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Editorial

Luís Renato VedoVato*

Tema: Direitos Fundamentais: 
mobilidade humana 

A Mobilidade Humana Internacional mostra-se hoje como um 
dos temas mais desafiadores para o Direito. Em especial, quando ela é 
pensada pela ótica dos Direitos Fundamentais. Cadernos de Direito da 
UNIMEP chega ao seu número 34, volume 18, com este desafio, que é 
entender como os Direitos Fundamentais podem contribuir para a Mo-
bilidade Humana Internacional. E vem em momento oportuno, tendo 
em vista que a Nova Lei de Migração (Lei 13.445/17) completa seus 
primeiros seis meses de entrada em vigor. 

A produção de conhecimento no Curso de Mestrado em Direito da 
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) tem sido guiada pela 
sua área de concentração de pesquisa, que é o estudo e a produção no 
campo dos Direitos Fundamentais Coletivos e Difusos. Nesse sentido, 
a UNIMEP abre o espaço de seu Cadernos de Direito para servir de 
campo para o debate acadêmico produtivo e crítico do Direito.  

O cenário atual é de contradições, demonstrando tensão entre 
direito e realidade. O artigo 45 da Lei 13.445/17 avança no direito de 
ingresso do migrante, enquanto o Estado de Roraima apresenta a Ação 

* Luís Renato Vedovato é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito 
da USP; Professor do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Metodista de 
Piracicaba (UNIMEP). Pesquisador Associado FAPESP do Observatório das Migra-
ções em São Paulo.
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Civil Originária 3.121, visando o fechamento da fronteira com a Vene-
zuela, o que parece ir contra todos os avanços no sentido de se protege-
rem direitos fundamentais.

Os textos aqui apresentados trabalham com fatos, sempre pen-
sando em como o direito é a eles aplicado, com o pano de fundo da 
proteção dos direitos fundamentais coletivos e difusos.  

Reforça-se assim o vínculo da UNIMEP com a pesquisa, com os 
fatos e com a pesquisa científica, enriquecida por todos os trabalhos 
agora apresentados.
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A busca pela efetivação de direitos 
fundamentais por meio da prestação 
de assistência jurídica integral e gratuita 
por municípios

The search for the effectiveness of fundamental 
rights through the provision of integral and free 
legal assistance by municipalities

AnA CArolinA Couto MAtheus
Universidade Federal do Acre, UFAC, Rio Branco, AC, Brasil

Resumo Esta pesquisa propõe-se a examinar a possibilidade de pres-
tação de assistência jurídica integral e gratuita pelos municípios no or-
denamento jurídico brasileiro. E o  objetivo geral é analisar os dispo-
sitivos constitucionais e infraconstitucionais que envolvem a questão, 
notadamente os que garantem ao cidadão o acesso à justiça. Para tanto, 
representam finalidades específicas deste trabalho em testilha: enfatizar 
o dever do município em concretizar os direitos fundamentais; destacar 
entraves da assistência jurídica brasileira que impedem prestar o serviço; 
demonstrar que a interpretação que mais se coaduna à Constituição é a 
que possibilita ao ente municipal prestar o serviço, garantindo o acesso 
dos munícipes à justiça. O método de abordagem norteador do presente 
estudo será o dedutivo. Considerando que o município é ente federativo, 
sendo sua responsabilidade, com os outros entes, concretizar os direitos 
fundamentais, logo a ele também foi dada competência para prestar 
assistência jurídica integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. 
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Será utilizada a fonte de pesquisa bibliográfica, as técnicas do referente, 
da categoria, do fichamento e do conceito operacional.
Palavras-chave: ACesso à justiçA. AssistênCiA jurídiCA. direitos fun-
dAMentAis. MuniCípio. CoMpetênCiA.

AbstRAct The objective of the research is to examine the possibility 
of providing full and free legal assistance by the Municipalities in the 
Brazilian legal system. The general purpose of the research is to ana-
lyze the constitutional and infraconstitutional devices that involve the 
issue, especially those that guarantee the citizen access to justice. To do 
so, they represent specific objectives of the research in tessellation: to 
emphasize the duty of the Municipality to realize fundamental rights; 
highlight obstacles to Brazilian legal assistance that prevent service de-
livery; demonstrate that the interpretation that most closely matches the 
Constitution is the one that enables the municipal entity to provide the 
service, guaranteeing the access of the citizens to justice. The guiding 
method of the present study will be the deductive method. Consider-
ing that the Municipality is a federative entity, and its responsibility, 
together with the other entities, is to fulfill the fundamental rights, so 
it has also been given the authority to provide full and free legal as-
sistance to those who need it. It will be used the bibliographic research 
source, the techniques of the referent, the category, the filing and the 
operational concept.
Key-words: ACCess to justiCe. legAl AssistAnCe. fundAMentAl rights. 
County. CoMpetenCe.

IntRodução

O propósito do presente trabalho é analisar, de forma crítica, os 
argumentos a favor e contra a prestação de assistência jurídica gratuita 
por entes municipais, à luz do princípio da máxima efetividade e do 
direito de acesso à justiça, assumindo-se o posicionamento mais harmô-
nico e condizente com a atual ordem constitucional.
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A escolha do tema justifica-se em razão do princípio da máxima 
efetividade dos direitos fundamentais, condizente com as diretrizes es-
tabelecidas pela Constituição da República de 1988, principalmente no 
que tange às normas que dispõem sobre o acesso à justiça.

O homem, como ser social, encontra-se em constantes conflitos e, 
na maioria das vezes, é necessária a intervenção de uma força maior e 
imparcial para a solução de tais desavenças, ou seja, a atuação do Estado 
na figura do Poder Judiciário. Entretanto, nem todas as pessoas possuem 
capacidade econômica e saber jurídico suficiente para intentar perante a 
Justiça, com fins de alcançarem seus objetivos. No cerne dessa questão, 
surgiu a assistência jurídica gratuita, em um primeiro momento, vincula-
da ao aspecto judiciário, visando a amparar hipossuficientes e auxiliá-los 
na busca de uma solução efetiva para os seus conflitos.

O inciso LXXIV, do artigo 5º., da Constituição da República Fe-
derativa Brasileira de 1988 (CRFB/88), prescreve que o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiên-
cia de recursos, consagrando o caráter de garantia constitucional ao que 
fora ali previsto. Conforme o disposto no artigo 134, da CRFB/88, a 
Defensoria Pública brasileira é responsável pela prestação da assistên-
cia jurídica. Porém, a Carta Magna não estabeleceu competência aos 
municípios para a instituição da Defensoria Pública.

Entre as inúmeras questões envolvendo a prestação da assistência 
jurídica no Brasil, o marco de referência objeto de estudo da pesquisa 
em epígrafe privilegia a temática da competência do ente municipal 
para a prestação daquele serviço, assunto que, nos últimos anos, vem 
tomando assento em discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo 
em vista os diversos preceitos constitucionais que envolvem a matéria. 

Nesse contexto, urge aprofundar os debates a respeito des-
se importante assunto em tela, com o objetivo principal de analisar 
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente os 
que garantem ao cidadão o acesso à justiça, no sentido de estudar 
a possibilidade de os municípios brasileiros instituírem serviços de 
assistência jurídica integral e gratuita, de acordo com as regras de 
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competência legislativa, fixadas no texto constitucional, bem como, 
com os direitos fundamentais da pessoa humana.

Representam objetivos específicos deste trabalho: enfatizar o de-
ver do município em concretizar direitos fundamentais; destacar en-
traves da assistência jurídica brasileira que impedem prestar o serviço; 
demonstrar que a interpretação que mais se coaduna à Constituição é a 
que possibilita ao ente municipal prestar o serviço, garantindo o acesso 
dos munícipes à justiça.

As questões centrais desta pesquisa são: Qual a diferença entre 
justiça gratuita, assistência judiciária e assistência jurídica? É possível 
a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelos municípios? 
O que se deve entender por acesso à justiça e a perspectiva da máxima 
efetividade dos direitos fundamentais? Quais os principais obstáculos 
que dificultam a prestação integral do direito em comento? Quais os 
aportes teóricos e dispositivos constitucionais que versam sobre com-
petência legislativa e direitos fundamentais? 

Para tanto, esta pesquisa foi organizada em três partes. A primeira 
parte aborda a evolução do serviço de assistência jurídica integral e gra-
tuita mundial e no Brasil, seu contexto histórico, a amplitude de sua ex-
pressão, bem como, a diferença básica entre justiça gratuita, assistência 
judiciária e assistência jurídica. A segunda parte do trabalho versa sobre 
o direito de acesso à justiça, tratado especialmente sob a ótica das ondas 
renovatórias constatadas por Cappelletti e Garth, a interpretação dos 
preceitos que cuidam do tema sob a perspectiva da máxima efetividade 
dos direitos fundamentais, e os principais obstáculos que dificultam a 
prestação integral do direito em comento.

A terceira e última parte do trabalho estuda a possibilidade de 
prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelos municípios, 
a partir da análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre 
competência legislativa, bem como, daqueles que envolvem direitos 
fundamentais.

Em relação às opções metodológicas e recortes epistemológicos, 
fonte bibliográfica, as técnicas do referente, da categoria, do conceito 
operacional e do fichamento, trata-se de um trabalho eminentemente bi-
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bliográfico, com fulcro em estudos explanatórios, que serão utilizados 
para investigar alguns temas com base em novas perspectivas e ampliar 
os estudos já existentes.

A pesquisa emprega o método de abordagem dedutivo, que utiliza 
um raciocínio de uma premissa maior para obter conclusões de aspectos 
mais individualizados. O município, tendo sido elevado à categoria de 
ente federativo, possui a responsabilidade de concretizar os direitos 
fundamentais, portanto, a ele também foi dada competência para prestar 
assistência jurídica integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. 

1 consIdeRAções RelAtIvAs à AssIstêncIA juRídIcA gRAtuItA
 
Para um estudo aprofundado acerca do instituto da assistência ju-

rídica, é necessário tecer algumas considerações relativas ao surgimen-
to da assistência jurídica no contexto mundial, eis que diversas caracte-
rísticas que o referido serviço possuía no passado ainda persistem até os 
dias atuais, bem como a apuração de seus primeiros aspectos pode ser 
utilizada para dirimir os obstáculos que a maculam atualmente.

Entretanto, a busca pelas origens no passado, o mais remoto possí-
vel, incorre na prática de uso da historiografia tradicional/rasa criticada, 
por exemplo, Baitz (2006, p. 35-55). Considerando que o objetivo desta 
pesquisa é a discussão sobre a atribuição municipal para atuação na 
assistência jurídica, prescinde dessa busca a instituição da “assistência 
jurídica gratuita” na antiguidade clássica.

Após a Revolução Francesa de 1789, o Decreto da Constituinte, 
de 16 de julho de 1790, permitiu que qualquer cidadão realizasse sua 
defesa em processos judiciais, por escrito ou oralmente.

Entretanto, verificou-se que a mera positivação do direito de 
acesso à justiça não era o suficiente para alcançar os anseios de 
igualdade substancial, surgindo a necessidade de criação de instituições 
especializadas na concessão desse serviço, tendo em vista que os advo-
gados particulares que atuavam na defesa dos pobres já se encontravam 
muito atarefados para a prestação assistencial de maneira integral.
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Nas décadas de 70 e 80 do século passado, acompanhando a ne-
cessidade de especialização da assistência jurídica gratuita, iniciou-se 
uma série de movimentos mundiais a respeito da questão, nos quais a 
temática atingia seu apogeu com o Movimento Mundial de Acesso à 
Justiça e seu caráter tridimensional.

Uma primeira dimensão reflete o problema, necessi-
dade ou exigência social que induz à criação de um 
instituto jurídico; a segunda dimensão reflete a res-
posta ou solução jurídica, por sinal uma resposta que, 
além das normas, inclui as instituições e processos 
destinados a tratar daquela necessidade; enfim uma 
terceira dimensão encara os resultados, ou o impacto, 
dessa resposta jurídica sobre a necessidade, problema 
ou exigência social. O papel da ciência jurídica, aliás, 
o papel dos operadores do direito em geral, torna-se 
assim mais complexo, porém, igualmente muito mais 
fascinante e realístico (MEDEIROS, 2013, p. 51).

Em 1968, o advogado norte-americano Peter Messitte, im-
buído do espírito revolucionário que os movimentos surgidos lhe 
propiciam, destacou a exemplaridade e o pioneirismo do modelo 
brasileiro em comparação com outros modelos vigentes no 
mundo, especialmente o vigente nos Estados Unidos, publicando 
estudo que destacou a admirável história da assistência judiciária 
no Brasil. “Basta comparar a lei brasileira sobre assistência 
judiciária com a lei norte-americana sobre o assunto para ver 
como a lei brasileira é adiantada” (CAPPELLETTI, 1998, p. 97).

Proliferaram estudos para analisar o fenômeno que tomara 
proporções internacionais. Em 1970, o “Projeto Florença”, coor-
denado por Mauro Cappelletti, serviu como parâmetro para ou-
tros estudos até os dias atuais.

O Brasil se encontra ainda buscando um modelo ideal de efe-
tivação da assistência jurídica gratuita, sobretudo quando a popu-
lação hipossuficiente cresce cada vez mais e as instituições encar-
regadas sofrem as consequências derivadas de tal crescimento.
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Foi com o Decreto Federal n. 2.457, de 8 de fevereiro de 
1897, que a assistência jurídica recebeu tratamento próprio e au-
tônomo por parte do ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que 
organizou a assistência judiciária, definindo, ainda, o conceito de 
pobre como toda pessoa que, tendo direitos a fazer valer, em juízo, 
estiver impossibilitada de pagar ou adiantar as custas e despesas 
do processo sem privar-se de recursos pecuniários indispensáveis 
para as necessidades ordinárias da própria manutenção da família.

O Decreto n. 19.408, de 18 de novembro de 1930, criou a Or-
dem dos Advogados Brasileiros, e por meio de seu regulamento, 
o patrocínio gratuito de causas por advogados deixou de ser uma 
recomendação para ser um dever do advogado, sob pena de mul-
ta. Quanto ao caráter de garantia individual, a assistência jurídica 
foi prevista constitucionalmente no artigo 113, § 32, da Carta de 
1934, que permitiu à legislação supletiva dos Estados no tocante 
à assistência judiciária.

A Constituição de 1937 nada previu acerca da matéria, pos-
teriormente excluída pela Constituição do Estado Novo, “em que 
pese a omissão constitucional no período da Ditadura Vargas, a 
assistência jurídica foi mantida como norma infraconstitucional 
no Código de Processo Civil de 1939, no Código de Processo Pe-
nal de 1941, e na Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943” 
(ALVES, 2006, p. 244).

Em 1946, a norma retornou ao seu status constitucional, 
no § 35º. do artigo 141 da Constituição de 1946, voltando a 
reconhecer que os carentes necessitavam de uma proteção jurídi-
ca independente e gratuita.

Em 1950, a Lei n. 1.060, ainda em vigor, estabeleceu normas 
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, dispôs 
sobre o procedimento de acesso a esse serviço e às isenções a ele 
aplicáveis, no artigo 2º. fixou o conceito de “necessitado” como 
“todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 
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sustento próprio e da família”. Para Marcacini (2001, p. 95), foi a 
lei que melhor regulou o benefício da assistência gratuita até hoje.

O artigo 150, § 32º., da Constituição de 1967, tratou do 
tema ao afirmar que será concedida assistência judiciária aos 
necessitados. 

O inciso LXXIV, do artigo 5º. da CRFB/88, tratou do tema 
ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não 
bastava tratar da assistência judiciária como direito e garantia 
individual e coletiva, mas, sim, necessário também que se 
reconhecessem o caráter de essencialidade à justiça e a estrutura 
de instituição pública, esclarecendo a quem competia fornecê-la.

Dessa forma, o artigo 134 dispôs que “a Defensoria Pú-
blica é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados, na forma do art. 5º., LXXIV”.

A CRFB/88, além de se ocupar extremamente com questões 
sociais, diferenciou-se das demais Cartas por ser a primeira a 
instituir a Defensoria Pública como órgão integrante do Poder 
Público, ao lado do Ministério Público e da Advocacia, incumbindo 
a ela a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hi-
possuficientes, elencada entre os direitos fundamentais, dando-
-lhes o caráter de instituição essencial à função jurisdicional.

Em 1994, a Lei Complementar n. 80 organizou a Defensoria 
Pública da União e do Distrito Federal, além de prescrever nor-
mas gerais para a sua organização nos Estados. Após a publicação 
da mencionada lei, vários Estados começaram a dispor sobre a 
Defensoria Pública.

Em 2004, a Emenda Constitucional n. 45 trouxe uma importante 
inovação, fortalecedora da instituição, inserindo no § 2º. do artigo 134, 
que concedeu às Defensorias Públicas Estaduais autonomia funcional, 
administrativa e financeira, renumerando o antigo parágrafo único para 
§ 1º., dispondo que “às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas 
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 
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orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, § 2º”.

“Avanço inigualável e inédito no sistema constitucional brasileiro, 
e sem paralelo no direito comparado, a Democracia Brasileira atinge o 
que talvez seja o ápice de amadurecimento e expansão, com a concessão 
às Defensorias Públicas Estaduais” (CUNHA JR., 2013, p. 1.149).

Em 2013, foi promulgada a Emenda Constitucional n. 74, que es-
tendeu as autonomias administrativas, funcional e iniciativa de propos-
ta orçamentária à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal.

