, impondo-se habili-
dades específicas que conduzam a criação ao obje-
tivo colimado que é a emoção estética.3 

Por essa razão é que Cláudio Roberto Barbosa assevera que o for-
mato juridicamente protegível pela propriedade intelectual é a repre-
sentação da ideia e não a ideia em si, seja na forma de sinal distintivo 
(marca), seja na forma de um quadro reivindicatório (patente), seja na 
obra artística.4 

Dessa maneira, o direito consegue captar e proteger apenas aquilo 
que possa adotar determinada forma, uma vez que concepções pura-
mente abstratas, como um pensamento, uma ideia ou uma determina-
da sensação não são suscetíveis de tutela, porquanto não são conside-
rados objeto de direito.5 

3 MORAES, Walter. Arte. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Org.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São 
Paulo: Saraiva, 1977. v. 8, p. 142. Em seu “Ensaios sobre a pintura”, Diderot afirma o seguinte: “Sou 
pouco versado nas leis sobre a maneira de drapejar as figuras; ela é inteiramente poesia quanto à 
invenção, inteiramente rigor quanto à execução.” (DIDEROT, D. Ensaio sobre a pintura, p. 92.).

4 Segundo o autor: “Cabe desenvolver melhor esta noção. Para a propriedade intelectual o objeto a 
ser comunicado é a idéia, o conceito criado, o qual não pode ser juridicamente protegido dentro do 
sistema da propriedade intelectual que exige a transcrição da informação em um meio tangível. A 
representação da idéia, portanto, é o formato juridicamente protegível pelo Direito, seja um sinal 
distintivo, seja um quadro reivindicatório de uma patente de invenção, seja uma obra artística. 
Todavia o valor está associado à informação e é a dificuldade de transposição deste valor à prote-
ção jurídica da representação que também acarreta perdas e, conseqüentemente, custos sociais.” 
(BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de 
“Law and Economics”. California Digital Library. University of California, 2007. p. 14. Disponível em: 
<https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt9q80d5w8/qt9q80d5w8.pdf>.)
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Neste ponto, é importante relembrar a lição de Newton Silveira no 
sentido de que o processo mental das criações é unitário, ou seja, “o 
mesmo esforço que deu origem à indústria (satisfação das necessidades 
materiais) criou as artes para a satisfação das necessidades espirituais 
do ser humano”.6 

Do ponto de vista estritamente jurídico também se verifica a uni-
dade deste ramo do direito, porquanto não há diferenças entre a rela-
ção jurídica7 que se estabelece entre o sujeito (criador) e o objeto do 
direito (obra), uma vez que está devidamente assentado na doutrina 
e na jurisprudência que a natureza jurídica de tais vínculos jurídicos é 
tipicamente de propriedade, verdadeiro amálgama do sistema de pro-
teção ao esforço intelectual humano.

Registre-se, portanto, que a unidade do sistema8 inicia-se pelo 
processo mental das criações, estende-se para sua exteriorização e en-
contra eco no ordenamento jurídico, que classifica a relação jurídica 
estabelecida entre o criador e a obra como de direito de propriedade.

Da mesma maneira, em termos de princípios, a propriedade in-
telectual orienta-se, basicamente, pela repressão à concorrência des- 
leal, que constitui, nas palavras de Gama Cerqueira, o fundamento e a 
razão de suas leis, in verbis:

5 De acordo com os ensinamentos de Darcy Bessone: “[...] o Direito Autoral nasce de uma ideia, de 
uma abstração intelectual, de um sentimento forjado sócio-culturalmente na pessoa, portanto, uma 
propriedade incorpórea e, também recebe o ‘status’ de propriedade corpórea no instante em que 
essa ideia, essa abstração, esse sentimento, materializa-se num bem corpóreo.” (BESSONE, Darcy. 
Direitos reais. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 499.).

6 Newton Silveira ressalta “Os célebres textos de H. Poincaré sobre seus processos de invenção no 
campo da matemática revelam ‘processos que são, no fundo, análogos ao da invenção artística’”. 
(SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 29.).

7 “O que importa saber, portanto, é se a relação jurídica entre o autor e a criação intelectual é 
idêntica à que existe entre o proprietário e a coisa corpórea que constitui objeto de seu direito, 
pois é a natureza dessa relação que caracteriza os direitos reais, em geral, e o de propriedade, em 
particular, constituindo, ainda, o critério de distinção entre os direitos reais e os de obrigações.” 
(CERQUEIRA, João da Gama. O direito de autor como direito de propriedade. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, ano 47, v. 270, p. 22, abr. 1958.) “Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, 
podemos dizer que o direito de autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter 
real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto 
uma coisa ou bem imaterial, denomina-se, por isto, propriedade imaterial, para indicar a natureza 
de seu objeto.” (Id. Ibid., p. 25.).

8 “Nessa medida, devem ser relembrados os ensinamentos de Geraldo Ataliba: ‘O sistema jurídico 
[…] tem profunda harmonia interna. Esta se estabelece mediante uma hierarquia segundo a qual 
algumas normas descansam em outras, as quais, por sua vez, repousam em princípios que, de seu 
lado, se assentam em outros princípios mais importantes. Dessa hierarquia decorre que os princípios 
maiores fixam as diretrizes gerais do sistema e subordinam os princípios menores. Estes subordinam 
certas regras que, à sua vez, submetem outras’”. (ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tribu-
tário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968. p. 33.).
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[...] a propriedade industrial constitui um sistema 
jurídico, um todo orgânico, como se costuma dizer, 
subordinando-se os seus diferentes institutos aos 
mesmos princípios gerais, que podem variar em 
suas aplicações particulares, mas que não perdem 
a sua unidade fundamental, [...]

ressaltando que

[...] todo o edifício da propriedade industrial, 
como, aliás, o da propriedade literária, científica 
e artística, repousa no princípio ético da repressão 
da concorrência desleal, que constitui o fundamen-
to e a razão de suas leis, podendo-se mesmo dizer 
que em nenhum outro ramo da ciência jurídica se 
manifesta de modo mais eloquente o fundamento 
moral do Direito.9 

Ademais, cumpre salientar que os direitos de propriedade inte-
lectual podem ser agregados pela sua finalidade, na medida em que 
devem ser concedidos e exercidos consoante o interesse comum, com 
vistas a que sirvam de vetores para o desenvolvimento cultural, tec-
nológico e econômico do País, notadamente diante do disposto no art. 
5º, XXIX, da Constituição Federal, residindo precisamente neste ponto 
sua função social.10 

9 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 8-9. Alf Ross adver-
te que “a tarefa da ciência do direito é expor o direito vigente. Esta tarefa requer que a exposição 
possua um sistema, que a ordem e a conexão nas quais o material é apresentado sejam dispostos 
segundo um plano definido. O ordenamento sistemático é valioso, primeiramente, por razões práti-
cas: é essencial por questão de clareza, a título de meio de entrever o caminho no complexo tema 
do direito […] O sistema também serve de fundamento para uma divisão do estudo do direito que, 
pelo menos na atualidade, é indispensável. A organização sistemática é valiosa, também, por razões 
teóricas. Se baseada em critérios relevantes, ajuda o estudioso a analisar o material jurídico, revela 
problemas e exibe semelhanças e diferenças ocultas”. (ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução e no-
tas de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2000. p. 239.). Hans Kelsen debruçou-se sobre a questão, desenvol-
vendo sua teoria sobre o sistema jurídico. Em sua opinião, o ordenamento jurídico seria composto 
como uma ordem escalonada de normas, dispostas hierarquicamente na forma de uma pirâmide. Na 
base da pirâmide estariam as normas individuais e concretas, que encontrariam seu fundamento de 
validade em uma norma de hierarquia superior, de caráter geral e abstrato, e assim sucessivamente, 
até nos depararmos, no topo da estrutura, com a constituição, que seria a norma posta de maior 
nível hierárquico dentro de um sistema jurídico. (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de 
João Batista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.).

10 Para Miguel Reale, “O Direito é uma proporção real e pessoal, de homem para homem [...] parece, 
à primeira vista, uma expressão redundante: pessoal, de homem para homem. Se é pessoal, por que 
dizer de homem para homem? É que, para Dante, o Direito tutela as coisas somente em razão dos 
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De uma perspectiva histórica, é importante lembrar que em 1873 
se iniciaram, na cidade de Viena, os trabalhos preparatórios da Con-
venção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial ou, 
simplesmente, Convenção da União de Paris, cujo escopo é a proteção 
de direitos ligados à criação industrial (marcas, patentes, desenhos in-
dustriais, nome empresarial, dentre outros institutos abarcados pela 
Propriedade Industrial). O Brasil esteve entre os primeiros a assinar a 
referida Convenção em 1883.11 

Por outro lado, para a proteção dos direitos autorais (propriedade 
literária, artística e científica), foi concebida a Convenção de Berna 
de 1886, fruto dos trabalhos que resultaram na Association Littéraire 
et Artistique Internationale de 1878, criada por insistência do escritor 
francês Victor Hugo.12 

Posteriormente, já no século XX, as convenções de Berna e Paris 
passaram a ser administradas pela Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual – OMPI (WIPO na sigla em inglês), constituída também por 
um Tratado firmado por diversas nações no ano de 1967, após o fim da 
Segunda Guerra Mundial. A OMPI, por sua vez, foi incorporada como 
órgão das Nações Unidas em 1974. 