A concessão de autonomia às Defensorias Públicas conferiu aumento 
de credibilidade do órgão perante os cidadãos, que passaram a possuir 
maior confiança em buscar orientação em uma instituição autônoma, não 
subordinada ao Poder Público e livre de pressões políticas. A assistência 
jurídica ainda enfrenta muitos entraves à sua efetivação, nem sempre lhe 
é dado o real significado que possui, uma vez que é tida como sinônimo 
de outros institutos também de cunho assistencial.

É necessário distinguir: justiça gratuita, assistência judiciária e 
assistência jurídica. Justiça gratuita consiste na dispensa de antecipação 
das despesas do processo, bem como, na ausência de exigibilidade 
das verbas derivadas de uma possível sucumbência. Tal isenção de 
pagamento mais se coaduna com uma imunidade e se mostra muito 
mais restrita do que a assistência judiciária. Quanto à extensão da 
justiça gratuita, o artigo 3º. da Lei n. 1.060/1950, estatui um rol não 
taxativo das isenções abrangidas pelo deferimento do instituto.

Assistência judiciária envolve o patrocínio gratuito da causa por 
advogado, é “um serviço público organizado, consistente na defesa em 
juízo do assistido, que deve ser oferecido pelo Estado, mas que pode 
ser desempenhado por entidades não-estatais, conveniadas ou não com 
o Poder Público” (MARCACINI, 2001, p. 31).

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante 
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 
sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do disposto na Lei 
n. 1.060/1950.
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A diferença básica entre justiça gratuita e assistência judiciária é 
que, enquanto a primeira é obtida perante órgão jurisdicional que pro-
mete a prestação jurisdicional, a segunda é disciplinada por normas 
processuais de organização judiciária. O benefício da justiça gratuita é 
mais restrito do que a assistência judiciária, uma vez que compreende 
apenas a gratuidade das custas judiciais e dos honorários sucumbenciais 
derivados da prestação jurisdicional.

Quanto ao termo “assistência jurídica gratuita”, engloba tanto a 
assistência judiciária quanto a extrajudicial, sendo muito mais abran-
gente. Nesse sentido, a assistência jurídica também envolve serviços 
jurídicos não relacionados ao processo em si, no tocante a orientações 
individuais, esclarecimentos de dúvidas e outras atividades sem 
pertinência ao âmbito processual.

Abrange a orientação e a consultoria jurídicas, inclusive de cará-
ter preventivo, e orientações extrajudiciais, quando necessário, também 
garante à população a possibilidade de acesso aos meios alternativos 
de solução de conflitos, mais céleres e eficazes frente à morosidade do 
Poder Judiciário.

Assistência jurídica consiste na instauração e movimentação 
de processos administrativos, perante quaisquer órgãos públicos, 
em todos os níveis, atos de quaisquer naturezas jurídicas, praticados 
extrajudicialmente, bem como, a prestação de serviços de consultoria, 
de informação e aconselhamento em assuntos jurídicos, tanto para 
indivíduos como para a coletividade.

Quanto ao significado e abrangência do serviço e direito de as-
sistência jurídica integral e gratuita, revela-se como mais uma esfera 
competente para defender, individual e coletivamente, em sede judicial 
e extrajudicial, os direitos e garantias dos quais a parcela da população 
pobre se encontra alijada, exigindo do Estado a atuação positiva na efe-
tivação dos direitos fundamentais sonegados.

Segundo Krohling (2009, p. 158), os vários passos da cidada-
nia ativa estão na consciência política, no exercício dos seus direitos, 
na luta pela conquista dos direitos que lhe são negados no dia a dia. 
O acesso à justiça pressupõe o conhecimento, por parte do cidadão, 
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de seus direitos. “Sem a existência de instituições que possam ser 
consultadas pela população, sempre que houver dúvidas jurídicas sobre 
determinadas situações de fato, a possibilidade de plena efetividade do 
direito se torna reduzido” (MEDEIROS, 2013, p. 72).

Apesar de ser tratada como um serviço, a assistência jurídica gra-
tuita deve ser vista, indiscutivelmente, como um direito fundamental e, 
por consequência, deve estar imbuída de toda a representatividade e im-
portância inerente a tal categoria, sobretudo quando analisado no con-
texto da formação do Estado de Direito, uma vez que, além da íntima 
relação entre os direitos fundamentais, constituem elementos nucleares 
da vigente Constituição.

A população hipossuficiente não é mera destinatária, mas sim 
titular do referido direito. Dessa forma, o serviço de assistência jurídica 
gratuita e integral visa à efetivação do acesso à justiça, consagrado 
constitucionalmente, e que busca, precipuamente, a isonomia 
substancial, cujo caráter fundamental será destacado no capítulo que 
se segue.

2 o Acesso à justIçA e A efetIvIdAde dos dIReItos fundA-
mentAIs

O direito de acesso à justiça pode ser entendido tanto em sentido 
estrito, o de acesso ao Judiciário, quanto em sentido amplo, o de acesso 
ao Direito.

Para Mattos (2007, p. 140), o acesso à justiça viabiliza o acesso a 
uma ordem jurídica justa, que abrange o direito à informação, o direito 
à adequação entre a ordem jurídica e a realidade socioeconômica do 
país, o direito ao acesso a uma justiça adequadamente organizada e o 
direito à preordenação dos instrumentos processuais capazes de promo-
ver a objetiva tutela dos direitos e o direito à remoção dos obstáculos 
que se anteponham ao acesso efetivo a uma justiça.

Acesso à justiça é garantia constitucional inserida no rol de direi-
tos e garantias fundamentais. A inafastabilidade do acesso à tutela inte-
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gral e gratuita (CRFB/88, artigo 5º., inciso XXXV) e o direito à assis-
tência jurídica integral e gratuita (CRFB/88, artigo 5º., inciso LXXIV).

Cabe ao Estado, no exercício da atividade legislativa, e ao Judi-
ciário, no exercício da atividade jurisdicional, propiciar meios para que 
esse direito seja assegurado, em todos os momentos, e não somente 
em uma ou outra fase processual. Estar mais voltado a princípios e não 
somente a normas, é condição fundamental de eficiência e validade de 
um sistema jurídico que vise a garantir direitos.

Acesso à justiça, para Cappelletti e Garth (1988, p. 8-11), significa 
o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou re-
solver seus litígios sob os auspícios do Estado.

O sistema deve ser igualmente acessível a todos e deve produ-
zir resultados que sejam individual e socialmente justos. Trata-se do 
requisito mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico 
moderno e igualitário, que pretenda garantir e não apenas proclamar 
os direitos de todos.

Deve-se atribuir o caráter substancial para o acesso à justiça, as-
segurando-se a todos aqueles titulares de direitos que possam obter a 
verdadeira e efetiva tutela jurídica para o seu exercício. Os incisos I e 
III da CRFB/88 preveem no rol dos objetivos da República Federativa 
do Brasil a construção de uma sociedade justa, a erradicação da pobreza 
e a redução das desigualdades sociais e regionais.

É impossível separar a consecução de uma justiça social e 
promoção da igualdade sem a utilização de instrumentos hábeis 
para a sua postulação e promoção. Acesso à justiça é um dos meios 
mais relevantes para a realização dos objetivos republicanos 
constitucionalmente expostos.

O acesso à justiça possui caráter de direito fundamental, previsto 
no inciso XXV do artigo 5º. da CRFB/88, na medida em que a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O 
inciso LXXIV, do artigo 5º. da CRFB/88, se refere à assistência jurídica 
integral e gratuita.

O acesso à justiça, na forma que foi contemplado na CRFB/88, 
deve possibilitar ao necessitado a superação de todos os obstáculos ao 
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exercício pleno desse direito, como severas crises do Poder Judiciário, 
tornando custoso ao Estado efetivar o almejado direito, o descrédito da 
sociedade, o sentimento de insegurança jurídica, que têm forçado o Ju-
diciário a adotar práticas alternativas para a solução de conflitos e dese-
nham um novo enfoque que deve ser dado à questão do acesso à justiça. 
O direito à assistência jurídica e ao acesso à justiça abrange a educação 
em direitos, e não a mera postulação destes no âmbito processual.

Na busca do real sentido do direito de acesso à justiça, Cappelletti 
e Garth (1988, p. 12-13) reconhecem três grandes fases de desenvolvi-
mento do movimento em questão, que orientam o estudo profundo dos 
obstáculos para a total efetividade do acesso à justiça e possíveis solu-
ções visando à concretização do pleno exercício do direito em questão.

A primeira onda renovatória se preocupa em proporcionar assis-
tência judiciária para os pobres. Na maior parte das modernas socieda-
des, “o auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável, para 
decifrar leis cada vez mais complexas e procedimentos misteriosos, ne-
cessários para ajuizar uma causa ou até mesmo para a simples ciência 
da titularidade de um direito fundamental” (CAPPELLETTI; GARTH, 
1988, p. 32).

A segunda onda renovatória está focada na busca da tutela de 
direitos coletivos. Inovou ao concentrar-se em torno da temática dos 
direitos difusos, rompendo o individualismo tradicional. Objetivou-se 
criar uma nova concepção no tocante ao tratamento das demandas, que 
passaram a receber uma visão com caráter mais coletivo e social dos 
Poderes Públicos.

“A proteção dos interesses coletivos e difusos é essencial para a 
adequada garantia de acesso à ordem jurídica justa numa época como a 
dos dias atuais, quando surgem novos direitos, sem caráter patrimonial, 
os chamados ‘novos direitos’” (CÂMARA, 2010, p. 40), como a pre-
servação do meio ambiente, do patrimônio cultural, histórico e artístico, 
a garantia da moralidade administrativa.

Para Cappelletti e Garth (1988, p. 59), os principais métodos para 
a representação dos interesses difusos surgidos nessa onda renovatória 
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consistiam em ações governamentais, que se referiam a instituições go-
vernamentais que deveriam proteger o interesse público.

A primeira e a segunda ondas foram indispensáveis na consecução 
do real sentido do acesso à justiça. A terceira onda renovatória deu um 
novo enfoque do acesso à justiça, surgiu da necessidade de buscar no-
vas soluções aos obstáculos.

No tocante à terceira onda, para Medeiros (2013, p. 41), ocorre a 
refundação de instituições e procedimentos já existentes, bem como, a 
criação de novas instituições e funções, dando ênfase à prevenção de 
litígios e a uma solução mais célere e simplificada das celeumas. Ino-
vou ao abandonar os laços únicos que detinha com o Poder Judiciário, 
visando a criar o pensamento no sentido de que o acesso à justiça não se 
esgota no Judiciário, representa o acesso à ordem jurídica justa.

O acesso à justiça, considerado uma norma princípio fundamen-
tal, estimula a atuação sincronizada com outros mecanismos estrutu-
rais e organizados da sociedade, numa ação mais direta no local dos 
fatos, buscando resolver situações que não deveriam jamais chegar ao 
Poder Judiciário, em face de sua simples resolução que, na maioria 
das vezes, é vista como algo muito complexo pelo desconhecimento 
de direitos fundamentais.

No tocante à natureza jurídica, segundo o disposto no § 1º. do arti-
go 5º. da CRFB/88, as normas definidoras de direitos fundamentais têm 
aplicação imediata. Nesse sentido, Silva (2011, p. 180) explica que a 
eficácia e aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamen-
tais dependem muito de seu enunciado. As normas que consubstanciam 
os direitos fundamentais democráticos e individuais são de eficácia e 
aplicabilidade imediata.

Moraes (2007, p. 27) discorda, ao afirmar que a eficácia e aplica-
bilidade dessas normas dependem muito de seu próprio enunciado, uma 
vez que a CRFB/88 faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade 
de algumas normas definidoras de direitos sociais, que também se en-
quadram no rol daqueles tidos por fundamentais.

Referidas normas têm eficácia plena, não sendo dependentes de 
qualquer interposição do legislador para lograrem a efetividade ou efi-
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cácia social. Cunha Jr. (2013, p. 874) defende a aplicação imediata de 
todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, inde-
pendentemente do seu grau de eficácia, cuja variação apresentará algu-
mas dificuldades na efetivação dos direitos ali versados.

Conforme Silva (2011, p. 72), as normas constitucionais definido-
ras de direitos fundamentais podem ter eficácia plena, contida ou limi-
tada, podem produzir todos os seus efeitos imediatamente, desde sua 
entrada em vigor, ou não, nos casos em que há necessidade de comple-
mentação legislativa.

Como seria possível atender à determinação contida no artigo 5º, 
§ 1º., da CRFB/88, se nem todas essas normas possuem eficácia plena? 
Silva (2011, p. 180) explica que a aplicação imediata das normas de-
finidoras de direitos fundamentais significa que elas são aplicáveis até 
onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para o seu 
atendimento.

O Poder Judiciário, sendo invocado a propósito de uma situação 
concreta nelas garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao 
interessado o direito reclamado, segundo as instituições existentes. Para 
Marinoni, Mitidiero e Sarlet (2012, p. 315), a ausência eventual de lei 
não pode servir de obstáculo absoluto à aplicação da norma de direito 
fundamental e da extração de efeitos úteis, vai depender de qual o direi-
to em causa e de seus limites fáticos e jurídicos.

Sendo tais normas de aplicabilidade imediata, constata-se a mani-
festação do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, 
eis que deve ser concedida máxima capacidade de regulamentação às 
normas fundamentais, a fim de otimizarem sua materialização do mun-
do real acompanhado das demais normas.

O acesso à justiça abrange todas as áreas do poder, de maneira que 
os cidadãos possam exercer seus direitos. Garantem-se os fundamentos 
da democracia e da estrutura de um Estado fundado sobre suas bases.

O acesso à justiça deve ser compreendido como um direito fun-
damental, pois proporcionando-se o mínimo existencial ao cidadão, 
efetiva-se a dignidade da pessoa humana. A igualdade substancial está 
estreitamente ligada à efetividade dos direitos fundamentais. Para Ca-
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notilho (2002, p. 250), a uma norma constitucional deve ser atribuído o 
sentido que a maior eficácia lhe dê, constatando-se a existência do prin-
cípio interpretativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

O artigo 134, da CRFB/88, atribuiu às Defensorias Públicas o 
dever precípuo de prestar a orientação jurídica e defesa, em todos os 
graus, dos necessitados. Referido serviço também vem sendo habitu-
almente prestado por diversos órgãos, mediante convênio, a título de 
trabalho gratuito no âmbito do estágio curricular em cursos de Direito.

Em relação aos principais obstáculos ao acesso à justiça e à as-
sistência jurídica gratuita e integral no Brasil, a realidade se mostra 
distinta dos anseios almejados pela previsão legal. A maioria dos obstá-
culos que impedem o efetivo funcionamento do modelo de assistência 
jurídica previsto na CRFB/88 tem cunho institucional, e especialmente 
eles consistem em problemas de caráter orçamentário, dificuldades ante 
o número de defensores e de pessoal e precariedades estruturais.

Sem as devidas condições de trabalho e sem a remuneração ade-
quada aos prestadores do serviço, prejudicam os serviços jurídicos para 
os pobres. O número de pessoas potencialmente usuárias do serviço é 
muito superior à sua capacidade de atendimento, o que dificulta a inte-
gralidade da assistência jurídica, bem como, a efetividade do direito de 
acesso à justiça.

A carreira dos Defensores Públicos demonstra certa inferiorização 
em relação à Magistratura e ao Ministério Público, há uma hierarqui-
zação dos serviços públicos que não deveria existir, deixando evidente 
que o serviço de assistência jurídica aos pobres não é tratado de forma 
prioritária, em que pese a essencialidade a ele dado pela CRFB/88.

Somando os problemas relacionados ao aspecto cultural da pró-
pria sociedade, revela-se a influência na precariedade da efetivação des-
se direito. Ainda com a reconhecida indispensabilidade e a autonomia 
garantida pela CRFB/88, certo é que as Defensorias Públicas ainda pas-
sam por grandes dificuldades que impedem de exercer, na integralida-
de, suas funções institucionais, prejudicando os necessitados.
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3 A buscA dA efetIvIdAde de dIReItos fundAmentAIs poR 
meIo dA pRestAção do seRvIço de AssIstêncIA juRídIcA In-
tegRAl e gRAtuItA poR munIcípIos

O propósito do presente trabalho é analisar, de forma crítica, os 
argumentos a favor e contra a prestação de assistência jurídica gratuita 
por entes municipais. Urge fazer uma importante ressalva, no senti-
do de que, apesar de conter relação com a temática, esta pesquisa não 
analisará a repartição de recursos no modelo federativo brasileiro, em 
razão da necessidade de delimitar o seu objeto.

Em relação à autonomia municipal e à busca da efetivação dos direi-
tos fundamentais, o município, a partir do artigo 29 da CRFB/88, passou 
a gozar do status de entidade estatal integrante da Federação. Além de 
autonomia política, adquiriu o poder de auto-organização, mediante lei 
orgânica, bem como, autonomia administrativa, normativa, financeira.

Ao município não foi dada expressamente competência para pres-
tar a assistência jurídica integral e gratuita. Ao município deve ser es-
tendida a obrigação contida nos incisos I e III, do artigo 3º. da CRFB/88, 
que preveem, no rol dos objetivos da República Federativa do Brasil, a 
construção de uma sociedade justa, a erradicação da pobreza e a redu-
ção das desigualdades sociais e regionais.

Para o cumprimento efetivo dessa obrigação, o ente municipal 
deve dispor de meios eficazes que tragam resultados positivos à socie-
dade. O acesso à justiça é um dos meios mais relevantes para propiciar 
a realização dos objetivos republicanos constitucionalmente expostos.