O referido Tratado unificou os escritórios internacionais que ad-
ministravam as Convenções de Paris e Berna e fundiu os conceitos de 
propriedade industrial e direito de autor ao definir, em seu art. 2º, VIII, 
como propriedade intelectual a soma dos direitos relativos às obras li-
terárias, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas intérpre-
tes e as execuções de radiofusão, as invenções em todos os domínios da 
atividade humana, as descobertas científicas, os desenhos e modelos 
industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como 
as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a 
concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade 
intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

homens: a relação jurídica conclui-se entre pessoas, não entre homens e coisas, mas é ‘real’ quando 
tem uma coisa (res) como seu objeto”. (REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 24. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1998. p. 56). “Não pensem que há na ordem jurídica a preocupação de levantar 
paredes em torno da atividade individual. O ideal é que cada homem possa realizar os seus fins da 
maneira mais ampla, mas é intuitivo que não poderia coexistir o arbítrio de cada um como o dos 
demais sem uma delimitação harmônica das liberdades, consoante clássico ensinamento de Kant. 
Desse modo, o Direito delimita para libertar: quando limita, liberta.” (Id. Ibid., p. 56.).

11 A Convenção de Paris já foi revista sete vezes: em 1890, em Madri; em 1900, em Bruxelas; em 1911, 
em Washington; em 1925, em Haia, em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocol-
mo (em vigor no Brasil desde 1992) e teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra.

12 A Convenção de Berna foi revista em Paris (1896) e Berlim (1908), complementada em Berna (1914), 
revista em Roma (1928), Bruxelas (1948), Estocolmo (1967) e Paris (1971), e emendada em 1979.
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Pois bem, delimitado o objeto da propriedade intelectual, é ne-
cessário examinar os princípios em torno dos quais orbitam o que Nor-
berto Bobbio denominou “direitos da mente”13, a fim de que seja pos-
sível estabelecer a devida hierarquia entre eles no plano vertical e sua 
devida convivência ou compatibilização no plano horizontal diante da 
profusão de leis especiais sobre a matéria. 

Com efeito é clássica a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, 
ao ensinar que princípio é, por definição, 

[...] o mandamento nuclear de um sistema, verda-
deiro alicerce dele, disposição fundamental que se 
irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 
espírito e servindo de critério para sua exata com-
preensão e inteligência exatamente por definir a ló-
gica e a racionalidade do sistema normativo, no que 
lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.14 

Não menos importante é a afirmação de João da Gama Cerqueira, 
já referida anteriormente, no sentido de que a propriedade intelectual 
constitui um sistema jurídico, um todo orgânico, subordinando-se os 
seus diferentes institutos aos mesmos princípios gerais, que podem va-
riar em suas aplicações particulares, mas que não perdem sua unidade 
fundamental.15 

13 Vide, nesse sentido, a citação de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Bobbio faz pertinente citação de 
Thomas Paine: São direitos naturais os que cabem ao homem em virtude de sua existência. A esse 
gênero pertencem a todos os direitos intelectuais, ou direitos da mente.” (BARBOSA, Pedro Marcos 
Nunes. Direito civil da propriedade intelectual. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2016. p. 45.).

14 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 817-818. Ascarelli ensina que “Tarea de la doctrina es precisamente la elaboración de prin-
cípios que sean como tales susceptibles de coordinar, según un criterio de continuidad, varias solu-
ciones”. (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, p. 56.). Savigny 
ensina que “O conteúdo do sistema é a legislação, isto é, os princípios do Direito. Necessitamos 
de um meio lógico da forma, ou seja, da condição lógica do conhecimento de todo o conteúdo da 
legislação para conhecer este princípios, em parte de forma particular, em parte na sua conexão. 
Tudo o que é forma tem por objetivo desenvolver a determinação dos princípios particulares do 
direito – geralmente isto é denominado de definições e distinções –, ordenar a vinculação de vários 
princípios particulares e sua conexão. Isto é habitualmente denominado de verdadeiro sistema”. 
(SAVIGNY, Friedrich Karl von. Metodologia jurídica. Campinas: Edicamp, 2004. p. 36-37.). Geraldo 
Ataliba ressalta, ainda, que “o caráter orgânico das realidades componentes do mundo que nos cer-
ca e o caráter lógico do pensamento humano conduz o homem a abordar as realidades que pretende 
estudar, sob critérios unitários, de alta utilidade científica e conveniência pedagógica, em tentativa 
do reconhecimento coerente e harmônico da composição de diversos elementos em um todo unitá-
rio, integrado em uma realidade maior. A esta composição de elementos, sob perspectiva unitária, 
se denomina sistema”. (ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro, cit., p. 4.).

15 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 8-9.
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De posse desse repertório, impõe-se examinar o tratamento cons-
titucional conferido à propriedade intelectual desde o advento da 
Constituição Imperial de 1824 até a promulgação da Constituição Ci-
dadã de 1988, para identificar as diretrizes sobre as quais se assenta o 
referido sistema.16 

Nesse sentido, convém ressaltar que a Constituição de 1824 esta-
belecia, em seu art. 179, XXVI, que “os inventores terão a propriedade 
das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um 
privilegio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento 
da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação”.17 

Posteriormente, em 1891, nossa primeira Constituição Republica-
na18 estipulou o seguinte: “os inventos industriais pertencerão aos seus 
autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou 
será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conve-
niência de vulgarizar o invento.” (art. 72, § 25). 

No que se refere ao direito autoral esclarecia, ainda, que “aos 
autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de 
reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. 
Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei 
determinar” (o § 26 do mesmo artigo). Em complementação, no § 27, 
aparece, pela primeira vez, uma referência às marcas: “A lei assegura-
rá também a propriedade das marcas de fábrica.”19 

16 Uma completa descrição da evolução constitucional em matéria de propriedade intelectual pode 
ser obtida no artigo de autoria do Professor Newton Silveira intitulado: Garantias constitucionais aos 
bens imateriais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 24, 
n. 60, p. 18-23, out./dez. 1985.

17 Gama Cerqueira afirma que “A Constituição de 1824, porém, não cogitava ainda das marcas de 
fábrica e de comércio, nem de outras garantias e prerrogativas industriais.” CERQUEIRA, João da 
Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 31.

18 “O Brasil, como visto, encontra-se organizado política e administrativamente como uma República 
Federativa. Essa conformação do Estado brasileiro veio à lume com a proclamação da República, em 
1889, consolidando-se definitivamente com a primeira constituição republicana, que passou a vigo-
rar a partir de 1891. Recorda-se que a federação foi implantada provisoriamente no País, através do 
Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, que adotou a República como forma de governo e fixou 
‘as normas pelas quais se devem reger os Estados Federais’. Antes desse momento, mais precisa-
mente, de 1824, ano da promulgação da primeira Constituição, até 1889, data da proclamação da 
República, o Brasil constituía um império, estruturado como um Estado unitário, que se subdividia 
em províncias, com autonomia muito limitada.” (LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A reforma do 
judiciário e o federalismo brasileiro, p. 40.).

19 Gama Cerqueira ensina que a “marca de fábrica e de comércio pode ser definida como todo sinal 
distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-
-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”. (CERQUEIRA, João da 
Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 364-365.).
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Em seguida, veio a Constituição de 1934 que previa, em seu art. 
113, número 18, que “os inventos industriais pertencerão aos seus au-
tores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo 
prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. No número 
19 do mesmo artigo estabeleceu que “é assegurada a propriedade das 
marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome co-
mercial”. O número 20 completava o quadro da proteção à propriedade 
intelectual, declarando que “aos autores de obras literárias, artísticas e 
científicas é assegurado o direito exclusivo de produzi-las. Esse direito 
transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar”.

Ato contínuo, a Constituição Federal de 1937 conferiu ao legisla-
dor ordinário ampla autonomia para regulamentar a proteção da pro-
priedade intelectual, porquanto no art. 122, número 14, estabelecia 
simplesmente o seguinte: “a Constituição assegura aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à segurança indi-
vidual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 14) o direito de pro-
priedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os 
definidos nas leis que lhe regularem o exercício; [...].”

A Constituição Federal de 194620, apontada como o mais belo tra-
balho do legislador constitucional da nossa história republicana, reesta-
beleceu o que se continha na antiga ordem constitucional de 1891, em 
seu art. 141, parágrafos 17, 18 e 19, in verbis: “os inventos industriais 
pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio tempo-
rário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prê-
mio. É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, 
bem como a exclusividade do uso do nome comercial” e “aos autores 
de obras literárias artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo 
de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo 
tempo que a lei fixar”.

De modo similar, a Constituição Federal de 1967, em seu art. 150, 
§ 24, dispôs que “a lei garantirá aos autores de inventos industriais  

20 Renata Pozzato Carneiro informa que “O direito de propriedade possuía sentido exclusivamente in-
dividual. Tal sentido foi convertido em uma expressão nitidamente social com a Constituição Federal 
de 1946. A propriedade deixou de ser concebida na seara do direito privado, visto que sua finalidade, 
eminentemente social, passou a ser, sobremaneira, superior em relação às demais funções desempe-
nhadas. Dá-se espaço à socialização do direito de propriedade. É o entendimento da doutrina espe-
cializada. A propriedade protege-se e garante-se, sobretudo em razão de sua função social, pelo qual 
sofre limitações novas, acentuando-se a tendência para a socialização do direito de propriedade”. 
(CARNEIRO, Renata Pozzato. A função social da propriedade na Constituição da República de 1988 e a 
propriedade industrial. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 69, p. 23-30, mar./abr. 2004.).
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privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade 
das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome 
comercial”, aglutinando, num mesmo parágrafo, a proteção de marcas 
e de patentes. A proteção aos autores permaneceu isolada no § 25, que 
preceituava: “aos autores de obras literárias, artísticas e científicas 
pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse direito é transmissível 
por herança, pelo tempo que a lei fixar.”21

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 enunciou, no art. 5º, 
responsável pela consolidação dos direitos e garantias fundamentais, 
que a propriedade atenderá a sua função social (XXIII)22; aos autores 
pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar (XXVII); 
são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações indi-
viduais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do apro-
veitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem 
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais 
e associativas (XXVIII); e que a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção 
às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empre-
sas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País (XXIX). 

Deve-se ressaltar, ainda, a dicção do art. 170, no sentido de que a 
ordem econômica23, fundada na valorização do trabalho24 humano e na 

21 A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, reproduziu integralmente os dispositivos da Constituição 
Federal de 1967 acima referidos.