Para alcançar a efetiva assistência jurídica e o efetivo acesso à 
justiça, mudanças devem ocorrer no atual sistema vigente para incluir 
outras formas de assistência, incluindo a prestação do serviço pela mu-
nicipalidade.

Para Mendes (2008, p. 118), as garantias do acesso à justiça de-
vem ser mais do que formalmente previstas, devem consubstanciar a 
realidade, interpretadas à luz do princípio da máxima efetividade dos 
direitos fundamentais.
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Legisladores, intérpretes, magistrados, promotores e até membros 
da Defensoria Pública não assimilaram o alcance da prestação de assis-
tência jurídica também por parte dos municípios e continuam intentan-
do ações de declaração de inconstitucionalidade, ações civis públicas e 
manifestando repúdio a cada tentativa dos entes municipais de imple-
mentarem políticas com vistas a tornar concreto o direito de assistência 
jurídica integral e, por conseguinte, o de acesso à justiça.

Para uma maior efetividade do direito fundamental de acesso à 
justiça, é preciso a busca de soluções. Mediação, arbitragem, mecanis-
mos que proporcionam maior participação popular no Poder Judiciário, 
ampliam a legitimação para agir na tutela coletiva, a presença de juízes 
leigos nos Juizados Especiais, a criação de tribunais de vizinhança e 
centros de justiça de bairros, a justiça restaurativa e a criação de conse-
lhos populares de controle da administração da justiça.

Torres (2005, p. 80) cita a descentralização da Justiça como meio 
alternativo à consecução da efetividade do direito em questão.

A democracia tem como fundamento o respeito às leis, ao direito 
e ao poder constituído. Inexiste afirmação do Estado Democrático de 
Direito se não há um efetivo acesso à justiça.

Inexiste Estado Democrático se o cidadão não recebe orientação 
nem apoio suficientes no tocante aos seus direitos. Iniciativas que vi-
sem aperfeiçoar o alcance desse direito são as que mais coadunam com 
a finalidade do legislador constitucional.

O Sistema Nacional de Assistência Jurídica (SINAJUR) é uma 
proposta de modelo democrático ancorado na livre escolha pelo cida-
dão carente, de qual advogado, público ou privado, irá representá-lo 
judicialmente, ou emitir mera consulta jurídica, ficando assegurado o 
direito de escolha, do acesso à justiça e o princípio da confiança no 
advogado para o atendimento no âmbito jurídico.

Torres (2005, p. 88) defende o modelo dos Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais como sistema a ser seguido por toda a Justiça. Me-
deiros (2013, p. 111) também defende a adoção de novos métodos de 
acesso à justiça, serviços legais inovadores prestados de forma descen-
tralizada, em locais próximos à comunidade para os quais se destinam.
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Para Devisate (2002, p. 265), é inevitável questionar o atual mo-
delo de acesso à justiça, permitir direito e justiça acessíveis a todos os 
cidadãos, instrumento mais importante para viabilizar os demais direi-
tos existentes.

Aliada a tais medidas alternativas poderia existir também a atuação 
dos municípios na temática de acesso a uma ordem jurídica justa, em que 
pese esteja longe de ser aceita pela majoritária comunidade jurídica.

O inciso XIII, do artigo 24, da CRBF/88, estabelece a competência 
da União, Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre assistência 
jurídica e defensoria pública. O dispositivo não faz referência expressa 
à criação de Defensoria Pública Municipal, tampouco à competência do 
ente municipal para legislar acerca dessa instituição.

Entretanto, alguns municípios editaram leis criando Defensorias 
Públicas em suas circunscrições, como ocorreu com o município de Ita-
buna, na Bahia, que editou a Lei Municipal n. 2.114/2009, cujo inciso 
II do artigo 9º. criava a Defensoria Pública Municipal, em razão da falta 
de estrutura nas unidades da Defensoria Pública no interior da Bahia e 
a pequena quantidade de defensores públicos para atender ao público, 
frente às inúmeras demandas dos necessitados.

Em 2012, contra tal criação, a Associação dos Defensores Públi-
cos do Estado da Bahia propôs ação direta de inconstitucionalidade em 
face da referida lei municipal, sob o fundamento de que o município 
não possui competência para legislar sobre Defensoria Pública, de ma-
neira que, assim, teria invadido a competência constitucional da União 
e dos Estados.

Em 2013, o Tribunal de Justiça da Bahia julgou procedente a ação. 
Igualmente o município de Xapuri, no Estado do Acre, editou a Lei n. 
764/2013, que instituiu a Defensoria Pública Municipal.

A Defensoria Pública do Estado do Acre ingressou com ação civil 
de improbidade administrativa e o juiz competente deferiu a medida 
liminar pleiteada para suspender os serviços instituídos pela lei muni-
cipal, sob fundamento de que a atuação dos municípios na edição de 
leis sobre assistência jurídica e Defensoria Pública viola o princípio do 
pacto federativo, trata de matéria de competência legislativa reservada 
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apenas à União, estabelecendo normas gerais, e aos Estados e ao Distri-
to Federal, dispondo de forma suplementar acerca do tema.

Porém, é cediço que a finalidade precípua da CRFB/88 é “implan-
tar uma ordem jurídica justa na vida social” (DINIZ, 2005, p. 401).

A prestação de assistência jurídica integral e gratuita é garanti-
da aos brasileiros, deve ser concretizada para atender ao máximo de 
cidadãos que necessitem, nos termos do princípio de interpretação da 
máxima efetividade dos direitos fundamentais.

É necessário criar um sistema descentralizado de assistência 
jurídica integral e gratuita, notadamente com a atuação dos municípios, 
objetivando a inclusão de milhares de pessoas que atualmente se 
encontram à margem desse direito.

O município pode estruturar políticas públicas para suprir defi-
ciência da prestação de assistência jurídica gratuita pelos órgãos dos 
Estados e da União. Considerando o acesso à justiça como direito fun-
damental, o município, como ente federativo, não está obrigado a cum-
prir a mandamus constitucional.

O município possui competência concorrente para prestar assis-
tência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos. A CRFB/88 não vedou ao município a prestação de as-
sistência jurídica integral e gratuita, nos termos do inciso LXXIV da 
CRFB/88. O suposto monopólio na prestação do serviço assistencial 
viola o Estado Democrático de Direito.

A matéria foi tratada no Anteprojeto de Lei de Assistência Jurídica 
Integral e Gratuita que equiparou os entes estatais e incorporada no Pro-
grama Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Apesar 
de o município não ser obrigado, não pode ser alijado desse ofício, vez 
que é o núcleo político-administrativo mais próximo dos cidadãos em 
cujo âmbito travam as demandas do cotidiano.

Em 2013, o Grupo Nacional de Membros do Ministério Público 
publicou nota técnica referente ao tema assistência jurídica e defendeu 
a descentralização do serviço, alegando que o artigo 134 da CRFB/88 
não assegurou o monopólio desse serviço às Defensorias Públicas. 
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O Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.163, de São Paulo, 
sinalizou entendimento a favor da prestação de assistência jurídica por 
outros meios que não somente aqueles prestados por intermédio das 
instituições de Defensoria Pública.

O artigo 1º., da Lei n. 1.060/1950, menciona a possibilidade de os 
municípios colaborarem na prestação do serviço de assistência jurídica. 
Para melhoria do sistema, é de profundo interesse público que o muni-
cípio também seja prestador do referido serviço, sobretudo pela insti-
tuição de políticas públicas no âmbito do poder municipal relacionadas 
aos mecanismos alternativos de efetivação do acesso à justiça.

A efetivação de um serviço de assistência jurídica integral e gra-
tuita pelos municípios decorre da necessidade de se garantir à popula-
ção o pleno acesso à justiça em todas as suas esferas, possibilitando-
-lhes uma vida digna, e atendendo ao princípio da máxima efetividade 
dos direitos fundamentais.

consIdeRAções fInAIs

A promulgação da CRFB/88 representou um marco histórico para 
a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil, notada-
mente quanto à elevação da dignidade da pessoa humana, a princípio 
fundamental do Estado, decorrendo a previsão de um vasto campo de 
direitos e garantias do indivíduo, entre os quais a prestação de assistência 
jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de 
recursos (CRFB/88, art. 5º., inciso LXXIV).

Atualmente, milhares de brasileiros batem às portas das Defenso-
rias Públicas, instituição responsável pela prestação daquele serviço, 
objetivando receber orientação jurídica e defesa perante o Poder 
Judiciário e também fora dele.

As Defensorias Públicas federais e estaduais não são capazes 
de atender a todas as demandas, haja vista o alarmante número de 
casos concretos que recebem diariamente. Os mais prejudicados são 
os hipossuficientes, que muitas vezes não têm suas petições atendidas, 
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tampouco são orientados da maneira correta para agir de determinada 
forma.

Visando à melhoria do sistema, é de profundo interesse público 
que o ente municipal também preste o serviço de assistência jurídica. 
Urge ressaltar que não se está defendendo a constitucionalidade das 
denominadas defensorias públicas municipais, mas sim a prestação 
de tal serviço por outros meios, sobretudo pela instituição de políticas 
públicas no âmbito do poder municipal, devendo ser aplicados 
concretamente os diversos meios alternativos de solução do problema.

Cabe ao município, como ente da Federação e garantidor da con-
cretização dos direitos fundamentais, aplicar políticas públicas com o 
fim de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficien-
tes e, por conseguinte, garantir o acesso à justiça àqueles que ainda 
vivem à margem da sociedade.

Dessa forma, objetivou-se demonstrar com a presente pesquisa 
que o reconhecimento da competência do município, como ente fede-
rativo, para prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossufi-
cientes, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal, potencia-
liza o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, bem 
como, o direito de acesso à justiça.

Em relação à abordagem histórica da assistência jurídica integral 
e gratuita, foram constatadas as características desse serviço essencial 
nos dias atuais, bem como, os obstáculos que o impedem de ser prestado 
efetivamente. A afirmação de que a assistência jurídica é um serviço 
gratuito não é de todo correta, porque se trata de um direito fundamental 
da pessoa humana, constitucionalmente consagrado.

A assistência jurídica não se exaure na mera representação por 
advogado em juízo, porquanto é atividade que vai além, alcançando 
a mera informação ou orientação aos hipossuficientes, sem que seja 
necessário existir uma demanda judicial. Quanto ao direito de acesso 
à justiça, restou demonstrado que este guarda íntima relação com a 
assistência jurídica integral e gratuita, dela fazendo parte como se fosse 
um só instituto.
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Conforme o ensinamento dos ilustres juristas Mauro Cappelletti 
e Bryant Garth, restou evidenciado o novo enfoque do acesso à justi-
ça, introduzido pela terceira onda renovatória do movimento mundial 
desse acesso, no qual se entende que tal direito se refere ao acesso a uma 
ordem jurídica justa, e não à mera postulação perante o Poder Judiciário. 
Foram analisados os argumentos favoráveis e contrários à prestação de 
assistência jurídica integral e gratuita pelos entes municipais.

A pesquisa resultou no entendimento de que restringir a assis-
tência jurídica aos órgãos da Defensoria Pública consiste também 
em restringir o princípio constitucional do livre e integral acesso à 
justiça, levando-se em conta seu novo enfoque. Destacou-se que a 
CRFB/88 não estabeleceu qualquer monopólio da assistência jurídica, 
possibilitando que outros órgãos, bem como, entidades ligadas ao Poder 
Público, prestem aos indivíduos economicamente carentes tal serviço, 
assegurando-lhes o acesso à Justiça de forma irrestrita.

Assim, a autonomia municipal, consistente na capacidade de auto-
governo, auto-organização, autoadministração e normatização próprias, 
aliadas ao princípio da máxima efetividade por meio do qual deve ser 
interpretada a norma que atribui ao poder público esse ofício, isto é, 
a CRFB/88, autorizam a implementação do serviço por parte do ente 
federativo em questão.

Considerando todas as ponderações feitas no desenvolvimen-
to da pesquisa, não obstante o artigo 134, § 1º., da CRFB/88, tenha 
deixado de mencionar o município como competente para legislar e 
desempenhar a função da assistência jurídica integral e gratuita, bem 
como, o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na 
CRFB/88, e também o direito de acesso à justiça, que deve ter sempre 
sua aplicabilidade otimizada, o entendimento de que o ente municipal 
pode instituir o serviço de assistência jurídica integral e gratuita é o que 
mais se coaduna com o ordenamento jurídico brasileiro.
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A efetividade do Direito Constitucional Palestino

The effectiveness of Constitutional Law In Palestine

Rosilandy CaRina Cândido lapa
Universidade Católica de Santos

Raphael Feitosa FisoRi 
Universidade Católica de Santos

Resumo Propomos a partir deste artigo uma análise acerca da evolução do 
reconhecimento do Estado Palestino, sua organização e constituição, com o 
intuito de identificar a sua efetividade nos dois territórios: Cisjordânia e Faixa 
de Gaza, bem como, a sua relevância para os atores regionais e internacionais. 
Primeiro, observamos as discussões e argumentos realizados no âmbito das 
Nações Unidas para compreender o interesse dos Estados nas propostas de 
divisão territorial. Em seguida, há uma análise a respeito da importância da 
constituição para legitimar o Estado conforme o modelo Vestfaliano, que con-
sidera fundamental uma estrutura de governo. Por fim, comparamos os artigos 
das constituições da Palestina e Israel para verificar as inconsistências prove-
nientes dos conflitos políticos sobre o território. Em nossas considerações, ava-
liamos que a influência de atores secundários que possuem relações comerciais 
com Israel, bem como, as divergências político-religiosas, dificultam o diálogo 
acerca do respeito às fronteiras palestinas. 
Palavras-chave: isRael. palestina. Constituição. JeRusalém. 

AbstRAct We propose from this article an analysis of the evolution of the 
recognition of the Palestinian State, its organization and constitution, in order 
to identify its effectiveness in the two territories: the West Bank and the Gaza 
Strip, as well, as its relevance for regional and international actors. First, we 
analyze the discussions and arguments made within the United Nations to un-
derstand the interest of States in the proposals for territorial division. Next, 
there is an analysis of the importance of the constitution to legitimize the state 
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according to the Westphalian model, which considers structured government 
as a core characteristic. Finally, we compare the articles of the constitutions of 
Palestine and Israel to verify the inconsistencies arising from political conflicts 
over the territory. In our considerations, we consider that the influence of se-
condary actors who have commercial relations with Israel, as well as political 
and religious differences, make it difficult to dialogue about respect for Pales-
tinian borders.
Key-words: isRael. West Bank. Constitution. JeRusalem. 

1. IntRodução

O Direito Constitucional Palestino é um tema pouco explorado na 
literatura jurídica. Notadamente, o reconhecimento do Estado Palestino 
obtém maior atenção da comunidade internacional devido à complexi-
dade das negociações, que envolvem atores com interesses próprios, 
influenciando diretamente qualquer avanço ou retrocesso. Ao longo dos 
69 anos entre a divisão territorial promovida pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU, 1948), e os dias atuais, árabes palestinos e israelen-
ses conflitam seus interesses sem previsão de resolução, e cada povo 
buscou maneiras de afirmar a sua legitimidade e posicionamento. Os 
árabes palestinos não reconheceram o Estado de Israel e a divisão de 
território, enquanto os israelenses utilizaram ferramentas para reduzir o 
território palestino árabe por intermédio de acampamentos financiados 
pelo governo, bem como, a expulsão de palestinos que possuíam pro-
priedades em Israel. 

O território palestino restringe-se atualmente à região da Cisjor-
dânia e Faixa de Gaza. Entre 1994 e 2005, ambos os territórios foram 
controlados pela Autoridade Nacional Palestina, que surgiu a partir dos 
acordos de Oslo (1993). Em 2002, a Constituição da Palestina foi pro-
mulgada e as negociações com o Estado de Israel para a completa reti-
rada de colonos da Faixa de Gaza avançaram. Contudo, no ano de 2006 
o partido Hamas venceu as eleições na Faixa de Gaza, em oposição ao 
Fatah, que controlava a Cisjordânia, enfraquecendo as relações com 
Israel que considera o Hamas um grupo terrorista. Como resultado, o 
Presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, tentou 
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destituir o primeiro-ministro eleito, gerando conflitos entre os grupos. 
Israel iniciou investidas em Gaza, no ano de 2014, sob o pretexto da 
eliminação de células terroristas, resultando em 1.462 mortes de civis 
e 100 mil pessoas desalojadas, segundo relatório das Nações Unidas.1 

Os primórdios da Constituição moderna remontam da Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen, de 1789 e da Bill of rights, de 1689, 
ambas prevendo a liberdade e igualdade, além dos direitos naturais e 
imprescritíveis. Em aditivo, as declarações foram aprimoradas com o 
avanço do pensamento coletivo advindo da Revolução Francesa e os 
deveres dos cidadãos citados na Declaração de 1795. Em suma, a Cons-
tituição é o reflexo dos direitos e deveres entre determinada população e 
seu Estado, porém como salvaguardar essas premissas sem estabilidade 
política e territorial? 

Propomos a partir deste artigo a análise da evolução acerca do reco-
nhecimento do Estado Palestino, sua organização e constituição, com o 
intuito de identificar a sua efetividade nos dois territórios: Cisjordânia e 
Faixa de Gaza, bem como a sua relevância para os atores regionais e in-
ternacionais. Pesquisar questões relacionadas ao território palestino não 
pode ser considerada tarefa fácil. Contudo, a sua importância e caracte-
rística única nos desafia à compreensão e busca por respostas, dispostas 
no corpo do artigo. Ressaltamos o caráter temporário deste documento 
devido às constantes alterações no cenário internacional e esperamos que 
de alguma forma ele possa contribuir para a reflexão acadêmica.

2. desenvolvImento

Discussões e Resoluções da ONU para “O problema dos 
Judeus” e “A Questão Palestina”

Dominado pelo império turco-otomano até o final da Primeira 
Guerra Mundial, o território palestino esteve sob mandato britânico de 

1  UNITED NATIONS. UN report cites possible war crimes by both Israel and Pales-
tinian groups in 2014 Gaza conflict. Geneva - UN News centre, 2015. Disponível 
em: <https://goo.gl/NBfqtV. Acesso em: 10/04/2017.
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1922 até 1946, conforme decisão do Conselho da Liga das Nações. A 
partir do encerramento das atividades da mesma, coube à recém-criada 
Organização das Nações Unidas promover os debates referentes à in-
dependência da Palestina, estabelecendo um comitê ad hoc (UNSCOP) 
com o intuito de buscar uma solução durável e o mais justa possível, 
tendo em vista a migração dos judeus para a região, ocupada majorita-
riamente por muçulmanos. 

Realizada a análise, o comitê formado por representantes de Esta-
dos Membros da ONU concluiu em agosto de 1947 que o Estado Pales-
tino deveria ser independente após um breve período de transição que 
deveria ocorrer sob responsabilidade das Nações Unidas, observando os 
princípios democráticos e respeitando todas as manifestações religiosas 
dos locais sagrados. Na mesma época, os refugiados judeus pós Segun-
da Guerra Mundial estavam presentes por toda a Europa, especialmente 
na Inglaterra, representando uma demanda para o Estado destruído pelos 
conflitos. Na abertura dos debates, o “problema dos judeus” foi abordado 
pelos membros da UNSCOP, porém com diferentes propostas. O plano 
da maioria, composta por Canadá, Checoslováquia, Guatemala, Holanda, 
Peru, Suécia e Uruguai consistia na divisão da região em dois territórios 
distintos: Palestina Árabe e Palestina dos Judeus. A economia seria uni-
ficada, locais sagrados administrados pela ONU, além de ambos os Es-
tados assumirem o compromisso de elaborar suas respectivas constitui-
ções, dentro dos padrões estabelecidos pelos instrumentos internacionais, 
como requisito para o reconhecimento da soberania. 

Por sua vez, a proposta da minoria formada por Índia, Irã e Iugos-
lávia compreendia a independência de um Estado composto por judeus 
e árabes, respeitando suas diferenças e prevendo uma constituição úni-
ca que representasse maioria e minoria. Sobre as duas propostas apre-
sentadas, o Reino Unido emitiu o seguinte parecer:

Seu governo estava pronto para assumir a responsabi-
lidade pela implementação de qualquer plano o qual 
o acordo fosse alcançado pelos árabes e pelos judeus. 
Se, por outro lado, a Assembleia recomendasse uma 
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política que não fosse aceitável para ambas as partes, 
o Governo do Reino Unido não se sentiria apto a im-
plementá-la, e a Assembleia deveria, portanto fornecer, 
em tal caso, alguma autoridade alternativa para imple-
mentá-lo. Especificamente, o Governo do Reino Unido 
não estava preparado por si só para assumir a tarefa de 
impor uma política na Palestina pela força das armas. 
Quanto à possibilidade de a participação de seu gover-
no com outros governos na execução de um acordo, seu 
governo teria que levar em conta tanto a justiça inerente 
ao acordo quanto a extensão em que a força seria neces-
sária para sua implementação2 (UNITED NATIONS, 
1947, p. 212, tradução dos autores).

Cada Estado ou representante discorreu sobre pontos de vista e 
soluções. Contudo, o consenso não foi alcançado devido às divergên-
cias históricas entre árabes e judeus, como entre os atores envolvidos 
nas negociações. Os árabes palestinos não aceitavam uma divisão por 
considerarem o território parte de sua cultura e identidade. Morada 
permanente e impenetrável, invadida por uma campanha migratória in-
tencional e ilegal, consentida pelo Reino Unido durante seu mandato, 
“em detrimento dos direitos políticos, sociais e econômicos dos Árabes 
Palestinos” (UNITED NATIONS, 1947, p. 213). Ademais, os represen-
tantes árabes palestinos questionaram o não aceite dos judeus às ou-
tras propostas realizadas, por exemplo, o fornecimento de uma área em 
Uganda quarenta anos antes ou Biro-Bdjan (URSS):

2  Do original: His Government was ready to assume responsibility for implementing 
any plan on which agreement was reached by the Arabs and the Jews. If, on the other 
hand, the Assembly were to recommend a policy which was not acceptable to both 
parties, the United Kingdom Government would not feel able to implement it, and 
the Assembly should therefore provide, in such a case, for some alternative authority 
implement it. Specifically, the United Kingdom Government was not prepared by 
itself to undertake the task of imposing a policy in Palestine by force of arms; as 
to the possibility of his Government’s participation with other Governments in the 
enforcement of a settlement, his Government would have to take into account both 
the inherent justice of the settlement and the extent to which force would be required 
for its implementation.
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Recordaram as resoluções pertinentes relativas aos re-
fugiados e deslocados aprovadas pela Assembleia Geral 
em 12 de fevereiro (8 (I)) 223 e 15 de dezembro (62 (I)), 
224 1946 a esse respeito e mencionou a oferta do Reino 
Unido, feito há mais de 40 anos, para colocar Uganda 
à disposição dos judeus como um lar nacional e, mais 
recentemente, os esforços da URSS para criar um lar 
nacional judaico em Biro-Bidjan. Ambos os lugares ti-
nham mais a oferecer aos judeus do que o pequeno país 
da Palestina, mas os sionistas recusaram. Os sionistas 
não queriam a Palestina para a solução permanente do 
problema judaico nem para o alívio dos judeus em di-
ficuldades; eles queriam poder; eles tinham ambições e 
projetos políticos na Palestina, estrategicamente impor-
tante, e no Oriente Próximo. Então, também, seria iló-
gico que as Nações Unidas se associassem à introdução 
de um corpo alienígena na homogeneidade estabelecida 
do mundo árabe, um processo que só poderia produzir 
“novos Bálcãs”3 (UNITED NATIONS, 1947, p. 232, 
tradução dos autores).

No caso do posicionamento do representante dos judeus, é evidente 
o descompasso entre os atores no que tange à busca por uma solução. 
Considerando as propostas da minoria e maioria inadequadas, os repre-
sentantes criticaram o fato de os Estados europeus vislumbrarem a so-
lução do “problema dos judeus” a partir da migração para a Palestina, 

3 Do original: He recalled the relevant resolutions concerning refugees and displaced 
persons passed by the General Assembly on February 12 (8 (I) 223 and December 
15 (62 (I)), 224 1946, in that connection and mentioned the offer of the United 
Kingdom, made more than 40 years ago, to place Uganda at the disposal of the Jews 
as a national home, and, more recently, the efforts of the U.S.S.R. to create a Jewish 
national home in Biro-Bidjan. Both places had more to offer the Jews than the tiny 
country of Palestine, but the Zionists had turned them down. The Zionists did not 
want Palestine for the permanent solution of the Jewish problem nor for the relief of 
the distressed Jews; they wanted power; they had political ambitions and designs on 
strategically important Palestine and the Near East. Then, too, it would be illogical 
for the United Nations to associate itself with the introduction of an alien body into 
the established homogeneity of the Arab world, a process which could only produce 
a “new Balkans”.
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ressaltando que os judeus não deveriam ser obrigados a viver em apenas 
um território. Com relação às alegações dos árabes palestinos acerca da 
legitimidade do pleito judeu, não houve concordância pois os mesmos 
não cogitavam viver nas áreas demarcadas na proposta do Estado único, 
tampouco dividir ou permitir a administração de Jerusalém pela Palestina 
Árabe ou uma autoridade internacional no caso de uma divisão em dois 
Estados. A única solução possível para os judeus seria que a divisão fosse 
realizada contemplando a região da Galileia Ocidental e Jerusalém.

A votação para a escolha da melhor proposta foi finalizada com o 
resultado de 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções referentes ao 
plano de divisão do território em dois Estados, com destaque para as 
seguintes condições:

1. O mandato para a Palestina terminará o mais cedo 
possível, mas, em qualquer caso, o mais tardar em 1 de 
agosto de 1948.
2. As forças armadas da potência mandatória devem 
ser progressivamente retiradas da Palestina, a retira-
da deve ser concluída o mais rapidamente possível, 
mas em qualquer caso, o mais tardar em 1 de agosto 
de 1948. A potência mandatória deve informar a Co-
missão, com a maior antecedência possível, da sua in-
tenção de terminar o mandato e de evacuar cada área. 
A Potência mandatória deverá envidar seus melhores 
esforços para assegurar que uma área situada no terri-
tório do Estado Judeu, incluindo um porto marítimo e 
o interior adequado para fornecer instalações para uma 
imigração substancial, seja evacuada com a maior bre-
vidade possível e, em qualquer caso, o mais tardar em 
1º de fevereiro de 1948. [...] os árabes que residem na 
área do Estado judeu proposto e os judeus que residem 
na área do proposto Estado árabe que assinaram uma 
notificação de intenção de optar pela cidadania do outro 
Estado serão elegíveis para votar nas eleições para a 
Assembleia Constituinte daquele Estado, mas não nas 
eleições para a Assembleia Constituinte do Estado em 
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que residem4 (UNITED NATIONS, 1947, p. 233, tra-
dução dos autores).

Atuando como uma espécie de “Constituição modelo”, os Steps 
Preparatory to Independence teve como objetivo conduzir os novos 
Estados aos instrumentos legais necessários, dentro dos padrões oci-
dentais, para o funcionamento da democracia, mas, após extensas ne-
gociações, por qual razão essas resoluções, no total de 29, não foram 
implementadas? Segundo análise de HATHAWAY (2005, p. 471), apro-
ximadamente 50 mil tratados no âmbito do Direito Internacional fo-
ram criados, cobrindo detalhadamente diversos aspectos das relações 
internacionais, contudo, sem enfraquecer a ação dos Estados que com 
frequência utilizam métodos próprios:

Talvez não surpreenda, portanto, que grande parte do 
debate público sobre o direito internacional tenha sido 
polarizado e improdutivo. Os céticos argumentam vee-
mentemente que o direito internacional é mera fachada. 
Defensores frequentemente assumem que os estados 
cumprem seus compromissos legais internacionais 
“quase o tempo todo”.5

4  Do original: 1. The Mandate for Palestine shall terminate as soon as possible but in 
any case not later than 1 August 1948. 2. The armed forces of the mandatory Power 
shall be progressively withdrawn from Palestine, the withdrawal to be completed 
as soon as possible but in any case not later than 1 August 1948. The mandatory 
Power shall advise the Commission, as far in advance as possible, of its intention to 
terminate the Mandate and to evacuate each area. The mandatory Power shall use its 
best endeavours to ensure that an area situated in the territory of the Jewish State, 
including a seaport and hinterland adequate to provide facilities for a substantial 
immigration, shall be evacuated at the earliest possible date and in any event not 
later than 1 February 1948. [...] Arabs residing in the area of the proposed Jewish 
State and Jews residing in the area of the proposed Arab State who have signed a 
notice of intention to opt for citizenship of the other State shall be eligible to vote in 
the elections to the Constituent Assembly of that State, but not in the elections to the 
Constituent Assembly of the State in which they reside.

5 Do original: It is perhaps not surprising, then, that much of the public debate over 
international law has been polarized and unproductive. Skeptics argue strenuously 
that international law is mere window dressing. Advocates frequently assume that 
states abide by their international legal commitments “almost all of the time”.
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A autora defende ainda a importância do devido estudo acerca das 
razões que levam os Estados a aderir aos instrumentos internacionais, 
o compromisso e respeito aos mesmos no âmbito doméstico, além das 
consequências aos seus interesses. 

A resposta para a permanência da questão palestina pode não estar 
mais centralizada na divergência religiosa ou histórica, mas no interes-
se dos Estados que apoiam Israel, por exemplo, os Estados Unidos da 
América. No cenário interdependente e globalizado, ignorar ou desres-
peitar um tratado internacional pode custar menos do que perder opor-
tunidades comerciais ou territoriais:

Consequências colaterais, ao contrário, surgem quando 
atores nacionais e transnacionais pressupõem suas ações 
na direção de um Estado, da decisão do Estado de aceitar 
ou rejeitar regras legais internacionais. As reações des-
ses atores às ações do Estado podem afetar, entre outras 
coisas, o investimento estrangeiro, doações de ajuda, co-
mércio internacional, apoio político interno e contribui-
ções políticas e, assim, criar incentivos poderosos para 
os estados se comprometerem e cumprirem os tratados6 
(HATHAWAY, 2005, p. 471, tradução dos autores).

Enfim, consideramos que as argumentações sobre a divisão e legi-
timidade do antigo território palestino e Transjordânia contidas no Uni-
ted Nations Year Book 1947-1948 foram pautadas pelos interesses do-
mésticos dos atores primários e secundários a despeito de uma solução 
durável para o pleito. A cultura e identidade importou até certo ponto e 
apenas para judeus e palestinos, enquanto grupos de Estados visavam 
seus objetivos: participação na negociação, corte de gasto (Reino Uni-
do) e promessas comerciais futuras (Estados Unidos-Israel).

6  Do original: Collateral consequences, by contrast, arise when domestic and transna-
tional actors premise their actions toward a state on the state’s decision to accept or 
reject international legal rules. The reactions of these actors to the state’s actions can 
affect, among other things, foreign investment, aid donations, international trade, 
domestic political support, and political contributions, and hence create powerful 
incentives for states to commit to and comply with treaties.
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Para iniciar a nossa análise sobre a Constituição Palestina, promo-
vemos brevemente uma discussão a respeito da formação do Estado-
-Nação e o papel da Constituição nesse processo. 

Os tratados de Munster e Osnabruck (1648), elaborados na re-
gião de Vestfália no século XVII são conhecidos na História por ins-
tituir e consolidar o Estado moderno, ajustando assim a soberania, 
política independente de determinada sociedade, a coexistência de vá-
rios Estados e a igualdade entre eles. Já o constitucionalismo moder-
no surgiu com as revoluções dos Estados Unidos (1776) e da França 
(1789), instituindo assim o alicerce de suas normas por meio de uma 
carta constitutiva do Estado e de sua nação, ou seja, a Constituição 
tornou-se a representação maior dos deveres e direitos de uma socie-
dade, bem como, da organização dos poderes e entes públicos que 
pertencem àquele Estado. Alexandre de Moraes (2013, p. 1) conceitua 
o Direito Constitucional da seguinte forma: 

O Direito Constitucional é um ramo do Direito Pú-
blico, destacado por ser fundamental à organização e 
funcionamento do Estado, à articulação dos elementos 
primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da 
estrutura política.

A constituição política do Estado tem por função estabelecer sua 
estrutura, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aqui-
sição e limitação do poder, por meio, inclusive, da previsão de diversos 
direitos e garantias fundamentais. 

Mais do que um conjunto de normas fixadas em um papel, consiste 
em fenômeno de uma sociedade em suas diversas áreas, quais sejam: 
política, religiosa, econômica, social e cultural. Por ser a expressão de 
uma sociedade, a Constituição de um país tem em seu escopo os ob-
jetivos, os desejos de sua população e a regulamentação do poder do 
Estado, assim, nem sempre as normas trazidas são de fato cumpridas, 
mas sim como expectativa de que um dia elas possam ser garantidas.
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O modo pelo qual uma sociedade moderna se expressa para o 
mundo empírico é por intermédio de sua Constituição, é o meio pelo 
qual uma população transforma-se em sociedade, tanto interna quanto 
externamente para outros Estados. Dado o passo que uma Constitui-
ção é a representação maior do Estado-nação, torna-se imprescindível 
o estudo histórico da sociedade para que a compreensão de sua Carta 
Magna ocorra de fato e não apenas uma mera conjectura dos motivos 
de tais textos estarem ou não nela introduzidos, conforme esclarecem 
Gilmar Mendes e Paulo Gonet (2015, p. 83):

A interpretação orientada à aplicação não se torna com-
pleta se o intérprete se bastar com a análise sintática do 
texto. Como as normas tem por vocação própria orde-
nar a vida social, os fatos que compõe a realidade e lhe 
desenham feição específica não podem ser relegados no 
trabalho do jurista. Para se definir o âmbito normativo 
do preceito constitucional, para se delinearem a exten-
são e intensidade dos bens, circunstâncias e interesses 
atingidos pela norma, não se prescinde da consideração 
de elementos da realidade.

O princípio da autodeterminação dos povos consiste no direito de 
expressar em seu território normas e princípios próprios, entre eles a 
Constituição, constituir o governo e seus órgãos, bem como, aos demais 
Estados, demonstrar que aquela sociedade possui uma organização que 
rege os princípios e ideais daquela população. Nesse sentido, Norberto 
Bobbio ensina quanto aos fundamentos do Direito que:

O problema do fundamento de um direito apresenta-se 
diferentemente conforme se trate de buscar o funda-
mento de um direito que se tem ou de um direito que se 
gostaria de ter. No primeiro caso, investigo no ordena-
mento jurídico positivo, do qual faço parte como titular 
de direitos e deveres, se há uma norma válida que o 
reconheça e qual é essa norma; no segundo caso, tenta-
rei buscar boas razões para defender a legitimidade do 
direito em questão e para convencer o maior número 



Rosilandy CaRina Cândido lapa

Raphael Feitosa FisoRi 

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 29-50, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-122840

possível de pessoas (sobretudo as que detêm o poder 
direto ou indireto de produzir normas válidas naquele 
ordenamento) a reconhece-lo 7 (BOBBIO, 1992, p. 15).