22 Renata Pozzato Carneiro informa que “o princípio da função social da propriedade deve estar sempre 
presente nas questões que, direta ou indiretamente, tratem do direito de propriedade, com o fim 
de emprestar-lhe seu caráter valorativo e proporcionar-lhes solução mais eqüitativa. Nesse sentido, 
tem-se imprescindível sua condição de princípio fundamental da ordem econômica e do regime das 
propriedades”. (CARNEIRO, Renata Pozzato. A função social da propriedade na Constituição da Repú-
blica de 1988 e a propriedade industrial, cit., p. 26-27.). Lembra Luiz Leonardos que “a proteção à 
propriedade intelectual e sua importância social e econômica viram-se expressas em nível constitu-
cional, pela primeira vez, na Constituição Federal de 1988. A preocupação social é de um desenvolvi-
mento mediante o reconhecimento dos direitos de propriedade industrial, o que era apenas implícito 
nas constituições anteriores”. (LEONARDOS, Gabriel F. A relação entre o direito antitruste e o direito 
da propriedade industrial. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. esp. p. 119-124, 1996.)

23 Para Calixto Salomão: “A mudança operada no texto constitucional de 1988 é, de resto, muito 
eloquente nesse sentido. Na carta constitucional de 1967 o abuso do poder econômico e a domi-
nação do mercado surgiam como figuras centrais. O aumento arbitrário dos lucros e a eliminação 
substancial da concorrência surgiam como meras consequências do ilícito principal e único. Essa 
redação era ainda consequência da gênese do direito concorrencial brasileiro, que, como destaca 
B. Shielber, teve origem nos dispositivos constitucionais e penais de proteção à economia popu-
lar. Em função dessa origem, a idéia de proteção direta do consumidor através da concorrência  
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livre iniciativa25, tem por fim assegurar a todos existência digna, con-
forme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
“[...] II - propriedade privada; III - função social da propriedade26; IV 
- livre concorrência27; V – defesa do consumidor [...].”28 

destacava-se, transparecendo de maneira clara na prevalência exegética da fórmula ‘abuso do 
poder econômico’”. E, ainda, que: “O segundo fim da lei econômica é evitar o bloqueio da concor-
rência por meio de arranjos, combinações ou organizações destinadas a estabelecer o monopólio 
em certos ramos da economia pública ou a restringir a livre competição, indispensável ao desen-
volvimento industrial e comercial do País.” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as 
condutas. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 107.)

24 Ascarelli ensina que “La ley ya no es considerada solamente como garantía para el desarrollo de ini-
ciativas económicas individuales, que actuando libremente, conseguiría un equilibrio óptimo, sino 
como un factor positivo para un progreso económico que por el contrario no se conseguiría a través 
del libre juego de las iniciativas individuales. Esta premisa se pone en conexión con la afirmación de 
una concepción democrática que reconoce en la historia la obra de una voluntad humana y racional 
y no el resultado de fuerzas naturales”. (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia y de los bienes 
inmateriales, cit., p. 25.). Vide, ainda, Alexandre de Moraes: “Os valores sociais do trabalho e da li-
vre iniciativa: é através do trabalho que o homem garante sua subsistência e o crescimento do País, 
prevendo a Constituição, em diversas passagens, a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalho 
(por exemplo: CF, arts. 5, XIII; 6º; 7º; 8º; p. 194-204). Como salienta Paolo Barile, a garantia de 
proteção ao trabalho não engloba somente o trabalho subordinado, mas também aquele autônomo 
e o empregador, enquanto empreendedor do crescimento do País.” (MORAES, Alexandre de. Direito 
constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 17.).

25 Paula Forgioni ensina que: “Eis o papel central do princípio da livre iniciativa na economia capita-
lista: garantir que os agentes econômicos tenham acesso ao mercado e possam nele permanecer.” 
(FORGIONI, Paula A. Princípios constitucionais econômicos e princípios constitucionais sociais, cit., 
v. 1, p. 765.).

26 Sobre o tema, são ricas as lições de Paula Forgioni: “Ademais, a função social da propriedade, a defesa 
do meio ambiente, a busca pelo pleno emprego e o escopo da redução das desigualdades regionais, 
são vetores constitucionais nitidamente sociais, que se colocam além da mera viabilização das trocas 
entre os agentes e do azeitamento do fluxo de relações econômicas.” E, ainda, que “Se a dimensão 
política do mercado diz respeito à distribuição (= alocação) de riquezas, sua dimensão social tocará 
à redistribuição. O perfil social liga-se a uma ‘regulation’ concebida não para o mercado, mas para a 
atuação de uma política social corretiva da lex mercatoria, em uma espécie de redistribuição equâni-
me e justa, ou mesmo solidária, das vantagens e das perdas que se realizam no sistema como um todo. 
É preciso que haja controle sobre a força persuasiva do mercado”. (FORGIONI, Paula A. Princípios 
constitucionais econômicos e princípios constitucionais sociais, cit., v. 1, p. 779-780.).

27 Sobre a definição de concorrência em sentido amplo, vide as lições de Ascarelli “La concurrencia 
(que entendida en su más amplio sentido se encuentra también fuera del mundo económico) puede 
definirse, en primer lugar, como un hecho que tiene su raíz en la misma limitación de los medios 
de cada sujeto, ante el que, en una vastísima y primera acepción, todos los deseos se presentan en 
concurrencia, de tal modo que todos no pueden ser ilimitadamente satisfechos, alcanzando tan sólo 
a algunos deseos y dentro de determinados límites y con una determinada sucesión cronológica, lo 
que supone precisamente una natural concurrencia entre los bienes respectivos, objeto de estudio 
en la teoría económica”. (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, 
cit., p. 31.). Eros Grau adverte, ainda, que: “A livre concorrência de que fala a atual Constituição 
como um dos princípios da ordem econômica (art. 170, IV) não é a do mercado concorrencial oito-
centista de estrutura atomística e fluida, isto é, exigência estrita de pluralidade de agentes e influ-
ência isolada e dominadora de um ou uns sobre outros. Trata-se, modernamente, de um processo 
comportamental competitivo que admite gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. É este 
elemento comportamental – a competitividade exige, por sua vez, descentralização de coordena-
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Não menos importante é o que se contém no art. 215, ou seja, 
o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais. Para tanto, a Cons-
tituição tornou imunes a qualquer incidência tributária livros, jornais, 
periódicos e o papel destinado à sua impressão, além de fonogramas 
e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras mu-
sicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral in-
terpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais 
ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação 
industrial de mídias ópticas de leitura a laser.29 

Nesse sentido, emblemática a manifestação do Ministro Eros Grau:

No caso, se de um lado a Constituição assegura a li-
vre iniciativa, de outro determina ao Estado a ado-
ção de todas as providências tendentes a garantir 
o efetivo exercício do direito à educação, à cultura 
e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 
217 § 3º, da Constituição]. Ora, na composição en-
tre esses princípios e regras há de ser preservado 
o interesse da coletividade, interesse público pri-
mário. A superação da oposição entre os desígnios 
de lucro e de acumulação de riqueza da empresa 
e o direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao 
lazer, como meio de complementar a formação dos 
estudantes, não apresenta maiores dificuldades.30 

ção, como base da formação dos preços, o que se supõe livre iniciativa e apropriação privada dos 
bens de produção. Nesse sentido, a livre concorrência é forma de tutela do consumidor, na medida 
em que a competitividade induz a uma distribuição de recursos a mais baixo preço. De um ponto de 
vista político, a livre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, 
é uma forma de desconcentração de poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve 
gerar extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como garantia de uma 
sociedade mais equilibrada.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: 
interpretação e crítica. 17. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 207.).

28 Para Eros Grau: “A expressa referência aos ‘ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, 
livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do 
poder econômico’ e a afirmação de que a ‘coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por 
esta Lei’ definem a amplitude do conteúdo da Lei n. 8.884/94. Ela não é, meramente, uma nova 
lei antitruste; assim, seu fundamento constitucional não se encontra apenas, exclusivamente, no § 
4º do art. 173 da Constituição de 1988 – trata-se de lei voltada à preservação do modo de produção 
capitalista [...]”. (Id. Ibid., p. 208.).

29 Vide, ainda, o disposto nos arts. 216 e 216-A da Constituição Federal que tratam, respectivamente, 
do patrimônio cultural brasileiro e do Sistema Nacional de Cultura. Note-se, por fim, que, nos ter-
mos do art. 24, IX, da Carta da República, a competência para legislar sobre cultura é concorrente 
entre a União e os Estados.

30 ADI 1950, Relator o Ministro Eros Grau, DJU 2/6/2006.
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Percebe-se, assim, que desde o Império, passando pelo período Re-
publicano e, mais recentemente, pelas Constituições editadas durante o 
período militar, nenhum texto apresentado pelo constituinte originário 
foi mais generoso do que o de 1988 no que se refere à propriedade inte-
lectual, matéria de índole indiscutivelmente constitucional.

De fato, são marcantes os traços analíticos da nossa Carta Magna, 
que, no afã de sacralizar matérias que deveriam ser disciplinadas pelo 
legislador ordinário, como, por exemplo, o direito de fiscalização do 
aproveitamento econômico das obras artísticas (art. 5º, XXVIII), pro-
duziu efeitos deletérios, principalmente no Supremo Tribunal Federal, 
chamado a decidir questões de toda ordem.

Outro ponto digno de destaque é o de que a propriedade intelec-
tual sempre esteve inserida na esfera dos chamados direitos e garantias 
fundamentais, talvez em razão de uma preocupação exacerbada com 
a proteção do indivíduo em face do poder do Estado, mas não sem a 
fundamentada crítica de alguns juristas.31 

Também é preciso lembrar que, embora a diretriz constitucional 
no que concerne ao objetivo de se alcançar, por meio da concessão de 
direitos de propriedade intelectual, o interesse social e o desenvolvi-
mento tecnológico e econômico do País, estivesse presente em algumas 
Constituições anteriores, a de 1988 é a primeira a trazê-la refletida 
expressamente no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, o 
que mitiga o caráter absoluto dos direitos de propriedade intelectual, 
podendo-se falar em verdadeiros “direitos funcionalizados”.