Em analogia ao ensinado citado por Bobbio e no contexto atual da 
globalização, da valorização do homem e da cultura de paz entre os po-
vos, a existência de uma Constituição para um Estado-Nação é um dos 
modos para dizer ao mundo que eles são independentes, reconhecem o 
seu próprio Estado e suas Leis, tendo assim, a autonomia necessária para 
exercer sua soberania e tentar convencer o maior número de Estados ao 
redor do globo, acerca do seu reconhecimento como ente soberano daque-
la sociedade em questão. A Carta da ONU (1945) salvaguarda o direito 
de autodeterminação, questão analisada pelo autor Paulo Borba Casella:

A Carta da ONU estipula como um dos princípios da 
organização, no artigo primeiro, parágrafo segundo, o 
“princípio da igualdade de direito e de autodeterminação 
dos povos”, o que se retorna e detalha, no Capítulo XII 
da Carta, “sistema internacional de tutela”, cujo artigo 
76, letra “b”, declara como objetivo básico do sistema de 
tutela “fomentar o progresso político, econômico, social 
e educacional dos habitantes dos territórios tutelados e 
o seu desenvolvimento progressivo para alcançar go-
verno próprio ou independência, como mais convenha 
as circunstâncias particulares de cada território e de seus 
habitantes e aos desejos livremente expostos dos povos 
interessados, e como for previsto, nos termos de cada 
acordo de tutela (CASELLA, 2010, p. 279).

Observamos, portanto, que a autodeterminação dos povos é uma 
ação que confere o direito de organização interna sem interferência ex-
terna, ou seja, uma ação soberana. No caso da Palestina, a redação da 
Constituição não resultou no reconhecimento dos Estados sobre a exis-
tência do Estado Palestino. 

7 7 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos/Norberto Bobbio; tradução de Carlos Nel-
son Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 15.
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3. AnálIse: o AlcAnce dA constItuIção pAlestInA

Conforme introdução deste artigo, a partir da década de 90 Israel 
e Palestina avançaram as discussões sobre a organização da região e 
possível reconhecimento do Estado palestino, sob observância da co-
munidade internacional, resultando na criação da Autoridade Nacional 
Palestina. Após aproximadamente dez anos e com alguma resistência, 
o então líder Yasser Arafat promulgou, em 2002, a primeira versão da 
constituição da Palestina, a qual analisaremos a seguir. 

Composta por 112 artigos, a constituição da Palestina busca re-
forçar aspectos organizacionais de um Estado, a exemplo do sistema 
legislativo, fiscal, funções do presidente e conselho ministerial, confor-
me o Direito Internacional. Em específico, a mesma possui artigos que 
refletem uma intenção, não a realidade, como, por exemplo, o Artigo 
3º. que indica Jerusalém como capital do Estado Palestino,8 informação 
que conflita com o status determinado nos documentos do governo de 
Israel, conforme a seguir:

Jerusalém, o coração e a alma do povo judeu, desem-
penha um papel central na cultura, história e religião 
judaicas. Desde 1004 a.c quando o rei Davi estabeleceu 
Jerusalém como a capital da nação judaica, permaneceu 
uma constante e duradoura presença judaica na cidade. 
Além disso, a liturgia judaica, a música, a literatura e 
a poesia estão repletas de referências a Jerusalém, ou 
“Sião”, o nome bíblico da cidade [...] I. A reivindicação 
judaica a Jerusalém está arraigada em 3.000 anos de 
história [...] Jerusalém tem estado no centro da consci-
ência judaica por mais de três mil anos, antes mesmo de 
o rei Davi fazer dela a capital de seu reino em 1004 a.C. 
Tais eventos bíblicos como a ligação da escada de Isaac 
e de Jacó têm sido tradicionalmente conectados a Jeru-
salém. Nenhuma outra cidade desempenhou um papel 
tão predominante na história, cultura e religião de um 

8  Article 3º. Jerusalem is the Capital of Palestine.
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povo quanto Jerusalém para os judeus. ‘Jerusalém’, ou 
‘Sião’, é mencionado mais de 800 vezes na Bíblia ju-
daica9 (ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
1999, tradução dos autores).

Como podemos observar, ambos os atores reclamam a mesma área 
como parte de seu território, herança cultural e religiosa de seu povo. 
Mais especificadamente, ambos declaram Jerusalém como capital e 
possuem suas justificativas:

II. A reivindicação judaica de Jerusalém como sua ca-
pital é única;
A. Sempre houve um consenso nacional em Israel sobre 
o status de Jerusalém. Desde a reunificação da cidade 
em 1967, todos os governos israelenses declararam sua 
política que unia Jerusalém, a capital eterna de Israel é 
uma cidade indivisível sob a soberania israelense e que 
o livre acesso aos lugares sagrados e a liberdade de cul-
to continuarão garantidos aos membros de todos. Fés.
B. Apenas duas vezes Jerusalém serviu como capital 
nacional - a capital dos Reinos Bíblicos de Israel e da 
Judéia antes da destruição romana de 70 EC, e a capital 
do moderno Estado de Israel desde o renascimento do 
estado judeu em 1948.
C. Ao lado do povo judeu, nenhuma outra nação ou 
estado que conquistou a soberania política sobre a 

9  Do original: Jerusalem, the heart and soul of the Jewish people, plays a central role 
in Jewish culture, history and religion. Since 1004 B.C.E. when King David esta-
blished Jerusalem as the capital of the Jewish nation, there has remained a constant 
and enduring Jewish presence in the city. Moreover, Jewish liturgy, music, literature 
and poetry are replete with references to Jerusalem, or “Zion”, the Biblical name of 
the city [...] I. The Jewish claim to Jerusalem is rooted in 3,000 years of history [...] 
A. Jerusalem has been at the center of Jewish consciousness for over three thousand 
years, even before King David made it the capital of his kingdom in 1004 B.C.E. 
Such biblical events as the binding of Isaac and Jacob’s ladder have traditionally 
been connected to Jerusalem. No other city has played such a predominant role in 
the history, culture, and religion of a people as has Jerusalem for the Jews. ‘Jerusa-
lem’, or ‘Zion’, is mentioned over 800 times in the Jewish Bible.
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área fez de Jerusalém uma cidade capital. Ambos os 
impérios árabe e mameluco decidiram governar de 
Damasco, enquanto o governante otomano residia em 
Constantinopla. Além disso, nenhum desses impérios 
chegou a conceder a Jerusalém o status de capital dis-
trital10 (ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
1999, tradução dos autores).

Ao analisarmos essas disposições, imaginamos: qual Estado está 
correto em sua afirmação? Aquele que detém o controle do território 
citado mediante avanço ou o que era maioria no mesmo até a realização 
de uma campanha migratória de outro grupo para povoar o local? 

Retornamos à constituição palestina, do Artigo 11º. ao Artigo 15º. 
observamos disposições com relação à segurança e liberdades indivi-
duais.11 Ninguém pode ser preso sem que as devidas disposições legais 
sejam seguidas, como a informação sobre os motivos da detenção e 

10  Do original: II. The Jewish claim to Jerusalem as their capital is unique A. There 
has always been a national consensus in Israel on the status of Jerusalem. Since the 
reunification of the city in 1967, all Israeli Governments have declared their policy 
that united Jerusalem, Israel’s eternal capital is one indivisible city under Israeli 
sovereignty and that free access to holy places and freedom of worship will continue 
to be guaranteed to members of all faiths. B. Only twice has Jerusalem served as a 
national capital -- the capital of the Biblical Kingdoms of Israel and Judea before 
the Roman destruction of 70 C.E., and the capital of the modern State of Israel since 
the rebirth of the Jewish state in 1948. C. Beside the Jewish people, no other nation 
or state which gained political sovereignty over the area had ever made Jerusalem a 
capital city. Both the Arab and Mamluk empires chose to rule from Damascus, while 
the Ottoman ruler resided in Constantinople. Furthermore, none of these empires 
even granted Jerusalem the status of district capital.

11  Article 11º. 1. Personal freedom is a natural right, and shall be guaranteed and pro-
tected. 2. It is unlawful to arrest, search, imprison, restrict the freedom, or prevent 
the movement of, any person, except by judicial order in accordance with the pro-
visions of law. The law shall specify the period pre-arrest detention. Imprisonment 
or detention shall only be permitted in places that are subject to laws related to the 
organization of prisons. 

  Article 15º. Punishment shall only be imposed upon individuals. Collective punish-
ment is prohibited. Crime and punishment shall only be determined by law. Pu-
nishment shall be imposed only by judicial order, and shall apply only to actions 
committed after the promulgation of law.
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contratação de um advogado. Ninguém deve ser torturado. Punições 
coletivas não podem ser realizadas. Nesse ponto estão os pressupostos 
que nos levaram à escrita deste artigo: Estas disposições de fato pos-
suem validade para o povo palestino em sua totalidade? Se têm, são re-
conhecidas regionalmente, e, por fim, pela comunidade internacional?

O Artigo 17 trata da inviolabilidade das residências, cabendo 
compensação da Autoridade Nacional Palestina caso ocorra algum in-
cidente.12 Questionamos: Quais foram as compensações realizadas para 
as famílias que residem na Faixa de Gaza? A dúvida é pertinente. O 
governo da Faixa de Gaza não responde à Autoridade Nacional Pales-
tina, que criou e promulgou essa constituição, e que comanda apenas 
a Cisjordânia. Logo, a constituição seria válida apenas para as regiões 
sob a influência da Autoridade Nacional Palestina ou independe disso?

Segundo AZZOUNI (2010), a ruptura entre a Faixa de Gaza e a 
Cisjordânia prejudicou as liberdades individuais, especialmente das 
mulheres de Gaza, devido à mudança de governo:

Além dos efeitos do congelamento da ajuda interna-
cional, Gaza sofreu uma interrupção no fornecimento 
de eletricidade e água depois que sua usina foi bom-
bardeada por Israel em meados de 2006. As passagens 
de fronteira de Gaza só foram abertas esporadicamen-
te desde a tomada do Hamas, deixando os moradores 
com pouco acesso a recursos básicos e prejudicando 
gravemente a qualidade de vida das mulheres. Os pro-
blemas do território foram exacerbados por um ataque 
militar israelense que começou no final de dezembro de 
2008. Deixaram cerca de 1.400 mortos, incluindo mui-
tas mulheres e crianças, e outros milhares de feridos 
ou desabrigados. [...] tensões políticas em curso entre 
Fatah e Hamas, juntamente com restrições israelenses 

12  Article 17º. Homes shall be inviolable; thus, they shall not be subject to surveillan-
ce, entrance or search, except in accordance with a valid judicial order, and in accor-
dance with the provisions of law. Any consequences resulting from violations of this 
article shall be considered invalid. Individuals who suffer from such violation shall 
be entitled to fair compensation guaranteed by the Palestinian National Authority.
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e incursões tem seriamente afetado a saúde das mulhe-
res, oportunidades de emprego, acesso à educação e li-
berdades políticas e civis em todo o território palestino 
Além de apresentar desafios em no dia a dia das mu-
lheres, esses fatores têm sistematicamente desviado a 
atenção dos pedidos de igualdade de gênero nos níveis 
político e social. Não obstante, os ativistas e organiza-
ções de direitos das mulheres estão determinados a per-
severar em seus esforços para reformar leis e práticas 
discriminatórias, como muitas vezes ocorreram durante 
a trêmula história da Palestina.13

Logo, podemos observar a discrepância entre as intenções descri-
tas entre a constituição formulada pela Autoridade Nacional Palestina e 
a realidade dos cidadãos que vivem na Faixa de Gaza. Poderiam estes 
recorrer às Organizações Internacionais para salvaguardar seus direitos 
fundamentais? Essa questão nos levou à busca pelos instrumentos in-
ternacionais ratificados pela Palestina, resultando em 14 instrumentos 
entre Tratados e Convenções ratificados, relacionados aos Direitos Hu-
manos e Políticos. Dessa forma, a Palestina pode ser responsabilizada 
por atos contrários a esses instrumentos, mesmo que não possua o sta-
tus de Estado, e sim, de observador.  

13  Do original: In addition to the effects of the freezing of international aid, Gaza 
suffered from an interruption in electricity and water supplies after its power plant 
was bombarded by Israel in mid-2006. Border crossings out of Gaza have only been 
opened sporadically since the Hamas takeover, leaving residents with little access to 
basic resources and severely damaging the quality of life for women. The territory’s 
problems were sharply exacerbated by an Israeli military assault that began in late 
December 2008. It left some 1,400 people dead, including many women and chil-
dren, and thousands more injured or homeless. [...] Ongoing political tensions be-
tween Fatah and Hamas—coupled with Israeli restrictions and incursions—have 
seriously affected women’s health, employment opportunities, access to education, 
and political and civil liberties throughout the Palestinian territories.12 In addition 
to presenting challenges in women’s day-to-day lives, these factors have consisten-
tly drawn attention away from calls for gender equality at the societal and political 
levels. Nonetheless, women’s rights activists and organizations are determined to 
persevere in their efforts to reform discriminatory laws and practices, as they have 
many times during Palestine’s tremulous history.
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O progresso da organização do território palestino depende, prin-
cipalmente, da harmonia entre os grupos que compõem o seu governo. 
Elaborar uma constituição pode ser considerado um importante passo, 
mas a sua validade exige o cumprimento de suas disposições que atual-
mente não se assemelham à realidade dos residentes da Faixa de Gaza. 

Em 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decla-
rou formalmente Jerusalém como a capital de Israel, ignorando o artigo 
13º. da Constituição Palestina que declara Jerusalém sua capital. Como 
justificativa, o mesmo alegou que os presidentes anteriores não tinham 
coragem de resolver a situação apropriadamente, conforme o discurso 
realizado durante a assinatura da declaração:

Os presidentes emitiram essas renúncias sob a crença 
de que atrasar o reconhecimento de Jerusalém pro-
moveria a causa da paz. Alguns dizem que lhes fal-
tou coragem, mas fizeram seus melhores julgamentos 
ancorados em fatos como os entendiam na época. No 
entanto, depois de mais de duas décadas de renúncias, 
não estamos mais perto de um acordo de paz duradouro 
entre Israel e os palestinos. Seria loucura presumir que 
repetir a mesma fórmula produziria agora um resultado 
diferente ou melhor. Portanto, determinei que é hora de 
reconhecer oficialmente Jerusalém como a capital de 
Israel. Enquanto os presidentes anteriores fizeram desta 
uma grande promessa de campanha, eles não consegui-
ram entregar. Hoje estou entregando. Eu julguei esse 
curso de ação como sendo do melhor interesse dos Es-
tados Unidos da América e da busca da paz entre Israel 
e os palestinos. Este é um passo tardio para avançar no 
processo de paz e trabalhar para um acordo duradouro.
Israel é uma nação soberana com o direito, como qual-
quer outra nação soberana, de determinar seu próprio 
capital. Reconhecer isso como um fato é uma condição 
necessária para alcançar a paz14 (THE UNITED STA-

14  Do original: Presidents issued these waivers under the belief that delaying the recog-
nition of Jerusalem would advance the cause of peace. Some say they lacked courage, 
but they made their best judgments based on facts as they understood them at the time. 



A efetividAde do direito ConstituCionAl PAlestino

47Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 29-50, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228

TES OF AMERICA, THE WHITE HOUSE, 2017, tra-
dução dos autores).

Imediatamente, a Organização das Nações Unidas evidenciou os 
riscos da declaração norte-americana para as negociações de paz. Logo 
depois, a resolução A/72/428, aprovada em 20 de dezembro de 2017 
por 128 Estados (apenas nove contrários), versa sobre “Permanência da 
soberania do povo Palestino no território Palestino ocupado, incluindo 
o leste de Jerusalém, e da população Árabe no Planalto Sírio de Golan 
sobre os seus recursos naturais”.15 Nela, as Nações Unidas convocam os 
Estados a reafirmar todos os pressupostos adotados desde 1967 sobre a 
divisão do território, incluindo pedidos para a devolução de regiões da 
Palestina ocupadas por Israel. 

A declaração dos Estados Unidos foi utilizada pelas Nações Uni-
das para agir mais efetivamente. A expressiva aderência dos Estados à 
resolução, que engloba aliados dos Estados Unidos, serviu como um 
fortalecimento do pleito palestino e uma demonstração de reconheci-
mento dos seus direitos sobre parte de Jerusalém, e das suas fronteiras 
como um todo.

Nevertheless, the record is in. After more than two decades of waivers, we are no clo-
ser to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly 
to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or bet-
ter result. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem 
as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign 
promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I’ve judged this course of ac-
tion to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace 
between Israel and the Palestinians.  This is a long-overdue step to advance the peace 
process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the 
right like every other sovereign nation to determine its own capital. Acknowledging 
this as a fact is a necessary condition for achieving peace.

15  Do original: Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Pa-
lestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occu-
pied Syrian Golan over their natural resources.
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4. consIdeRAções fInAIs

Com o intuito de identificar os fatores que contribuem para a per-
manência do status da Palestina, mesmo após as 29 resoluções da Nações 
Unidas desde 1947, constatamos que a movimentação dos atores primá-
rios e secundários envolvidos não reflete a plena intenção de solucionar 
a questão dentro das atribuições dos órgãos criados para essa finalidade. 