31 José Afonso da Silva, ao tratar da propriedade de inventos, de marcas e indústrias e de nome de em-
presas, ressalta que “O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem 
razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. 
Caberia entre as normas da ordem econômica. Seu enunciado e conteúdo bem denotam, quando 
a eficácia da norma fica dependendo de legislação ulterior [...]”. (SILVA, José Afonso da. Curso de 
direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 280-281.). Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho segue na mesma linha, salientando que “Certamente esta matéria não mereceria ser 
alçada ao nível de direito fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial 
que seria protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de propriedade. Como se viu, proprieda-
de, nos termos do citado inciso XXIII, não abrange apenas o domínio. Compreende todos os bens de 
valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as marcas de indústria e comércio 
ou o nome comercial”. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira 
de 1988. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 4, p. 51.). No mesmo sentido, Pedro Marcos Nunes Barbosa: 
“Contudo, não se concebe a propriedade intelectual – especialmente no âmbito patrimonial – como 
um direito natural, posto ser proveniente de uma ficção, de um artifício criado e mantido pelo 
Estado. [...] Não obstante a aparente – e ultrapassada – discussão sobre a relação jusnaturalista 
entre criador e criação, hodiernamente permanecem inúmeras críticas quanto ao posicionamento 
da tutela à propriedade imaterial patrimonial no rol dos direitos fundamentais da Constituição da 
República Federativa do Brasil no art. 5º, incisos XXVII e XXIX.” (BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. 
Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 45-46.).
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Vide, nesse sentido, o percurso dos incisos XXVII a XXIX, do artigo 
5º, da Carta da República, desde o Substitutivo 1, da Comissão de Sis-
tematização, de 26 de agosto de 1987, passando pelo Substitutivo 2, 
de 18 de setembro daquele ano, em seguida pelos Projetos A, B, C e D, 
respectivamente, de 24 de novembro de 1987, 5 de julho de 1988, 15 
de setembro de 1988 e 21 de setembro do mesmo ano até se chegar ao 
texto promulgado em 5 de outubro de 1988.32 

Como bem salientado pelo Ministro Celso de Mello, após a instala-
ção da nova ordem constitucional, 

O direito de propriedade não se reveste de caráter 
absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca 
social, a significar que, descumprida a função social 
que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á 
a intervenção estatal na esfera dominial privada, 
observados, contudo, para esse efeito, os limites, 
as formas e os procedimentos fixados na própria 
Constituição da República. O acesso à terra, a solu-
ção dos conflitos sociais, o aproveitamento racional 
e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada 
dos recursos naturais disponíveis e a preservação do 
meio ambiente constituem elementos de realização 
da função social da propriedade.33 

Simetricamente, no campo da propriedade intelectual, pode-se 
afirmar que o interesse social, assim como o desenvolvimento cultural, 
tecnológico e econômico do País são elementos da hipoteca social em 
que se sustenta e se legitima a concessão pelo Estado de tais direitos, 
os quais devem ser exercidos em consonância com o interesse coletivo.34 

32 LIMA, João Alberto de Oliveira; PASSOS, Edilene; NICOLA, João Rafael. A gênese do texto da Consti-
tuição de 1988. Brasília, DF: Gráfica do Senado Federal, 2013. p. 74-45.

33 ADI 2.213/DF. Relator o Ministro Celso de Mello, j. 4/4/2002, P, DJ de 23/4/2004.
34 Calixto Salomão Filho assevera que “de há muito inserido em nossa Constituição, o princípio da 

função social da propriedade teve por muito tempo sua aplicação bastante restringida. Aplicado ao 
clássico conceito romano de propriedade estática, permitia limitação ao uso do bem e à sua disposi-
ção. Assim sua larga aplicação em matéria de desapropriação. Essa interpretação do princípio, como 
bem destacado pela doutrina, restringe seu verdadeiro alcance. O princípio refere-se também – e 
talvez de forma primordial – à propriedade dos bens de produção, isto é, ao exercício do poder 
de controle empresarial. Nesse caso a função social significa a utilização dos bens em benefício de 
terceiros. A classificação ‘bens de consumo/bens de produção’ não esgota, no entanto, a variedade 
dos bens que podem estar sujeitos à aplicação do princípio da função social. Existem também os 
bens de cuja utilização depende a possibilidade de concorrer em um determinado mercado. Trata-se 
dos chamados ‘bens de acesso necessário’. Em relação a estes deve-se falar, sem dúvida, em função  
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Ora, se por um lado o sistema de proteção da propriedade35 inte-
lectual pode ser considerado o método de incentivo36, de premiação37, 
mais eficiente para fomentar o desenvolvimento cultural, econômico e 
tecnológico do País38, nota-se que sofreu, durante a marcha constitu-
cional reproduzida acima, temperos e mitigações, os quais apareceram 
de maneira explícita na Constituição da República de 1988.

social, consistente não apenas em sua boa utilização, mas também em sua disponibilização a ter-
ceiros (geralmente concorrentes). Pode-se dizer que esta função existe toda vez que tais bens sejam 
detidos por monopolista de fato ou de direito. Como se verá mais adiante, esse conceito será extre-
mamente útil na análise de uma série de condutas anticoncorrenciais. Em relação a estas muda com-
pletamente a face da política antitruste, transformado um direito antitruste geralmente passivo em 
algo interventivo, capaz de impor deveres de contratar. Também com relação às justificativas ocorre 
uma mudança. Como se verá, em especial aquelas jurídicas, baseadas na existência de monopólios 
legais (patentes, por exemplo), transformam-se radicalmente. Essas circunstâncias, antes que fontes 
de imunidade ao direito antitruste, geram deveres adicionais, consistentes exatamente no acesso 
supramencionado”. (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 113.).

35 Para Franco Montoro Filho: “A descoberta dessa propriedade de compatibilização do interesse indi-
vidual com o interesse coletivo entusiasmou muitos economistas que a generalizaram e passaram a 
olhar o mundo real pela ótica de modelos de concorrência perfeita, por meio dos quais se demonstra, 
matematicamente, a eficiência alocativa dos mercados livres. Como decorrência dessa visão, surge a 
recomendação de que o governo deve ter a menor interferência possível no livre funcionamento dos 
mercados. Essa foi a primeira versão da moderna ideologia do Estado mínimo.” (MONTORO FILHO, 
André Franco. Convite ao diálogo. In: DIREITO e economia. São Paulo: Saraiva, 2008. p. X e XII.).

36 Com respeito à remuneração do titular do direito sobre um bem intelectual, Remédio Marques enten-
de que: “estes direitos subjectivos constituem ainda a forma e o instrumento jurídico adequado atra-
vés do qual a remuneração daquela criação ou da simples prestação empresarial pode ser alcançada 
no mercado económico; eles constituem os títulos jurídicos que melhor podem orientar as escolhas 
racionais dos consumidores (finais ou intermediários) e determinar os mecanismos de avaliação econó-
mica das criações ou prestações empresariais susceptíveis de ser objetos de direitos, que o mesmo é 
dizer, criações ou prestações empresariais susceptíveis de transacção no mercado com menores custos 
de transacção.” (MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 
294.). Para Cláudio R. Barbosa: “O desequilíbrio sistêmico da propriedade intelectual cria tensões po-
líticas e externalidades as quais, ao serem absorvidas, alcançam resultado ineficiente pela exploração 
exacerbada ou limitada da informação consubstanciada nos bens intelectuais, ou pelo engessamento 
dos institutos da propriedade intelectual. Ainda que a tecnologia e os meios de incentivo derivados 
da propriedade intelectual funcionem como uma mola propulsora ou serviço que tenha algumas ca-
racterísticas exclusivas será diferenciado.” Continua o autor: “Vários dos questionamentos ao atual 
sistema jurídico da propriedade intelectual residem na inadequação de requisitos legais ao critério de 
criação. Patentes têm proteção superdimensionadas, reedições de personagens de uma obra inicial, 
versões e novas versões de uma mesma obra, enfim, a perpetuação da proteção sem novas ‘criações’, 
são alguns dos exemplos das críticas formuladas ao sistema de propriedade intelectual, fundado no bi-
nômio: ‘criação/não criação’”. (BARBOSA, Cláudio Roberto. A relação entre informação, propriedade 
intelectual, jurisdição e direito internacional, cit., p. 118-119.). 

37 Vide, nesse sentido, o ensinamento de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Registre-se que a tutela da 
propriedade intelectual – mesmo no presente século – é tida como fundamento e fomento aos in-
vestimentos, ao desenvolvimento social, tecnológico, e à padronização do comércio internacional.” 
(BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 34.).

38 A respeito do sistema de propriedade intelectual como fomentador da inovação tecnológica, vide 
interessante artigo de LEONARDOS, Luiz; KUNISAWA, Viviane Yumy. O sistema de propriedade inte-
lectual como fomentador da inovação tecnológica. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 76, p. 16-21, 
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Em palavras descongestionadas, o constituinte de 1988 não se 
contentou a deixar expresso que o exercício dos direitos de proprieda-
de intelectual deve levar em consideração o interesse comum39, mas 
determinou, ainda, que sejam concedidos pelo Estado para servirem de 
vetores do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, com o 
que, diante da nova ordem constitucional, não são tolerados abusos40  
em nome de interesses egoísticos41 de seus titulares.42 

maio/jun. 2005. Vide, ainda, Diretrizes da ABPI no sentido de que “O amparo científico da doutrina 
econômica e jurídica permite concluir que a inovação é importante vetor de desenvolvimento”. 
SOLOW, Robert. Technical change and the aggregate production function. The Review of Economics 
and Statistics, v. 39, n. 3, p. 312 e ss., Aug. 1957. Algumas teorias consagradas, como, por exemplo, 
a nova teoria do desenvolvimento econômico, coloca a inovação acima da abundância dos fatores 
de produção (capital, trabalho e insumo) para a competitividade empresarial, bem como releva a 
importância dos meios empregados direta e indiretamente pelos poderes públicos para incentivar 
o progresso tecnológico. ARROW, Kenneth. Economic welfare and the allocation of resources for 
invention. In: THE RATE and direction of inventive activity: economic and social factors. New York: 
Arno Press, 1962. p. 609-625. Reimpressão, 1975. Disponível em: <http://www.nber.org/chapters/
c2144.pdf>. DEMSETZ, Harold. Information and efficiency: another viewpoint. The Journal of Law 
and Economics, Chicago, v. 12, n. 1, p. 1-22, 1969. LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The 
economic structure of intellectual property law. Cambridge: The Beknap Press of Harvard University, 
2003. DASGUPTA, Partha; STIGLITZ, Joseph. Uncertainty, industrial structure and the speed of R&D. 
The Bell Journal of Economics and Management Science, Santa Monica, v. 11, n. 1, p. 1-28, 1980. 
Por essa razão, releva-se a importância na proteção aos conhecimentos tecnológicos, que é incenti-
vado indiretamente nas economias de mercado pela classificação desses conhecimentos como bens 
jurídicos de propriedade e determinação de exclusividade temporária de direitos. LEHMAN, Michael. 
The theory of property rights and the protection of intellectual and industrial rights. IIC, v. 16, p. 
524 ss., 1985. (Direito da propriedade intelectual), bem como pela proteção à justa concorrência 
(repressão à concorrência desleal). ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reso-
lução Nº 68. Diretrizes para exame de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento 
de direitos da propriedade intelectual sob uma perspectiva do direito antitruste. Disponível em: 
<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Bibliote-
ca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=1>.

39 Para Miguel Reale: “O Direito, porém, não visa a ordenar as relações dos indivíduos entre si para satisfa-
ção apenas dos indivíduos, mas, ao contrário, para realizar uma convivência ordenada, o que se traduz 
na expressão: ‘bem comum’. O bem comum não é a soma dos bens individuais, nem a média do bem 
de todos; o bem comum, a rigor, é a ordenação daquilo que cada homem pode realizar sem prejuízo do 
bem alheio, uma composição harmônica do bem de cada um com o bem de todos. Modernamente, o 
bem comum tem sido visto, – e este é, no fundo, o ensinamento do jusfilósofo italiano Luigi Bagolini, 
– como uma estrutura social na qual sejam possíveis formas de participação e de comunicação de todos 
os indivíduos e grupos.” (REALE, Miguel. Lições preliminares do direito, cit., p. 55.).

40 Para Pedro Marcos Nunes Barbosa: “[...] caso a liberdade do dono da patente ultrapasse as finalida-
des constitucionais de uso do direito de excluir, ele ‘despreza o direito fundamental de cada um à 
independência da arbitrariedade que obriga de outros e abusa do poder estatal para fazer valer sua 
arbitrariedade privada [...] ele qualitativamente não se distingue do despotismo qualquer’. [...] E 
tal deslize material fica ainda mais evidente quando se enxerga o titular da patente como alguém 
que recebe um poder jurídico na condição de promovê-lo dentro das metas constitucionais.” (BAR-
BOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 66.). “Mas a todo poder 
correspondem deveres e responsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito-fun-
ção, atribuído ao titular para a consecução de finalidades precisas.” (COMPARATO, Fábio Konder. O 
poder de controle na sociedade anônima, cit., 1976, p. 307.).
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Nesse contexto, cumpre ressaltar que a regra geral pode ser ex-
traída do art. 5º, XXIII, uma vez que no nosso sistema jurídico, “a pro-
priedade atenderá a sua função social.” Esse enunciado vincula o legis-
lador ordinário, o Poder Judiciário e o titular do direito de propriedade, 
que deve direcionar seu exercício ao fim social a ele imanente. 

Da mesma maneira, com relação ao direito de autor, Oliveira As-
censão esclarece que 

O direito de autor é garantido nos quadros do art. 
5º, XXVII, da Constituição de 1988, no que respeita 
à vertente patrimonial. A Constituição é caracte-
rizada por uma profunda entonação social. Daqui 
resulta imediatamente que a defesa do direito 
autoral como uma espécie de soberania sobre a 
obra ou prestação é equivocada. O direito auto-
ral é protegido porque e enquanto contribui para 
o progresso social, uma vez que nenhum instituto 
é consagrado se dele não derivar vantagem social. 
Mais concretamente, o direito autoral está sujei-
to a todas as grandes determinações finalísticas  
coletivas que a Constituição exprime, como sejam 

41 André Giacchetta aponta que “a exploração dos direitos advindos da propriedade industrial não 
podem ficar sujeitos tão-somente ao arbítrio do seu titular, que deve se amoldar às funções sociais 
e econômicas do privilégio desenvolvido. E é nesse compasso que a defesa da concorrência exercerá 
papel importante para a delimitação das práticas concorrenciais saudáveis a ordem econômica”. 
E continua: “[...] o Direito Industrial é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e como tal 
deve também se submeter à ordem econômica.” (GIACCHETTA, André Zonaro. A evolução do direito 
industrial e a sua relação com o direito da concorrência. Trabalho apresentado no Curso de Pós-Gra-
duação, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. fl. 4. Cópia cedida 
pelo autor.). Afirma, ainda, que, por um lado, “o exercício dos direitos industriais pode ocorrer de 
forma natural e legal ou pode derivar de atos ou condutas que visem tão-somente o alcance de 
interesses individuais, em desprezo aos interesses coletivos” e “os fatores econômico e social da 
propriedade industrial estão, dessa forma, relacionados à maneira pela qual o título concedido ao 
particular é por ele utilizado, posto que concedido com o fim único de sustentar o desenvolvimento 
econômico e tecnológico do país”, por outro lado, vê-se “necessidade de fiscalização pelo Estado 
da exploração dos direitos industriais, para que, de um lado, seja preservada a leal concorrência e, 
de outro lado, seja preservada a ordem econômica, pela manutenção da exploração da propriedade 
industrial dentro dos limites sociais e coletivos”. (Id. Ibid., p. 11.).

42 Gama Cerqueira adverte, nesse sentido, que: “As leis da propriedade industrial podem ainda ser 
interpretadas e aplicadas tendo-se em vista a ordem pública, grandemente interessada nessa ma-
téria, de modo que não se lhe sobreponham meros interesses individuais e, principalmente, con-
venções privadas que possam afetar os interesses da coletividade e burlar a aplicação do direito. 
Não se deve, porém, abusar deste conceito, invocando, sem propósito ou a propósito de tudo, os 
interesses da ordem pública ou da coletividade para cercear o exercício dos direitos da propriedade 
industrial e prejudicar injustamente as classes interessadas.” (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado 
da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 78.). Vide, ainda, a respeito, o disposto nos arts. 187 e 
1.228 do Código Civil.
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o serviço da cultura, do ensino, da investigação 
científica, da informação, da comunicação social, 
do acesso às fontes de informação. [...] Todo o 
direito atribuído deve servir simultaneamente o 
interesse público e o interesse privado. O atual 
empolamento dos poderes privados faz-se à custa 
do interesse coletivo. Quando a solução está pelo 
contrário na busca do necessário equilíbrio, de 
modo que aqueles interesses não se digladiem mas 
se combinem harmoniosamente na máxima satisfa-
ção das suas finalidades.43 

Note-se, assim, que a propriedade intelectual é funcionalizada. 
Interessa, portanto, saber qual finalidade visa atingir e o modo como 
são manejados os seus institutos. Assim, quando se fala da função so-
cial da propriedade intelectual, deve-se compatibilizar o interesse ex-
clusivo do titular do direito com o interesse coletivo. 

Nessa perspectiva, a função social intelectual aponta para o exer-
cício harmonioso do direito de propriedade que satisfaça simultanea-
mente aos anseios de seu titular e da sociedade.44 Com efeito, a vincu-
lação de tais direitos à cláusula finalística referida acima é muito clara 
e aponta para o compromisso social da propriedade intelectual45, com 

43 ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma, cit., p. 18-19. Vide, 
ainda, as seguintes considerações: “O abuso do direito reside em um direito ser utilizado, não para 
a obtenção da vantagem para que foi concedido, mas como arma contra terceiros ou o interesse 
geral. Manifesta-se hoje particularmente no domínio do Direito da Concorrência. O titular do direito 
autoral tem um exclusivo. Pode usá-lo para falsear a concorrência, por exemplo, discriminando 
injustificadamente alguns concorrentes a quem nega autorizações que concede genericamente a to-
dos os outros. É um ponto muito agudamente sentido hoje, em que o exercício anti-social do direito 
não pode deixar de ser combatido. A função social tem importância particular por a Constituição 
brasileira ser, ao que cremos, a que mais relevo dá a esta categoria. Expande-se em muitos aspec-
tos, como a função social do contrato, que é na sua formulação uma inovação muito importante 
do Código Civil. Também o direito autoral tem uma função social: não é, dissemos, uma soberania, 
não é absoluto. Deve ser exercido de maneira que a vantagem pessoal se combine com a social. É 
um campo importantíssimo de revisão, afastando o entendimento tacanho de um direito sujeito ao 
arbítrio do titular como critério único.” (Id. Ibid., p. 19.).

44 Vide neste sentido as lições de Bobbio sobre chamada teoria “estrutural” do Direito. Uma extensa aná-
lise da denominada teoria “funcionalista” pode ser obtida em seu Dalla struttura alla funzione. Bobbio 
ressalta que: “É compreensível que, sendo diversa a perspectiva e, consequentemente diverso também 
o fim – o fim do sociólogo é descrever como vão as coisas, o fim do jurista é descrever como as coisas 
devem andar, – diverso é o tipo de operações intelectuais que um e outro desempenham sobre a mes-
ma realidade e que, assim, os caracteriza.” (BOBBIO, Norberto. Direito e ciências sociais. In: BOBBIO, 
Norberto. Da estruturação à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2010. p. 49.).