Ao estudar os instrumentos internacionais de proteção, considera-
mos que os mesmos não são suficientes para resolver a questão, prin-
cipalmente pela falta de um dispositivo de coerção que garanta o seu 
cumprimento, função atribuída ao Conselho de Segurança, composto 
por Estados que possuem relações comerciais com Israel, prejudicando 
a aplicação de sanções. Entretanto, a declaração dos Estados Unidos da 
América, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, reacendeu as 
discussões no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, resul-
tando num cenário positivo para a Palestina, que teve reconhecidos seus 
direitos sobre seu território, como definido em 1967, bem como, a parte 
leste de Jerusalém, por 128 Estados. 

O cenário de discriminação mútua entre os judeus e árabes pales-
tinos interrompe a sua comunicação e a possibilidade de entendimento, 
fator evidenciado nos elementos conflitantes em suas constituições com 
a intenção de positivar a sua legitimidade. 

No caso da constituição palestina, indicamos a sua importância 
para a formação organizacional do Estado, mas ressaltamos que a ins-
tabilidade entre os grupos que governam a Cisjordânia e Faixa de Gaza 
enfraquece seus pressupostos interna e externamente, impedindo o 
avanço das negociações de paz com Israel. Desse modo, consideramos 
a constituição palestina uma intenção, com validade parcial devido ao 
seu alcance restrito à Cisjordânia.
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Resumo Este artigo se propõe a abordar quais são as práticas nos processos de 
contratação de pessoal da Organização Pública e da Privada, visando compre-
ender sua execução, suas peculiaridades e suas percepções acerca desse tema. 
Tem como objetivo demonstrar as diferenças na área administrativa. A pesqui-
sa foi realizada por intermédio da pesquisa de campo, entre colaboradores do 
setor público e do privado, onde foram realizadas 24 entrevistas de natureza 
qualitativa e exploratória, sendo a coleta de dados efetuada por meio de ques-
tionário. Como principais resultados, observamos sugestões como: a inclusão 
no edital de concurso público de uma 2ª fase classificatória e testes com psi-
cólogos; e nas organizações privadas, para que não haja desvio de função, o 
aperfeiçoamento da descrição de cargos e funções, bem como, a inserção de 
pesquisa de satisfação para os stakeholders. Diante do exposto, as implicações 
mais relevantes foram no caso das organizações públicas, a proposta de mu-
dança na legislação em vigor para diminuir a porcentagem de comissionados, 
enquanto que nas instituições privadas, identificamos a necessidade de melho-
ria na imagem da organização como modo de atrair colaboradores. 
Palavras-chave: ProCesso. PrátiCas. setor PúbliCo. setor Privado.
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AbstRAct This article proposes to discuss the practices in the hiring processes 
of Public and Private Organization personnel, in order to understand their exe-
cution, their peculiarities and their perceptions about this topic. It aims to de-
monstrate the differences in the administrative area. The research was carried 
out through a field study between public and private sector employees, in whi-
ch 24 interviews of qualitative and exploratory nature were conducted, and the 
data collection was done through the use of a questionnaire. As main results, 
we observed suggestions such as: the inclusion of a 2nd classifying phase and 
tests with psychologists in the public notice of selective examand in the private 
organizations, so that there is no deviation of function, the improvement of job 
descriptions and functions, as well, as the application of satisfaction survey for 
the stakeholders. Considering the above, the most relevant implications were, 
in the case of public organizations, the proposed change in the legislation in 
force to reduce the percentage of commissioned personnel, while in private 
institutions we identified the need to improve the image of the organization as 
a way to attract employees.
Key-words: ProCess. PraCtiCes. PubliC seCtor. Private seCtor.

IntRodução

A importância desta pesquisa nos dias atuais é pertinente, devido 
às mudanças que entraram em vigor a partir de novembro do presente 
ano, que alteraram a legislação trabalhista, causando muitas dúvidas e 
insegurança aos trabalhadores e empresários. Dados divulgados pela 
EBC Agência Brasil, a respeito das novas regras, alteram alguns con-
ceitos sobre férias, jornada de trabalho e relação de sindicatos. No total, 
foram alterados mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

Outro dado significativo se refere à taxa de desemprego no Brasil 
que, segundo o portal Valor Econômico (2017), é de 13,3%, ou seja, 
13,771 milhões de pessoas desempregadas. Esses dados foram divulga-
dos conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no trimestre 
finalizado em maio de 2017.

A República Federativa do Brasil é formada pela união indisso-
lúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, e se constitui em 
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Estado Democrático de Direito, sendo poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, confor-
me a Constituição Federal de 1988, artigos 1º. e 2º.

Segundo Martins (2006), a Administração Pública pode ser enten-
dida como Poder Executivo, sendo dividida em Administração Pública 
Direta, que abrange os serviços prestados pela própria Administração e 
a Administração Pública Indireta, que é constituída1 pelas sociedades 
de economia mista, empresas públicas (que exploram a atividade eco-
nômica), fundações públicas e pelas autarquias. De acordo com o artigo 
37, “caput”, da Constituição Federal, todos que fazem parte da Admi-
nistração Pública Direta ou Indireta de qualquer dos Poderes da União 
obedecerão aos princípios2 da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

O setor privado é o agrupamento da atividade econômica que não 
é controlada pelo Estado e o seu componente principal é a empresa, 
que pode ser individual, com vários sócios, ou na forma de sociedade 
limitada, anônima ou coletiva. O seu objetivo é econômico e por meio 
de produtos ou serviços.3

1 MARTINS, S. P. Instituições de Direito Público e Privado, 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 106 e 107. Sociedade de economia mista: entidades de direito privado 
criadas por lei para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade 
anônima; maioria do capital pertence ao Poder Executivo. Ex.: Petrobrás; Empresas 
Públicas: entidades de direito privado com patrimônio próprio e capital exclusivo 
do Poder Executivo, criadas por lei para a exploração de atividade econômica. Ex.: 
Embratel; Fundações Públicas: pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucra-
tivos, desde que autorizada por lei composta de patrimônio próprio e destacado do 
fundador, visando determinada finalidade. Ex.: Fundação Casa; Autarquias: órgãos 
autônomos criados por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria 
para executar atividades da Administração Pública e requeiram para melhor gestão 
funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Ex.: INSS.

2 MARTINS, S. P. Instituições de Direito Público e Privado, 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2006, p.107 e 108. Legalidade: Administração Pública faz apenas aquilo que a lei 
determina; Impessoalidade: os atos não devem ser voltados à satisfação de determi-
nadas pessoas e sim ao interesse público; Moralidade: envolve probidade adminis-
trativa, honestidade; Publicidade: é a divulgação oficial do ato administrativo para 
o conhecimento público; Eficiência: deve desenvolver os serviços com presteza e 
perfeição visando aos resultados almejados pelo público.

3  Disponível em: http://queconceito.com.br/setor-privado



Giseli Passador lombardi; eliane suGuimoto laureano

antonio Carlos estender

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 51-71, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-122854

Buscando compreender os seguintes questionamentos de como 
são as Práticas nos Processos de Contratação entre o Setor Público e 
o Privado, por que as Práticas de Contratação entre o Setor Público e 
o Privado são divergentes, e quais as características nos Processos de 
Contratação entre o Setor Público e o Privado, foi desenvolvida a pre-
sente pesquisa.

Segundo o Portal de Pesquisas Temáticas e Educacionais (2017), 
as principais causas do desemprego são a baixa qualificação do traba-
lhador, substituição de mão de obra por máquinas, crise econômica, 
alto custo dos impostos e encargos para as empresas contratarem com 
carteira assinada, fatores climáticos.

A finalidade deste trabalho é melhorar o entendimento sobre os 
processos e expor os diferentes aspectos da contratação entre o Setor 
Público e o Privado; comparar esses processos de contratação; reali-
zar levantamento das percepções dos colaboradores; analisar o qua-
dro de percepções, fatos, situações e processos, a fim de identificar e 
examinar as relações existentes entre os entrevistados; apontar as se-
melhanças e diferenças entre a literatura e os resultados obtidos com 
as entrevistas; elaborar ações ancoradas nas percepções das situações 
vivenciadas pelos entrevistados para a produção de ações que possi-
bilitem atingir os objetivos.

1 RevIsão de lIteRAtuRA

1.1. Processos de contratação nas instituições públicas
A contratação de pessoal nas instituições públicas deve obedecer à 

Constituição Federal, artigo 37, inciso II, o qual estabelece que a inves-
tidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza 
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, exce-
to as nomeações para cargo em comissão, que são declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração.
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O Brasil adota a forma federativa4 de partilhar o poder entre os 
seus entes: a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. São todos 
pessoas jurídicas de Direito Público com capacidade política e podem 
criar suas próprias leis, segundo Martins; Passos (2002).

Tendo em vista que cada ente da Federação tem competência para 
criar leis referentes ao processo de contratação, utilizaremos como 
exemplo a Administração Pública Estadual de São Paulo, que é regida 
pela Lei nº. 10.261, de 28/10/1968 – Estatuto dos Funcionários Públi-
cos do Estado de São Paulo. Porém, antes de o edital ser publicado, 
normalmente, segue o seguinte rito:

1. Proposta para abertura de concurso público em decorrência de 
vagas de aposentadorias, exonerações ou mortes ou de lei que 
criam vagas;

2. Encaminhamento de convite para três instituições, conforme 
as regras da Lei de Licitações e Contratos, Lei nº. 8.666/93;

3. Comissão de servidores para o acompanhamento do concurso;
4. Definição da instituição após análise dos orçamentos;
5. Contratação por meio de dispensa de licitação, conforme arti-

go 24, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, que descreve:
Artigo 24. É dispensável a licitação:

XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição 
dedicada à recuperação social do preso, desde que a 
contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos.

6. Publicação do edital no Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo do concurso público, especificando os requisitos, grau de 
escolaridade, validade do concurso, relação de exames, con-

4  Artigo 18 CF/88 – A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição.
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teúdo programático, data da prova, entre outras informações 
necessárias para concorrer ao cargo público, em conformida-
de com a Lei nº. 10.261/68;

7. Após aprovação na prova, o candidato será nomeado, deven-
do comparecer ao órgão com os documentos solicitados. De-
pois da validação de todos os exames médicos e documenta-
ção entregue, será o momento da posse do cargo e posterior 
exercício.

1.2. Processos de contratação nas instituições privadas
Já na Instituição Privada, a contratação de pessoal é feita por meio 

do recrutamento e seleção. De acordo com Chiavenato (2009), o recru-
tamento envolve um processo que é alterado conforme a instituição. O 
início do processo depende de uma decisão de linha, ou seja, do geren-
te; uma vez que essa decisão não pode ser tomada individualmente e 
sim em conjunto com a gerência, para que não haja impactos negativos 
no setor financeiro.

O recrutamento “constitui o elo entre organização e mercado de 
trabalho que atua como ponto de referência que une candidato à empre-
sa” (CARVALHO et al. (2016, p. 92). Para o autor, também é importan-
te saber o grau de competência, perfil de RH da empresa, levantamento 
de necessidades, etapas, entre outros dados antes de iniciar o processo 
de recrutamento; de forma que essa fase é muito importante, é preciso 
saber com antecedência a quantidade de colaboradores e para que área 
estão sendo recrutados, a empresa conseguirá seguir com o seu plane-
jamento estratégico. 

O recrutamento deverá ser de acordo com a necessidade de substi-
tuir uma pessoa que se desligou da organização ou que foi promovida/
transferida e que não há sucessor, uma decisão estratégica da empresa 
que exige a rápida busca de novas competências para empregar uma 
nova tecnologia, mas que seus colaboradores não a dominam ou, então, 
uma expectativa de aumento na produção; com essa visão, por conse-
guinte, a empresa ficará sempre com seu quadro de pessoal completo, 
conforme as necessidades de reposição (PEQUENO, 2012).
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Recrutamento pode ser definido como “atração de mão-de-obra” 
(PONTES, 2001). Quanto melhor for a imagem da empresa, tanto 
maior será a facilidade no recrutamento externo. Para o autor, o recruta-
mento possui duas fontes: o interno (valorização dos colaboradores que 
trabalham internamente) e o externo (contratação de pessoas de fora da 
empresa para melhorar e modernizar as ideias da empresa); portanto, 
é imprescindível que a empresa tenha nome para atrair colaboradores 
dispostos a se dedicar e a se empenhar.

A seleção é a escolha, entre os candidatos recrutados, os que me-
lhor se enquadram no cargo vago e na necessidade organizacional, ob-
jetivando manter ou aumentar a eficiência, desempenho de pessoal e a 
eficácia da organização (CHIAVENATO, 2009). A seleção tem como 
objetivo resolver dois problemas, ou seja, adequar a pessoa ao cargo ou 
vice-versa ou adequar as competências individuais da pessoa às compe-
tências organizacionais almejadas pela empresa, e também, eficiência 
e satisfação da pessoa no cargo ou provisão das competências que a 
empresa espera; apesar de muitas empresas não terem essa preocupação 
com o seu colaborador, é importante pensar no seu bem-estar, para que 
consiga ser mais eficiente.

A seleção consiste em um processo sistêmico que tem por finali-
dade escolher, entre os candidatos recrutados, aquele que contemple o 
perfil traçado pela empresa para ocupar o cargo em questão (CARVA-
LHO et al., 2016). O autor deixa claro que recrutamento e seleção são 
duas etapas que fazem parte de um mesmo processo; além de tudo, no 
recrutamento o selecionador saberá quem poderá fazer parte da etapa 
seguinte e uma seleção bem constituída e impessoal conseguirá esco-
lher os melhores futuros colaboradores que contribuirão para o cresci-
mento da empresa.

Deve-se ter muito cuidado ao selecionar o colaborador, porque 
o desempenho de quem contrata e da empresa, em partes, depende do 
desempenho desse candidato. Se for uma pessoa que causa problemas 
e não possui atributos e habilidades, prejudicará a todos, criando altos 
custos e até implicações na justiça. Testes, verificação de antecedentes, 
referências e entrevistas também devem ser utilizados, pois são instru-
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mentos importantes para analisar; além disso, precaver-se de uma con-
tratação mal realizada evitará aborrecimentos futuros e não atrapalhará 
a equipe (DESSLER, 2003).

Para Pontes (2001), a seleção de pessoal é bilateral e não deve le-
var em conta apenas a qualificação e o potencial, porque as pessoas têm 
necessidades diferentes, o que deve ser levado em conta no processo 
seletivo, uma vez que isso surtirá efeitos no seu desempenho futuro. É 
importante verificar se as suas necessidades fisiológicas, de segurança 
sociais, estima e autorrealização podem ser satisfeitas no cargo e na 
empresa; em suma, se a organização agir e pensar dessa maneira, com 
certeza alcançará suas metas de seu planejamento estratégico.

2. estRAtégIAs de pesquIsA

O método de pesquisa deste trabalho foi por meio da pesquisa de 
campo, que, conforme Severino (2007), o objeto/fonte é abordado em 
seu meio ambiente próprio e a coleta dos dados é feita nas condições 
naturais em que os fenômenos ocorrem, sem a interferência do pes-
quisador. Também foi utilizada a pesquisa exploratória que, de acordo 
com Gil (2002), possibilita maior familiaridade com o problema para 
deixá-lo mais evidente ou para criar hipóteses. O objetivo principal é o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, sendo o seu pla-
nejamento flexível, o que possibilita considerações dos mais diversos 
aspectos referentes ao objeto da pesquisa.

O aporte teórico foi imprescindível para a elaboração dos questio-
nários, para o desenvolvimento dos métodos empregados, bem como, 
para a análise dos resultados obtidos. 

O questionário possui sete questões. No presente estudo, respon-
deram aos questionários 24 pessoas, sendo que deles 12 eram funcioná-
rios do setor público e 12 do setor privado.

Após a coleta dos dados para analisar os resultados das informa-
ções discursivas, procedeu-se à análise de conteúdo (FRANCO, 2012). 
Inicialmente, foi feita uma leitura flutuante que, de acordo com Franco, 
é a “primeira atividade da Pré-Análise”, e “consiste em estabelecer con-
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tatos com os documentos a serem analisados e conhecer os textos e as 
mensagens neles contidas, deixando-se invadir por impressões, repre-
sentações, emoções, conhecimentos e expectativas” (FRANCO, 2012, 
p. 54).

Na sequência, foi realizada a categorização “[...] que é uma ope-
ração de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 
diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a 
partir de critérios definidos” (FRANCO, 2012, p. 63). O critério de ca-
tegorização escolhido foi o semântico (categorias temáticas).

O processo de contratação no Setor Público é feito por intermédio 
do edital de concurso público, onde estarão discriminados o nível de 
escolaridade exigido, documentos, conteúdo para a(s) prova(s), exames 
médicos, entre outros dados, conforme a lei. 

Já no Setor Privado, o processo é por meio do recrutamento e 
seleção. Cada empresa possui uma maneira própria de elaborar seus 
processos.

3. ApResentAção e AnálIse dos ResultAdos

Os resultados descritos a seguir têm como base as informações 
colhidas nas entrevistas que contribuíram para o estudo, que visaram 
responder sobre as diferenças entre a contratação de pessoas no Setor 
Público e no Setor Privado. As discussões apresentadas buscam tradu-
zir a interpretação do pesquisador, construída a partir da análise das 
respostas obtidas, bem como, dos dados obtidos a partir da observação 
in loco. As informações foram trabalhadas de forma a exibir as percep-
ções dos colaboradores de ambas as instituições, com a finalidade de 
elaborar ações que venham a contribuir para um melhor entendimento a 
respeito do assunto e aprimoramento no ambiente organizacional.