45 A Suprema Corte dos Estados Unidos assim se manifestou sobre o objetivo da proteção conferida aos 
autores no caso Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co: “The primary objective of 
copyright is not to reward the labor of authors, but to promote the Progress of Science and useful 
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vistas a que possa servir de motor para o desenvolvimento cultural, 
econômico e tecnológico do Brasil.

Por outro lado, a concessão e o exercício46 de direitos de proprieda-
de intelectual47 em detrimento48 das diretrizes referidas acima referidas 
desembocará em um estado de coisas inconstitucional, ou seja, contrário 
às bases constitucionais que lhes servem de justificativa, de fundamento.

Por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) 347, que tratou das chamadas “audiências 
de custódia”, o Ministro Ricardo Lewandowski reconheceu, no caso, o 
“estado de coisas inconstitucional” e explicou que esta concepção foi 
desenvolvida pela Corte Nacional da Colômbia ao identificar um quadro 
permanente de violação de direitos fundamentais a exigir intervenção 
do Poder Judiciário. 

Quer-se dizer com isso que o princípio fundamental ou núcleo 
central de atração ao redor do qual gravita o conjunto de normas que 
regem o sistema da propriedade intelectual é, indiscutivelmente, o 
progresso cultural, econômico e tecnológico do País, sem o que não 
se justifica a premiação estatal49, sem o que não seria possível retirar 

Arts. Art. I, § 8, cl. 8. Accord Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975). 
To this end, copyright assures authors the right to their original [p*350] expression, but encourages 
others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work. Harper & Row, supra, at 
556-557. This principle, known as the idea expression or fact-expression dichotomy, applies to all 
works of authorship. As applied to a factual compilation, assuming the absence of original written 
expression, only the compiler’s selection and arrangement may be protected; the raw facts may 
be copied at will. This result is neither unfair nor unfortunate. It is the means by which copyrights 
advances the progress of science and art.”

46 Elisabeth Kasznar Fekete ensina que, “No plano europeu, as regras básicas sobre as práticas abu-
sivas de poder econômico encontram-se nos arts. 85 e 86 do Tratado de Roma, que criou a União 
Européia” e que “[...] a União Européia estabeleceu distinção fundamental, que deverá cada vez 
mais prevalecer com relação a marcas, patentes e toda a sorte de know-how: a de que a titularidade 
dos direitos de propriedade industrial é coisa diversa do exercício de tais direitos – principalmente, 
quando tal exercício tiver conseqüências no âmbito do espaço comunitário. A primeira encontra-se 
regulada pela legislação interna de cada Estado-membro; o segundo sujeita-se ao disciplinamento 
comunitário. De fato, o mero exercício de um direito de propriedade industrial, por exemplo, 
através do ajuizamento de uma ação em que se pleiteie o amparo do direito outorgado por uma 
patente ou um registro marcário, ou, ainda, um registro de desenho industrial, não constitui, em si 
mesmo, uma infração ao art. 85, 1”. (FEKETE, Elisabeth G. Kasznar. O regime jurídico do segredo 
de comércio no direito brasileiro, cit., p. 192.).

47 Geiger lembra que: “A propriedade intelectual é uma ilha de exclusividades num oceano de liberdades.” 
(Geiger apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 64.).

48 Para Raz: “o interesse de uma pessoa não justifica manter outras sujeitas a deveres potencialmente 
pesados (burdensome) em relação a tais aspectos fundamentais de suas vidas.” (Raz apud BARBOSA, 
Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 64.).

49 Nesse sentido, Carlos Olavo observa: “Na medida em que fomentam a vontade de cada empresário 
de desenvolver o valor económico dos direitos de que é titular, em ordem a aumentar a sua capaci-
dade de ganho, são também instrumento do progresso técnico e económico. Daí a necessidade de 
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conjugar devidamente o interesse individual do empresário com os interesses gerais da economia 
e dos consumidores por forma a que o elemento de monopólio contido nos direitos privativos da 
propriedade industrial não dê lugar a posições abusivas delimitação da concorrência. Tal conjuga-
ção implica que os direitos privativos de propriedade industrial, tal como as demais situações de 
monopólio, fiquem sujeitos ao princípio da tipicidade, como resulta, aliás da remissão constante 
do artigo 316 e dos artigos 1303, nº 2 e 1306 do Código Civil [Português].” No Brasil, os direitos 
reais também se subordinam ao princípio da tipicidade, que diz respeito ao seu conteúdo. Por este 
princípio, deve-se respeitar a moldura legal estabelecida pelo legislador quanto ao conteúdo dos 
direitos reais (não são elásticos quanto ao seu conteúdo). Correlato e complementar é o princípio da 
taxatividade, pelo qual são direitos reais somente aqueles previstos em lei (art. 1225 do Código Civil 
e legislação especial). Trata-se, portanto, de catálogo fechado (numerus clausus). Quanto a essas 
questões, Carlos Olavo lembra, ainda, os ensinamentos de José Oliveira Ascensão: “Terá que ser a 
norma que delimite, figura por figura, quais os produtos do intelecto que podem ser juridicamente 
tutelados, através da atribuição de um direito privativo. Nesses sectores, deixou de haver liberdade 
[...]. Os núcleos de exclusivo têm sido sucessivamente alargados; mas enquanto não surge a lei, por 
mais justificada que a tutela pareça, o direito não existe.” (Cf. Licções, p. 24 a 26 apud OLAVO, 
Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2005. p. 39.).

50 “He partido de este cuadro, reafirmando una posición ya expuesta hace treinta años, precisamente 
de la crítica a la tesis que ve en la hacienda o en el aviamiento o en la idea organizadora un bien 
inmaterial tutelado, para pasar, al ilustrar la disciplina de la concurrencia y las instituciones que 
con esta están vinculadas, a poner el acento, remitiéndome a una de las constantes históricas de la 
disciplina, sobre el interés general al progreso cultural y técnico y sobre el interés del consumidor, 
identificando en una probabilidad de ganancia el interés tutelado en la disciplina privada de la 
concurrencia y por tanto también en la de los bienes inmateriales.” (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la 
concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 9.).

fundamento válido da Constituição Federal para a concessão ou manu-
tenção de tais direitos pelo Estado. 

A propósito, Tullio Ascarelli, em sua Teoría de la concurrencia y 
de los bienes inmateriales, considera como base da propriedade inte-
lectual o interesse geral no progresso cultural e técnico, assim como o 
interesse do consumidor.50 

Nessa linha de raciocínio, Denis Borges Barbosa também assevera 
que 

[...] o preceito constitucional se dirige ao legisla-
dor, determinando a este tanto o conteúdo da Pro-
priedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto 
a finalidade do mecanismo jurídico a ser criado 
(“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do 
texto atual, torna claro que os direitos relativos 
à Propriedade Industrial não derivam diretamente 
da Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será 
constitucional na proporção em que atender aos 
seguintes objetivos: a) visar o interesse social do 
País; b) favorecer o desenvolvimento tecnológico 
do País; c) favorecer o desenvolvimento econômico 
do País. [...] 
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e que

[...] para os direitos relativos à Propriedade Indus-
trial a Constituição de 1988 estabeleceu fins espe-
cíficos, que não se confundem com os propósitos 
genéricos recém-mencionados, nem com outros 
propósitos que, embora elevados, não obedecem 
ao elenco restrito do inciso XXIX.51 

Especificamente sobre a propriedade industrial, esclarece ainda 
que

[...] Não menos essencial é perceber que o art. 
5º, XXIX, da Carta estabelece seus objetivos como 
um trígono, necessário e equilibrado: o interesse 
social, o desenvolvimento tecnológico e o econô-
mico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao 
parâmetro constitucional a norma ordinária ou re-
gulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvi-
mento econômico captando investimentos exter-
nos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, 
ou o nível de vida de seu povo.52 

Por todas essas razões, não se concebe, sob os auspícios da Cons-
tituição Federal de 1988, que direitos de propriedade intelectual sejam 
concedidos, exercidos ou mesmo interpretados53 de maneira apartada 

51 BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Disponível em: <http://
www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2006.

52 Id. Ibid.
53 Alexandre de Moraes ensina que “a supremacia das normas constitucionais no ordenamento jurídico 

e a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos editados pelo poder público compe-
tente exigem que, na função hermenêutica de interpretação do ordenamento jurídico, seja sempre 
concedida preferência ao sentido da norma que seja adequado à Constituição Federal. Assim sendo, 
no caso de normas com várias significações possíveis, deverá ser encontrada a significação que 
apresente conformidade com as normas constitucionais, evitando sua declaração de inconstitucio-
nalidade e conseqüentemente retirada do ordenamento jurídico”. (Direito constitucional, cit., p. 
11.). E lembra Canotilho que “a interprestação conforme a constituição só é legítima quando existe 
um espaço de dicção (= espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, umas 
em conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em desconformidade com 
ela”. Conforme, ainda, entendimento do Supremo Tribunal Federal, citado por Alexandre de Mora-
es, “em matéria de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, admite-se, para resguardar 
dos sentidos que eles podem ter por via de interpretação, o que for constitucionalmente legítimo 
– é a denominada interpretação conforme a constituição”. (ADI 1.344-1/ES – medida liminar – rel. 
Min. Moreira Alves. Diário da Justiça, Secção 1, 19 abr. 1996, p. 12.212), p. 11-12.
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das diretrizes que lhes servem de fundamento54, as quais, repita-se, 
vinculam não apenas o legislador ordinário e o Poder Judiciário, mas 
também o próprio titular do direito para que direcione seu exercício 
ao efetivo desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País, 
resumindo-se nesta fórmula o interesse público, social.55 

A funcionalização dos direitos de propriedade intelectual56 tam-
bém exige atenção especial dos operadores do direito quanto ao seu 

54 Vide, a respeito, Gama Cerqueira: “A livre concorrência econômica é conseqüência da liberdade de 
comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, 
transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no 
afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a 
necessidade de intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liber-
dade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais.” (CERQUEIRA, João 
da Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 81-82.). Lembre-se, ainda, a lição de 
Hely Lopes Meirelles: “Através das restrições impostas às atividades do indivíduo que afetem a coleti-
vidade, cada cidadão cede parcelas mínimas de seus direitos à comunidade e o estado lhe retribui em 
segurança, ordem, higiene, sossego, moralidade e outros benefícios públicos, propiciadores do confor-
to individual e do bem-estar social. Para efetivar essas restrições individuais em favor da coletividade 
o Estado utiliza-se desse poder discricionário, que é o poder de polícia administrativa.” (MEIRELLES, 
Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 126.).

55 A respeito do princípio do interesse público ou supremacia do interesse público, vide a lição de Hely 
Lopes Meirelles: “O princípio do interesse público está intimamente ligado ao da finalidade. A pri-
mazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina-a, na medida em 
que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral. Em razão dessa inerência, deve 
ser observado mesmo quando as atividades ou serviços públicos forem delegados aos particulares. 
[...] Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, ‘o princípio da supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado é o princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria 
condição de sua existência. Assim, não se radica em dispositivo específico algum da Constituição, 
ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações concretas dele, como, por exemplo, os 
princípios da função social da propriedade [...].” (Id. Ibid., p. 96.).

56 Vide a respeito da função social da propriedade as lições de Fabio Konder Comparato. Essa linha de 
pensamento tem sua origem e mais forte representação, sem dúvida, nos escritos de Comparato, 
que ressaltam a função social da grande empresa e de seu controlador. COMPARATO, Fábio Konder. 
O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 353, p. 14, mar. 1965; Id. 
Aspectos jurídicos da macroempresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970; Id. O poder de controle 
nas S/A. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1996; e Id. Função social da propriedade dos bens de produção. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 25, n. 63, p. 71 e ss., 
jul./set. 1986. Esses escritos têm caráter bastante específico, na medida em que, compartilhando o 
jus-realismo da Escola de Direito Econômico (e sem dúvida influenciando-o, no sentido de busca dos 
interesses por trás das normas), incluem também forte elemento dogmático-aplicativo (daí o nome 
escolhido para identificá-la), procurando refazer subsistemas legislativos (direito societário, direito 
do consumidor, etc.) com base na identificação de interesses sociais e políticos antes revelados e 
na função que estes devem desempenhar. Nesse sentido, bastante expressivo é o seguinte trecho: 
“Até agora a doutrina jurídica tem-se preocupado quase que exclusivamente com o direito formal, 
suscitando querelas especiosas e insolúveis a respeito da autonomia dos diferentes ramos do Direito. 
Não seria tempo de se admitir modestamente o que outras Ciências Sociais já admitiram desde a 
primeira hora: que, ao lado de uma análise de conceitos e categorias, existe um estudo de técnicas? 
Que ao lado de um direito formal deve haver lugar para um direito aplicado? O direito econômico 
aparece assim como um dos ramos deste Direito aplicado, que supõe evidentemente um conhe-
cimento prévio de categorias formais que se situam tradicionalmente na teoria geral do direito 
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privado ou na teoria geral do direito público. E a sua unidade, ou se se preferir, a sua autonomia, 
nos é dada pela sua finalidade: traduzir normativamente os instrumentos de política econômica do 
Estado.” A postura institucionalista do direito concorrencial, ora defendida, procura, sem dúvida, 
filiar-se a esta corrente realista funcional. (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as con-
dutas, cit., p. 146.).

57 José Afonso da Silva ensina que: “A funcionalização da propriedade é um processo longo. Por isso é 
que se diz que ela sempre teve uma função social. Quem demonstrou isso expressamente foi Karl 
Renner, segundo o qual a função social da propriedade se modifica com as mudanças na relação de 
produção. E toda vez que isso ocorreu, houve transformação na estrutura interna do conceito de 
propriedade, surgindo nova concepção sobre ela [...] Limitações, obrigações e ônus são externos ao 
direito de propriedade, vinculando simplesmente a atividade do proprietário, interferindo tão-só 
com o exercício do direito, e se explicam pela simples atuação do poder de polícia.” (SILVA, José 
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 285.).

58 Vide, a propósito, interessante reflexão de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Assim, o comércio e a 
sociedade capitalista buscaram no direito da propriedade imaterial a resposta desejada, conquanto 
a proteção de suas atividades lhes apresentassem ser (e foi) interessante. Dessa forma, por muito 
tempo foram desenvolvidas tutelas dentro do sistema jurídico, no foco capitalista do reino merca-
dológico, ignorando outros valores ínsitos ao Estado Social.” (BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito 
civil da propriedade intelectual, cit., p. 34-35.).

59 De acordo com o disposto no artigo 7º do acordo TRIPS, “A proteção e a aplicação de normas de 
proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação 
tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e 
usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico 
e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”. Ao comentar o referido artigo, Guilherme Carboni 
explica: “Verifica-se, portanto, que o TRIPS traz um dispositivo prevendo expressamente a função 
social dos direitos de propriedade intelectual (e, consequentemente, do direito de autor), qual 
seja: a promoção da inovação tecnológica, bem como a transferência e a difusão de tecnologia, 
em beneficio, inclusive, dos usuários de conhecimento tecnológico.” (CARBONI, Guilherme. Função 
social do direito de autor. Curitiba: Juruá, 2008. p. 108.).

60 SANTOS JÚNIOR, Walter Godoy dos. Contribuição para o estudo da marca tridimensional. 2007. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

61 Cláudio Roberto Barbosa lembra a afirmação de LORD MANSFIELD e KOZINSKI no caso White vs. Sam-
sung Electronics America, Inc.,: “[...] superproteger a propriedade intelectual é tão nocivo quando 

adequado manejo, com vistas a que sejam atingidos os objetivos idea-
lizados pelo legislador constitucional.57 

Em caso de confronto entre os interesses egoísticos dos titulares 
de direitos de propriedade intelectual e o interesse social58, deve-se 
aplicar o princípio da soberania do interesse público sobre o particular, 
seja por expressa determinação do texto constitucional, seja em razão 
do que dispõe o art. 2º da Lei de Propriedade Industrial, que encontra 
ressonância no art. 7º do TRIPS.59 

Por fim, cumpre rememorar aquilo que já afirmamos na nossa disser-
tação de mestrado,60 ou seja, no campo da propriedade intelectual, em 
que é fértil a criação de novos direitos absolutos, discute-se, de maneira 
apaixonada, a tensão entre a necessidade de proteção de novos tipos 
de criações intelectuais e os obstáculos que uma proteção demasiada61 
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poderia trazer em desfavor dos ideais de desenvolvimento tecnológico, 
econômico e social que lhes servem de fundamento.62  

Com efeito, o que se põe em causa é o tênue equilíbrio63 entre a 
justa recompensa do esforço intelectual humano, consistindo na con-
cessão de uma proteção exclusiva, e o estímulo64 à evolução industrial 
e cultual que aconselha impor um prazo65 a essa proteção, findo o qual 
o objeto protegido poderá ser utilizado livremente por todos.66 

subprotegê-la. A criatividade é impossível sem um rico domínio público e mais, nada, hoje, assim 
como nada, desde que dominamos o fogo, é genuinamente novo: cultura, como ciência e tecnologia 
cresce por incrementos, cada novo criador construindo sobre o trabalho daqueles que vieram antes. 
A superproteção tem assim o efeito contrário ao pretendido.” (apud BARBOSA, Cláudio Roberto. 
A relação entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito internacional, cit., p. 
114.). Ver também Herbert Rosenthal Jewelry Corp. vs. Kalpakian, 446 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1971); 
Apple; Altai, p. 704; Feist Publications, Inc. vs. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 354 (1991) (“This 
is precisely the kind of ‘wasted effort that the proscription against the copyright of ideas and facts 
[is] designed to prevent.’”).

62 Gama Cerqueira ressalta que “Malgrado a diversidade dos direitos incluídos na propriedade in-
dustrial, quanto ao seu objeto e conteúdo, e as peculiaridades de cada instituto, são idênticos o 
fundamento e a natureza desses direitos, como idêntica é a natureza dos objetos sobre os quais 
se exercem. Os mesmo princípios regem, também, os direitos da propriedade literária, científica 
e artística, que possuem o mesmo fundamento e natureza, recaindo sobre objetos de natureza se-
melhante. Estabelece-se, assim, não só a unidade dos institutos da propriedade industrial entre si, 
como a unidade entre esta e a propriedade literária, científica e artística, como partes integrantes 
de um sistema jurídico mais amplo, o da propriedade imaterial”. (CERQUEIRA, João da Gama. Tra-
tado da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 8.).