A seguir, serão analisadas as evocações obtidas com as respostas 
dos empregados ao questionário aplicado:



Giseli Passador lombardi; eliane suGuimoto laureano

antonio Carlos estender

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 51-71, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-122860

Quadro 1. O que acha e qual a principal diferença no processo de con-
tratação de pessoal?

Evocação Frequência Evocação Frequência
Concurso Público 10 Currículo 3
Comissionados 3 Estratégia de análise para contratação 3
Igualdade 3 Avaliação por meio de testes 2
Depende do candidato 2 Contratação por indicação 2
Objetividade 2 Contratação sem critérios-pessoal 2
Pré-requisitos em Lei 2 Flexibilidade no setor privado 1
Acesso é amplo 1 Habilitada para atuar em mais áreas 1
Impessoalidade 1 Maior praticidade 1
Não depende de entrevista 1 Menos burocráticos 1
Órgão não escolhe o candidato 1 Vaga através do jornal 1

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

Fonte: Dados da pesquisa

Nas Instituições Públicas, verificou-se que a maioria dos res-
pondentes entende que o diferencial está no concurso público, porque 
existe igualdade entre os participantes, exceto para os comissionados, 
os pré-requisitos são determinados e a aprovação depende somente do 
candidato, enquanto que nas instituições privadas a contratação é feita 
por meio de análise do currículo, testes são aplicados como avaliação, 
cada empresa utiliza uma estratégia diferente para a contratação, alguns 
são admitidos por indicação.

As diferenças entre os processos de contratação das organizações 
públicas e privadas estão na forma de ingresso, porque na instituição 
pública é rigorosa em seu conteúdo, e o concurso deve ter conformi-
dade com a lei, e na organização privada não é tão exigente, porém em 
algumas empresas são elaboradas várias fases além da prova escrita, 
dinâmica em grupo, entrevistas.
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Quadro 2. Este processo deveria ser mudado?

Evocação Frequência Evocação Frequência
Não 6 Sim 5
Aprimorar mais 3 Não 2
É impessoal 3 Sem nepotismo, preferência 2
Preserva-se ampla concorrência 2 Anúncios na internet/Linkedin 1
Sim, os cargos comissionados 2 Aplicar testes psicológicos e técnicos 1

Concurso é o meio mais eficiente 1 Confiar mais nas pessoas e menos no 
papel (currículo)

1

Especificidade voltada à prática 1 Contratar empresa de RH para 
intermediar

1

Estágio Prob.-instrum.de correção 1 Contratar pessoas qualificadas e não 
parentes

1

Não oferecer cotas 1 Escassez de vagas 1
Sim 1 Facilitar os processos 1

Feedback aos interessados 1
Não tem opinião formada 1
Treinamento para quem recruta 1

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

Fonte: Dados da pesquisa

A maioria dos entrevistados do setor público acredita que o proces-
so de contratação não precisa ser mudado por possuir impessoalidade e 
por preservar a ampla concorrência, mas que necessita ser aprimorado. 
Entretanto, em relação à contratação de comissionados, é importante 
que seja revisada a forma de ingresso. Já no setor privado, alguns dos 
respondentes acham que a contratação não precisa alterar, mas a maio-
ria acha que sim, eles são contra o nepotismo, acham que os processos 
necessitam de mudanças para facilitar a contratação, dar feedback aos 
candidatos, entre outros.

Alguns dos entrevistados, tanto de instituições privadas quan-
to das públicas, acreditam que o processo de contratação deveria ser 
atualizado para que haja um melhor aproveitamento dos profissionais 
conforme suas habilidades e competências. A subjetividade que existe 
nas contratações dos comissionados no setor público e os que são indi-
cados no setor privado torna essa contratação suspeita, por existir uma 
parcialidade por parte do contratante, o que causa desconforto para os 
que querem ingressar ou já estão nas organizações.
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Contratação de empresa especializada para admissão de pessoal 
para evitar a subjetividade. 

Quadro 3. O que o órgão/empresa deveria inserir para melhorar os pro-
cessos?

Evocação Frequência Evocação Frequência
Maior eficiência 2 Contratação de empresa especializada 3
Aplicação concursos específicos 1 Formação específica do contratado 3
Apresentar aos novos servidores as 
atribuições

1 Diminuir acúmulo de papel 2

Aprimorar a avaliação 1 Aperfeiçoar o Departamento Gestão 
Pessoas

1

Capacitação dos servidores 1 Colocar na internet 1
Cobrar questões do serviço 1 Entrevista para cargos mais altos 1
Critérios de relacionamento social 1 Exige muito para pouco salário 1
Critérios meritocráticos 1 Facilitar a comunicação 1

Dinâmicas de grupo 1 Favorecer pessoas que não possuem 
muitos recursos

1

Edital mais realista 1 Inserir aqueles que nunca trabalharam 
(treinar/orientar)

1

Exigir produtividade mínima 1
Permitir que o candidato participe das 
atividades da empresa para avaliar se 
quer ou não trabalhar lá

1

Incluir cursos de formação eliminatório 1 Resoluções em dinâmicas 1
Incluir fase classificatória 1 Sem nepotismo, de preferência 1
Incluir questões dissertativas 1 Teste de sanidade mental 1
Maior celeridade 1
Melhor aproveitamento das 
qualidades/habilidades

1

Perícia médica (critérios psicol.) 1
Possibilidade de escolha da área que vai 
trabalhar

1

Tornar o concurso público mais pessoal 1

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

Fonte: Dados da pesquisa

Para melhorar os processos das instituições públicas, os entrevis-
tados sugeriram inserir maior eficiência e celeridade, tornar o concurso 
público mais pessoal com dinâmicas de grupo, inclusão de cursos de 
formação eliminatórios, maior celeridade no processo, edital mais re-
alista e nas instituições privadas 25% dos entrevistados são a favor da 
contratação de empresa especializada para executar esse serviço, dimi-
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nuir o acúmulo de papel, favorecer pessoas que não possuem muitos 
recursos, aperfeiçoamento do setor de recursos humanos.

Os respondentes das duas instituições acreditam que a dinâmica em 
grupo auxiliaria na identificação de características importantes dos can-
didatos, e a aplicação de testes psicológicos. Algumas respostas foram di-
vergentes em relação à pessoalidade e às metas, pois os entrevistados da 
instituição pública opinaram sobre a possibilidade de introdução desses 
quesitos, e os da instituição privada não concordaram com as respostas.

Segundo Cunha; Cavalcanti (2012), no setor público não é rea-
lizado qualquer teste que possa identificar as aptidões do candidato à 
função, o que pode resultar na contratação de pessoas com aptidões e 
habilidades que não venham a atender plenamente aos requisitos bási-
cos e também é fundamental que os responsáveis pelos processos de 
contratação tenham qualificação, visto que uma falha nessa contratação 
pode gerar perdas, refletir na produtividade, desunião do grupo.

Conforme Chiavenato (2010), é importante que a empresa possua 
atrativos, como marca ou notoriedade, porque é um grande atrativo para 
os candidatos.

Quadro 4. Existem outros problemas na contratação que gostaria de 
relatar?

Evocação Frequência Evocação Frequência
Contratação de cargos de livre 
provimento (comissão)

1 Indicação (bons profissionais) 4

Dificilmente exonera 1 Indicação (facilita o favorecimento-
contrata maus funcionários)

3

Falhas quanto ao perfil profissional 1 Não 2

Falta capacidade de se relacionar 1 Dono/entrevistador não conhece os 
requisitos

1

Falta capacidade de trabalhar em equipe 1 Muitas fases no processo de 
contratação

1

Há necessidade de aperfeiçoar os 
métodos de aval. Desempenho

1 Perde-se muito tempo no processo de 
seleção

1

Muitas vezes são determinados pelas 1 Ser transparente quanto às funções 1
Não 1 Testes com psicólogos 1
Necessário abrir mão de aptidões e 
vocações

1

Sem traquejo/ sem postura 1
Verificar se os funcionários continuam 
produtivos, após o período de 
estabilidade

1

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

Fonte: Dados da pesquisa
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Nessa questão, os entrevistados do setor público responderam que 
existem falhas quanto ao perfil profissional, muitos sem traquejo, sem 
postura, falta capacidade de trabalhar em equipe e de se relacionar, seria 
interessante a verificação da produtividade de cada servidor após o perío-
do de estabilidade, e que o método da avaliação de desempenho pudesse 
ser aperfeiçoado. No setor privado, 33% dos entrevistados acreditam que 
a indicação consegue atingir bons profissionais, porém 25% discordaram 
dessa opinião. Outros acham que, às vezes, o dono/entrevistador não co-
nhece os requisitos necessários, é preciso diminuir as fases do processo 
de contratação e ser transparente quanto às funções a serem exercidas.

Considerando o retorno dos respondentes, verificou-se que, nas 
organizações públicas seria interessante verificar, após o candidato to-
mar posse do cargo, a capacidade de se relacionar com as pessoas, suas 
experiências anteriores, e nas organizações privadas, seria conveniente 
se as empresas fossem mais claras em relação às atribuições dos cargos 
e que o processo de contratação se tornasse mais direto.

Quadro 5. Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar no Setor 
Público ou Privado?

Evocação Frequência Evocação Frequência
Estabilidade 12 Liberdade para crescer na empresa 4

Cultura menos rígida 3 Considerar a área de conhecimento 
específico

1

Salário 3 Critérios confusos 1
Acomodação 1 Demissão inesperada 1
Ambiente menos competitivo 1 Diversificar os processos 1
Burocracia 1 Exigente 1
Evolução na carreira (s/mérito) 1 Experiência 1
Falta motivação 1 Mobilidade 1

Lentidão nos processos 1 Os benefícios estimulam a trabalhar bem 1

Não existe critério de evolução na 
carreira por mérito

1 Paga direito 1

Qualidade de vida 1 Paga pouco 1
Rigidez hierárquica/legislativa 1 Possibilidade de empreender 1
Sem metas 1 Quando entra por indicação 1
Tranquilidade no ambiente de trabalho 1 Registro na carteira garante direitos 1

Riscos maiores 1
Sem concurso 1
Sem estabilidade 1
Sem reconhecimento 1
Trabalha muito 1

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

Fonte: Dados da pesquisa
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A vantagem no setor público, conforme o questionário aplicado, é a 
estabilidade no cargo, valor do salário, cultura menos rígida, qualidade de 
vida, enquanto que no setor privado o empregado possui grande possibili-
dade de crescimento, diversificar os processos, e não é exigido concurso 
público. Em relação às desvantagens na organização pública, há rigidez 
hierárquica e legislativa, o servidor se acomoda, não existe critério de 
evolução na carreira, e na organização privada os critérios de seleção são 
confusos, não possui estabilidade, paga pouco e não há reconhecimento.

A diferença entre os processos de contratação das organizações 
está na estabilidade que o candidato adquire após três anos de efetivo 
exercício no setor público, o que não acontece no setor privado, em 
que o candidato é submetido à experiência de 90 dias, mas que pode 
ser dispensado a qualquer momento, o que acaba desmotivando-o. Para 
outros pesquisados, é necessário que as instituições reconheçam o de-
sempenho de seus colaboradores e concedam um salário diferenciado.

Quadro 6. Por que escolheu este órgão/empresa?

Evocação Frequência Evocação Frequência
Cargo 2 Salário 6
Grandeza da instituição 2 Estava num péssimo emprego 3
Melhor concurso no qual passou 2 Oportunidade novo aprendizado 3
Oportunidade 2 Benefícios 2
Salário 2 Empresa grande 2
Cargo atendia minhas expectativas 1 Forma de ingresso é mais fácil 2
Conveniência 1 Atração pelo serviço a ser executado 1
Gosta do trabalho realizado de 
auditoria/fiscalização

1 Carga horária 1

Conforme requisitos 1
Dono ofereceu o emprego 1

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

Fonte: Dados da pesquisa

A maior parte dos entrevistados do setor público escolheu o órgão por 
oportunidade, tamanho da instituição, salário, cargo a ocupar ou porque 
passou, e no setor privado, 50% dos entrevistados escolheram a empresa 
em que estão atualmente também por causa do salário oferecido, estavam 
em um emprego não muito bom, e a oportunidade de novo aprendizado.
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Quadro 7. Você está satisfeito com este emprego?

Evocação Frequência Evocação Frequência
Sim 12 Sim 9
Ambiente bom 1 Precisa melhorar a gestão 2
Boa estrutura 1 Precisa melhorar a organização 2

Recebo em dia 1 Insatisfeito com a quantidade de horas 
de trabalho exigidas

1

Sim, mas busco outras atividades 1 Insatisfeito porque trabalha aos finais de 
semana

1

Mais ou menos 1
Melhorar a reputação 1
Precisa padronizar os processos 1
Procurando outros melhores 1
Satisfeito com o processo seletivo 
(democrático)

1

Satisfeito com o salário 1
Satisfeito com os benefícios 1
Satisfeito só com as pessoas 1
Se sentindo subutilizado 1

SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO

Fonte: Dados da pesquisa

Os respondentes da instituição pública, 100% estão satisfeitos 
com o cargo ocupado, mas com algumas ressalvas como: buscar outras 
atividades, porque a estrutura é boa e o ambiente também e recebe o 
salário em dia. Já na instituição privada, 75% estão satisfeitos, mas que 
a empresa precisa melhorar a gestão, organização, processos e a reputa-
ção, satisfeito com os benefícios e insatisfeito com as horas trabalhadas 
em finais de semana.

As organizações, tanto pública quanto privada necessitam melho-
rar a sua imagem para atrair novos talentos e candidatos mais prepara-
dos. Esse aperfeiçoamento poderia ocorrer com o auxílio da transpa-
rência, probidade e seriedade que as instituições divulgam ou publicam 
para o conhecimento de todos.

consIdeRAções fInAIs

O objetivo principal deste trabalho foi demonstrar os diferentes as-
pectos do processo de contratação na Organização Pública e na Privada, 
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com o intuito de aprimorar o entendimento em relação aos processos. 
E, para tal, foi realizada a pesquisa de campo, com abordagem qualita-
tiva por meio de entrevistas que foram feitas com os colaboradores de 
ambas as instituições.

Os principais resultados revelaram que o objetivo da pesquisa foi 
alcançado por meio das respostas e possíveis soluções narradas pelos 
stakeholders, como no Setor Público: alteração na Lei para diminuir a 
porcentagem de comissionados, inclusão no edital de concurso de uma 
2ª fase classificatória com testes psicológicos e também para verifica-
ção da capacidade de se relacionar com pessoas e no Setor Privado: 
para que não haja desvio de função, ao anunciar a vaga, deixar claro 
o cargo, funções e experiência necessária, pesquisa de satisfação para 
saber a opinião dos colaboradores e fornecedores visando melhorar a 
imagem da empresa para atrair colaboradores capacitados, oferecer fe-
edback aos candidatos não aprovados, contratação de empresa especia-
lizada para admissão de pessoal.

Em face do exposto, as implicações mais significativas são de na-
tureza empírico/gerencial, visto que durante a realização da pesquisa 
foi constatada a necessidade de mudanças que favoreceriam o desem-
penho das organizações e dos colaboradores. São núcleos empíricos e 
gerenciais mais convenientes com as necessidades das organizações na 
atualidade (FLEURY; FLEURY, 2001). 

Para estudos futuros, é sugerido ampliar a amostra para outras re-
visões de literatura, aumentar o período que possibilite uma visão mais 
globalizada da utilização dos métodos de pesquisa, podendo apresen-
tar grandes contribuições, por exemplo, permitir novas contribuições 
metodológicas na área e ampliar a análise dos resultados e, por fim, 
a realização de futuras pesquisas ligando o objeto de pesquisa com as 
escolhas metodológicas que se revelem importantes para que os pro-
fissionais e gestores da área de Recursos Humanos e Gerencial tenham 
mais clareza sobre o tema.

Depreende-se que nos processos de contratação de pessoal algu-
mas melhorias na Instituição Pública, por exemplo, introduzir testes no 
processo seletivo para cargos comissionados ou dinâmica em grupo, 
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ou então, na Instituição Privada, tornando a seleção menos pessoal ou 
treinamento para o responsável pela contratação auxiliariam no proces-
samento, como um todo, com resultados positivos para as instituições, 
na retenção de talentos, no aprimoramento da gestão.
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Resumo O debate sobre a aplicabilidade da Lei Seca no Brasil ainda é alvo de 
muita polêmica, os estudos existentes relacionados ao tema não demonstram a 
eficiência ou a ineficiência da Lei. Em razão disso, o estudo teve como objetivo 
analisar a estrutura e a eficácia da nova lei seca na região noroeste do Rio Grande 
do Sul, no período de 2012 a 2016. O método utilizado foi uma pesquisa quan-
titativa e descritiva; os dados foram coletados por meio de fontes secundárias, 
e analisados estatisticamente. Os principais resultados apontam que a referida 
norma tem se apresentado eficiente na redução de mortes e lesões corporais no 
trânsito, haja vista que os índices avaliados se reduziram gradativamente. 
Palavras-chave: direito penaL do risCo. trânsito. ÁLCooL. entorpeCentes. 
mortaLidade.

Abstract The debate on the applicability of the Seca Law in Brazil is still 
subject to much controversy, existing studies related to the subject do not de-
monstrate the efficiency or inefficiency of the Law. Therefore, the study had as 
objective to analyze the structure and effectiveness of the new drought of the 
law in the northwest of Rio Grande do Sul, between 2012 and 2016. The me-
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thod used was a quantitative and descriptive research; the data were collected 
by secondary sources and analyzed statistically. The main results indicate that 
the aforementioned standard has been effective in reducing deaths and injuries 
in traffic, since the indexes analyzed were gradually reduced.
Key-words: CriminaL Law of risk. traffiC. aLCohoL. narCotiCs. mortaLity.