63 Newton Silveira ensina que “Busca-se limitar o âmbito temporal e territorial das patentes, sem, 
no entanto, desestimular a criação industrial, para o fim de encontrar um justo equilíbrio entre 
os monopólios de fabricação e o interesse da comunidade. Mesmo na área de direitos de autor, a 
exclusividade sobre as obras artísticas não é absoluta, encontrando limites, também, na ordem 
econômica e social”. (SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo Código Civil brasileiro. 
Disponível em: <http://www.silveiraadvogados.com.br/port/artigo-completo.asp?id=19>. Acesso 
em: 13 nov. 2003.). Quanto às marcas, ressalta que “Os dois textos – o constitucional e o da lei 
ordinária – impõem ao intérprete e aplicador do Código da Propriedade Industrial uma posição 
de equilíbrio, qual seja, a de procurar coibir a fraude às marca em uso efetivo, sem, entretanto, 
exagerar nas medidas protetoras, cujos excessos consagrariam ou facilitariam os monopólios”. (SIL-
VEIRA, Newton. Propriedade imaterial e concorrência. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 75, n. 
604, p. 271, fev. 1986.). Para Remédio Marques, os direitos de propriedade intelectual “constituem 
direitos subjectivos patrimoniais privados, constitucionalmente tutelados [...], que protegem as 
diversas formas de criação intelectual ou de prestação empresarial”. O renomado autor assinala 
que “o próprio regime jurídico dos direitos de propriedade intelectual procura, apesar de tudo, 
atingir um equilíbrio entre os interesses individuais dos titulares e os interesses públicos (bem como 
os interesses gerais) ligados, por exemplo, à promoção da inovação tecnológica (patente, modelo 
de utilidade, topografias de produtos semicondutores), à competitividade das empresas, à prote-
ção das manifestações artísticas aplicadas aos objetos utilitários (desenhos e modelos e direito de 
autor), e à proteção das manifestações culturais stricto sensu (direito de autor)”. (MARQUES, João 
Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 322-323.).

64 Gama Cerqueira ressalta que “[...] de fato, a proteção legal desses direitos inspira-se na necessida-
de de animar as ciências e as artes e de promover o progresso das indústrias”. (CERQUEIRA, João da 
Gama. Tratado da propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 102.).
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65 Tullio Ascarelli pondera que “La disciplina y la duración del derecho sobre el bien inmaterial (por 
ello limitado en el tiempo respecto de los diversos tipos de bienes inmateriales), se armoniza con 
el progreso técnico o cultural o con la tutela de la elección del consumidor a la que se reconduce 
la misma justificación de su existencia jurídica y, por otra parte, es la gravedad del derecho abso-
luto a la utilización de una creación intelectual, dados los elementos monopolísticos (en el sentido 
económico del término) que le son inherentes, la que impone precisamente su delimitación y el 
cuidado para evitar los peligros que aquella tutela lleva aparejados”. (ASCARELLI, Tullio. Teoría de 
la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 40-41.).

66 Gama Cerqueira ensina: “Objeta-se, porém, que reconhecer esse direito e assegurá-lo ao inventor e 
seus sucessores, de modo perpétuo, não seria possível, porque a coletividade é também interessada 
nas invenções que se realizam e que visam satisfazer às suas necessidades, reclamando a livre utili-
zação delas. Assim, se é justo encorajar os inventores e incentivar as suas atividades, em benefício 
do progresso econômico e social, não é conveniente aos interesses da sociedade que as invenções 
permaneçam indefinidamente ao serviço exclusivo de pequeno número de inventores, ainda com 
risco de se concentrarem em mão de pessoas em número mais restrito que se organizassem em 
trusts para explorá-las com detrimento da coletividade. É necessário, pois, que, dentro de algum 
tempo, a exploração do invento seja livre. No caso contrário, criar-se-iam monopólios incompatí-
veis com os interesses da sociedade, acompanhados de todos os seus inconvenientes. Só o inventor 
poderia explorar a invenção, como lhe conviesse, impondo à coletividade os ônus que entendesse, 
como poderia deixar de explorá-la, privando-a de seus benefícios e vantagens. Por outro lado, como 
já vimos, alega-se que, sendo as invenções, de certo modo, um produto do meio social e existindo 
em todas elas uma parte não original, não pode o inventor pretender a sua propriedade perpétua. 
São as mesmas objeções de ordem econômica, levantadas contra o direito do inventor, que aqui se 
erguem contra a perpetuidade de seu direito. De fato, se alguns escritores, principalmente econo-
mistas e sociólogos, julgam ilegítimo o direito pretendido pelos inventores, sob o fundamento, entre 
outros, de que a invenção não lhes pertence integralmente, outros escritores reconhecem o valor 
da contribuição do inventor, mas consideram-na insuficiente para justificar a perpetuidade de seu 
direito. Como quer que seja, por esses ou por outros motivos, o certo é que as leis da quase totali-
dade dos países concedem ao inventor, sob certas condições, o direito exclusivo de usar e explorar 
a invenção, mas limitam esse direito a certo prazo considerado suficiente para permitir ao inventor 
que tire de sua criação um proveito legítimo. Mantêm-se, pois, as leis, entre os extremos de recusar 
ao inventor qualquer direito ou de consagrar a perpetuidade de seu privilégio; e assim se conciliam 
os interesses antagônicos do inventor e da coletividade.” (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da 
propriedade industrial, cit., v. 1, t. 1, p. 216-217.). O autor lembra, ainda, que “a questão da tem-
poralidade do direito do inventor apresenta-se, portanto, como uma questão de política legislativa, 
fundada em considerações de ordem prática ou, melhor, de ordem econômico-social”. (Id. Ibid., 
p. 218.). E que “É sempre, pois, o critério econômico que justifica a temporaneidade do direito do 
inventor, imposta pela lei, e não a natureza de seu objeto”. (Id. Ibid., p. 220.).

Aqui vale também a transcrição do raciocínio desenvolvido por 
Karin Grau Kuntz a respeito das patentes, mas que, a rigor, se amolda 
a todo o sistema da propriedade intelectual: 

O reconhecimento do sistema de patentes implica, 
de forma conclusiva, a afirmação de que a) como 
instrumento de fomento de bem-estar social este 
sistema é tomado no corpo do ordenamento brasi-
leiro como um sistema desejado; b) este sistema 
não é garantido de forma absoluta, estando con-
dicionado aos princípios norteadores do próprio 
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ordenamento ou, em outras palavras, ao interesse 
público.
Tais assertivas são tão óbvias e lógicas, que na ver-
dade não deveriam ser motivo de surpresas e muito 
menos de comoções. Então, pergunta-se, por que 
geram polêmica? Geram polêmica porque o que a 
doutrina quer discutir não é, na verdade, a inter-
pretação do inciso XXIX do art. 5º da Constituição, 
mas antes a qualidade da decisão política que ins-
trumentaliza o sistema de patentes. Como instru-
mento concorrencial que é, o sistema de patentes 
é potencialmente revestido de grande valor como 
um meio de implementação de políticas públicas. 
Não há como negar tal característica a ele. Pre-
tender ver neste instituto um fenômeno estático, 
não passível de instrumentalização, é expressão de 
idealismo em sua mais pura concepção. E o idealis-
ta, valendo-me das palavras do escritor austríaco 
Alfred Polga, é aquele que passa sem dificuldade 
nenhuma através de paredes, mas que acaba por 
se ferir ao bater contra o ar. A discussão política, 
a batalha de opiniões de grupos defendendo inte-
resses antagônicos são, não só essenciais para o 
processo democrático, mas também saudáveis no 
sentido de propiciar o crescimento intelectual, ex-
presso na chance de se reverem posições pessoais 
ou de até mesmo ainda mais se convencer do acer-
to das posições adotadas. Porém, tal discussão só 
será positiva, tanto do ponto de vista democrático, 
quanto do ponto de vista de crescimento intelectu-
al, se procedida a partir de premissas verdadeiras 
ou, em outras palavras, de premissas consoantes 
com os princípios que norteiam a ordem jurídica 
brasileira. A discussão calcada em premissas fal-
sas, como aquelas que, ao enaltecerem ao extre-
mo o sistema de patentes, veem nele supremacia 
sobre a noção do público, como se fosse possível 
a sua existência fora do ordenamento jurídico, só 
pode levar a falsas conclusões. Mas ainda muito 
pior do que estas contendas baldadas, o discurso 
rabulista é nocivo especialmente porque desvia a 
atenção do cerne da questão, daquilo que pede 
urgentemente ser pauta de discussão sóbria e sé-
ria no Brasil, nomeadamente da necessidade de se 
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debater sobre a qualidade e a extensão dos efeitos 
da política pública que instrumentaliza o sistema 
de patentes67.

À guisa de conclusão e diante do panorama constitucional dese-
nhado acima, percebem-se, com bastante nitidez, os contornos publi-
císticos do sistema da propriedade intelectual, que não colidem com os 
interesses individuais dos titulares destes direitos, mas devem ser com 
eles inteira e plenamente compatíveis68, para que sirvam de vetores do 
desenvolvimento cultural, social e econômico em razão dos quais fo-
ram originalmente concebidos, prestigiando-se, assim, a função social 
dos direitos da mente. 

67 GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de patentes – sobre a interpretação do artigo 5º, XXIX da Constituição 
brasileira. Cruzeiro/Newmarc Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.newmarc.com.
br/ibpi/d_pat.html>.

68 A propósito deste tema, vide as seguintes ponderações: “Portanto, na eventual existência de um 
conflito (aparente) entre o direito individual (propriedade) e o direito social (acesso) e coletivo 
(concorrência), poderá ser necessário o uso da ponderação moderada entre tais interesses juridica-
mente protegidos. Entretanto, até mesmo a ponderação poderá ser dispensada pelo uso adequado do 
conceptualismo à titularidade, eis que ‘cada direito corresponde a um conceito que deve levar em 
conta os fins próprios [...] sua história, as necessidades de convivência social e os demais direitos. 
Delineados dessa forma, os conceitos dos diferentes direitos formarão uma unicidade harmônica e, 
assim, eliminando o conflito entre eles’.” (Barcellos apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito 
civil da propriedade intelectual, cit., p. 65.). No mesmo sentido, “Quanto mais a intervenção legal 
afetar expressões elementares da liberdade de ação humana, tanto mais cuidadosamente devem 
ser sopesadas as razões utilizadas como fundamentação contra a pretensão básica de liberdade dos 
cidadãos [...]”. “Esse postulado corresponde, com exceção do aspecto relativo ao cuidado, à lei de 
sopesamento formulada anteriormente, segunda a qual o aumento no grau de afetação de um princí-
pio exige um correspondente aumento no grau de importância na satisfação do princípio ocidente”. 
(Alexy apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 66.).
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