 
1 Introdução

O consumo de álcool e entorpecentes com o passar do tempo tem 
se elevado significativamente, o primeiro (lícito), popularizou-se como 
símbolo de diversão, já o segundo (ilícito), por sua vez, vem ganhando 
espaço frente à crise na segurança pública que se prolifera no país. Os 
entorpecentes, assim como o álcool, ganharam papel de destaque na 
aplicação da Nova Lei Seca (Lei 12.760/2012) que, ao contrário da Lei 
de Tóxicos (Lei 11.343/2006), pune severamente os usuários, desde que 
conduzam veículos sob o efeito de drogas. Dessa forma, tal consumo 
tem sido motivo de preocupação por parte das autoridades no país, pois, 
quando associado à condução de veículos, eleva-se o risco de acidentes 
de trânsito, em virtude da alteração da capacidade psicomotora, gerada 
pela ingestão dessas substâncias.

Em 2008, entrou em vigor a Lei Nº. 11.705 (Lei Seca), que estabe-
lecia limites mais severos aos motoristas que ingeriam álcool ou subs-
tâncias psicoativas (entorpecentes) na condução de veículos automoto-
res, bem como, impôs algumas regras aos estabelecimentos lindeiros 
à rodovias, quanto à comercialização de bebidas alcoólicas. Essa Lei 
vigorou até o ano de 2012, quando fora alterada pela Lei Nº. 12.760/12, 
popularmente conhecida como a Nova Lei Seca, que provocou mu-
danças ainda mais rígidas no Código de Trânsito Brasileiro, das quais 
grande parte ainda se encontra em vigor. Diante do exposto, aponta-se 
a seguinte problemática: a nova lei seca demonstrou eficácia na região 
noroeste do Rio Grande do Sul no período de 2012 a 2016?

Assim sendo, o estudo teve como objetivo analisar a estrutura e a 
eficácia da nova lei seca na região noroeste do Rio Grande do Sul, no 
período de 2012 a 2016. Justifica-se a relevância do estudo, uma vez 
que, no Estado do Rio Grande do Sul, assim como no Brasil, o trânsito 
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é um dos principais responsáveis por índices de mortes e lesões corpo-
rais. Ainda, a fiscalização dos crimes, cometidos no volante, sempre foi 
alvo de elogios e críticas, contudo, a falta de informação da população 
no que se refere à estatística dos acidentes acaba causando certa aversão 
à Lei por parte dos leigos no assunto. Dessa forma, faz-se necessário 
um estudo aprofundado da norma, a fim de que se possa divulgar sua 
efetividade e discutir os critérios que compõem seu texto, em vista de 
propor novas alternativas na aplicação da mesma.

Desta feita, analisar os dados referentes a mortes e lesões corporais 
no trânsito, é imprescindível, pois, ao conflitá-los com o crime do Arti-
go 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos anos subsequentes 
à implantação da referida Lei, se verificará a eficácia ou a ineficácia da 
norma. Em suma, trazer o tema Nova Lei Seca para o centro das discus-
sões e demonstrar sua importância perante a proteção ao bem maior: a 
vida, é de grande relevância, visto que, poderá oportunizar novos estu-
dos na área do Direito. Dos quais, alternativas poderão ser propostas a 
fim de garantir índices de maior eficiência em sua aplicabilidade, bem 
como, rever o rigor punitivo ao se tratar de crimes de perigo abstrato. 
Ademais, também é importante frisar que o tema se insere na temática 
do direito penal do risco, suas variantes e problemas dogmáticos, razão 
pela qual se inicia a abordagem a partir desta perspectiva.

2 A socIedAde do rIsco e os crImes de perIgo AbstrAto/
concreto

O risco sempre fez parte da natureza humana, e será sempre uma 
qualidade diante de variações de possibilidade, visto que, primitivamente 
em estado de natureza, o risco era individual, diferente do risco à ordem 
social que se apresenta como coletivo. Essa preocupação com a coletivi-
dade originou a sociedade do risco, em meados da revolução industrial. 
Desta feita, a livre concorrência gerou a produção e a distribuição em 
larga escala, a qual deveria ser acompanhada pelo consumo, sob pena de 
perecimento por obsolescência. Assim, surge a incerteza e a insegurança, 
que obrigaram o ser humano a aceitar o risco como fator indispensável 
ao desenvolvimento econômico e social (BOTTINI, 2010, p. 34, 35, 36).
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 É correto afirmar que na contemporaneidade, bem como, nos 
primórdios de nossa existência, o risco se mantém inerente a toda mani-
festação humana. Contudo, existem dois tipos de riscos, os permitidos 
e os proibidos. O primeiro se refere aos riscos aceitos ou tolerados pelo 
Estado, conforme exemplificado:

Quando o ordenamento jurídico permite e regula a cons-
trução de uma ponte ou a fabricação de um automóvel, 
um avião, um navio, uma arma de fogo etc., o legislador 
tem consciência de que a utilização desses bens, ainda 
que de forma normal, carrega riscos a interesses que ele 
mesmo pretende proteger (JESUS, 2011, p. 320).

Assim sendo, aquele que efetuar conduta de risco tolerada por 
nosso ordenamento não poderá ser penalizado por possíveis danos, haja 
vista que não há norma que o defina, prevalecendo o princípio da lega-
lidade. Já o segundo caso se refere aos riscos repudiados pelo Estado, 
os quais possuem positivação em norma legal, ou seja, a sanção será 
aplicada para a ação que criar um perigo reprovado pelo ordenamen-
to que, implica tipicidade da conduta, seja dolosa ou culposa (SILVA, 
2017, p. 4). Ainda nesse viés, é importante destacar que em alguns ca-
sos, embora a conduta seja reprovada por nosso ordenamento, poderá, 
ainda assim ser lícita. É o caso da lesão corporal, prevista no Artigo 129 
do Código Penal (1940), que ao ser praticada em luta de boxe (esporte), 
deixa de ser reprovável e adquire aceitação social (exclusão da ilicitu-
de), deixando de ser reprovado o dano causado a terceiro (competidor).

 O risco na sociedade contemporânea passou a ser criado pela 
própria organização coletiva, ou seja, repercute nas atividades huma-
nas, o perigo não mais se refere a algo externo ao meio social, mas sim 
interno, ou seja, faz parte da sociedade, e está inserido nela por meio 
das atividades exercidas, que podem ser reguladas, normatizadas e di-
recionadas a esses comportamentos (BOTTINI, 2010, p. 37).

Dessa forma, as condutas positivadas na sociedade do risco consti-
tuem-se basicamente de crimes de perigo abstrato ou concreto, diferen-
ciando-se dos crimes de dano, conforme explica Bitencourt:
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Crime de dano é aquele cuja consumação é necessá-
ria a superveniência da lesão efetiva do bem jurídico. 
A ausência desta pode caracterizar a tentativa ou um 
indiferente penal, como ocorre com os crimes materiais 
(homicídio, furto, lesão corporal). Crime de perigo é 
aquele que se consuma com a simples criação do perigo 
para o bem jurídico protegido, sem produzir um dano 
efetivo [...] (BITENCOURT, 2003, p. 148).

No que tange aos crimes de perigo abstrato, pode-se dizer que se 
caracterizam por uma conduta de probabilidade de dano, ou seja, se ba-
seia na simples presunção, não necessita ser provado, pois a lei reprova 
a simples prática da conduta perigosa (BITENCOURT, 2003, p. 148). 
Aplicando o crime de perigo abstrato em nossa temática de estudo (Lei 
Nº. 12.760 / 2012), pode se verificar a presença do mesmo na simples 
aplicação da infração do Artigo 165, bem como, na incidência do Artigo 
306 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que, se pune a conduta de 
conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada, objetivando-
-se a precaução de possíveis riscos que possam ser causados a terceiros.

Perigo abstrato, em que a lei descreve uma conduta e 
presume a existência do perigo sempre que tal conduta 
se realize, independentemente da comprovação de que 
alguém efetivamente tenha sofrido risco, não admitindo, 
ainda, que se faça prova em sentido contrário. Nessa mo-
dalidade de delito, o tipo penal simplesmente descreve 
a conduta perigosa [...] (GONÇALVES, 2011, p. 201).

Já os crimes de perigo concreto devem ser comprovados de forma 
que seja concretizada a situação de risco sofrida pelo bem jurídico tu-
telado (BITENCOURT, 2003, p. 148). Exemplificando o supracitado, 
pode-se dizer que o crime de perigo concreto está presente em situações 
onde o condutor com capacidade psicomotora alterada, envolve-se em 
acidente de trânsito com danos materiais, razão pela qual se entende 
que a conduta gerou perigo concreto à integridade física de terceiros, 
passível das sanções previstas no Artigo 165 e 306 do CTB.
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Analisadas as principais diferenças entre crimes de perigo (abstra-
to e concreto), é importante situar a questão no universo da evolução 
epistemológica do direito penal, ainda que a mesma não seja o objeto 
central da presente pesquisa. Isto porque a ideia do risco em matéria pe-
nal não é totalmente pacificada pela teoria finalista da ação (mais acei-
ta no Brasil), mas sim está relacionada à teoria da imputação objetiva.

A teoria finalista da ação é a mais aceita no sistema penal brasilei-
ro, conforme explica Bitencourt:

Segundo a concepção finalista, somente são produzidas 
finalisticamente aquelas consequências a cuja realiza-
ção se estende a direção final. Em outros termos, a fina-
lidade – vontade de realização – compreende, segundo 
Welzel, o fim, as consequências que o autor considera 
necessariamente unidas à obtenção do fim, e aquelas 
previstas por ele como possíveis e com cuja produ-
ção contava. Ficam fora da vontade de realização, por 
conseguinte, aquelas consequências que o autor prevê 
como possíveis, mas confia sinceramente que não se 
produzam (BITENCOURT, 2003, p. 157).

Por meio dessa teoria, busca-se punir as consequências, ou seja, o 
resultado final de determinada conduta, ao contrário da teoria do risco, 
que antecipa a tutela penal. No entanto, embora o direito penal do risco 
não esteja pacificado em nosso ordenamento, vem sendo discutido e 
inserido em alguns crimes específicos, por exemplo, delitos de trânsito, 
onde se visa precaver a conduta de risco, preservando bens maiores: a 
vida e a integridade física.

3 novA LeI secA
 
O legislador, ao criminalizar a ação de conduzir veículo automotor 

com a capacidade psicomotora alterada (Art. 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro), visa precaver o possível resultado danoso, punindo, dessa 
forma, a conduta geradora de perigo (abstrato ou concreto). 

Nota-se também a preocupação do legislador em não utilizar uni-
camente do direito penal como meio de reprimir determinada conduta, 
haja vista que foram estabelecidos parâmetros técnicos para a imposi-
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ção de medidas administrativas, aplicando-se a criminalização apenas 
nos casos que extrapolem os limites estipulados pela legislação, confor-
me observado no desenvolvimento do estudo.

No que tange à evolução da Nova Lei Seca, pode-se dizer que o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – Lei 9.503, desde a sua sanção, 
no ano de 1997, trazia, em seu texto, artigos específicos referentes à 
embriaguez e ao uso de substâncias entorpecentes quando ao volante, 
sendo estes os Artigos 165 (Infração de trânsito), e Artigo 306 (Crime).

Contudo, no ano de 2007, mediante a sanção do decreto 6.117/2007 
que dispunha em sua ementa: “Aprova a Política Nacional sobre o Ál-
cool, dispõe sobre as medidas para redução do uso indevido de álcool e 
sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras providên-
cias”, passou-se a dar maior atenção aos delitos envolvendo a embria-
guez ao volante. Até que em 19 de junho de 2008 entrou em vigor a 
popular “Lei Seca” (Lei 11.705), a qual restringia o uso e a propaganda 
de bebidas alcoólicas, bem como, alterava alguns artigos do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), referentes à penalização da embriaguez, 
tornando-os mais severos.

Tal severidade na aplicação da lei era uma questão de saúde pú-
blica, bem como, um clamor popular, conforme destaca Lima (2012, p. 
14), ao afirmar que no ano de 2002 houve um aumento significativo do 
número de mortes no trânsito. Sendo que, em 2007, os óbitos ultrapas-
saram o número de 35 mil, além das 350 mil pessoas que restaram lesio-
nadas. O fator alcoolemia fazia-se presente em 70% dos casos de óbito, 
sendo que o trânsito na época era a 3ª. maior causa de mortes no país.

Após ser implantada no Brasil, a Lei Seca foi alterada duas vezes, 
a primeira em 2012, por meio da Nova Lei Seca (Lei 12.760/2012), e a 
segunda em 2016, quando sofreu nova alteração nos valores das infra-
ções dos Artigos 165 e Artigo 165-A (substituiu o Art. 277 – recusa ao 
etilômetro), por intermédio da Lei 13.281/2016. Ambas as alterações 
tornaram ainda mais rígida a aplicabilidade da norma, sendo que a pri-
meira alteração dada pela lei 12.760/12 pode ter sido influenciada for-
temente pela campanha: “Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes 
no Trânsito – Pacto pela Vida”, iniciada em 2011.
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A referida campanha foi motivada pelo compromisso que o país as-
sumiu, em 2011, com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 
e a Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio da adesão ao Pla-
no de Ação da Década de Segurança no Trânsito 2011-2020, conforme 
noticiado no site da ONU Brasil:

Foi lançada em maio de 2011 a Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito 2011-2020, na qual governos de 
todo o mundo se comprometem a tomar novas medidas 
para prevenir os acidentes no trânsito, que matam cerca 
de 1,3 milhão de pessoas por ano.
Trata-se da nona causa de mortes em todo o mundo. 
Além disso, os acidentes no trânsito ferem de 20 a 50 
milhões de pessoas a cada ano. Em muitos países, os 
cuidados de emergência e outros serviços de ajuda às 
vítimas do trânsito são inadequados.
A Organização Pan-Americana de Saúde/Organização 
Mundial de Saúde (OPAS/OMS) coordena os esforços 
globais ao longo da Década e monitora os progressos a 
níveis nacional e internacional. A agência também ofe-
rece apoio às iniciativas que têm objetivos como a redu-
ção do consumo de bebidas alcoólicas por motoristas, 
o aumento do uso de capacetes, cintos de segurança e a 
melhoria dos atendimentos de emergência [...].

Em suma, a Nova Lei Seca alterou diversos artigos do Código 
de Trânsito Brasileiro, contudo os de maior relevância, e objetos deste 
estudo, são os seguintes artigos: 165, 165-A e 306, que serão minucio-
samente detalhados.

O Artigo 165 do CTB se refere à infração de trânsito (Dirigir sob a 
influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine 
dependência), a qual poderá ser comprovada de três maneiras: teste do 
etilômetro, exame clínico (prova pericial) ou prova testemunhal (víde-
os, fotos, testemunho policial).

No que se refere ao teste do etilômetro, o Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), dispôs na Resolução Nº. 432/2013 uma tabela 
de valores referenciais para o etilômetro, a qual delimita os índices da 
simples infração de trânsito até o enquadramento no crime do Artigo 
306 do CTB.
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Tabela 1 – Índices do Etilômetro
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0,06 0,02  0,55 0,50 1,04 0,95 1,53 1,40 

0,07 0,03  0,56 0,51 1,05 0,96 1,54 1,41 

0,08 0,04  0,57 0,52 1,06 0,97 1,55 1,42 

0,09 0,05  0,58 0,53 1,07 0,98 1,56 1,43 

0,10 0,06  0,59 0,54 1,08 0,99 1,57 1,44 

0,11 0,07  0,60 0,55 1,09 1,00 1,58 1,45 

0,12 0,08  0,61 0,56 1,10 1,01 1,59 1,46 

0,13 0,09  0,62 0,57 1,11 1,02 1,60 1,47 

0,14 0,10  0,63 0,58 1,12 1,03 1,61 1,48 

0,15 0,11  0,64 0,58 1,13 1,04 1,62 1,49 

0,16 0,12  0,65 0,59 1,14 1,04 1,63 1,50 

0,17 0,13  0,66 0,60 1,15 1,05 1,64 1,50 

0,18 0,14  0,67 0,61 1,16 1,06 1,65 1,51 

0,19 0,15  0,68 0,62 1,17 1,07 1,66 1,52 

0,20 0,16  0,69 0,63 1,18 1,08 1,67 1,53 

0,21 0,17  0,70 0,64 1,19 1,09 1,68 1,54 

0,22 0,18  0,71 0,65 1,20 1,10 1,69 1,55 

0,23 0,19  0,72 0,66 1,21 1,11 1,70 1,56 

0,24 0,20  0,73 0,67 1,22 1,12 1,71 1,57 

0,25 0,21  0,74 0,68 1,23 1,13 1,72 1,58 

0,26 0,22  0,75 0,69 1,24 1,14 1,73 1,59 

0,27 0,23  0,76 0,69 1,25 1,15 1,74 1,60 

0,28 0,24  0,77 0,70 1,26 1,15 1,75 1,61 

0,29 0,25  0,78 0,71 1,27 1,16 1,76 1,61 

0,30 0,26  0,79 0,72  1,28 1,17  1,77 1,62 

0,31 0,27  0,80 0,73  1,29 1,18  1,78 1,63 

0,32 0,28  0,81 0,74  1,30 1,19  1,79 1,64 

0,33 0,29  0,82 0,75  1,31 1,20  1,80 1,65 
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 0,83 0,76  1,32 1,21  1,81 1,66 

0,35 0,31  0,84 0,77  1,33 1,22  1,82 1,67 

0,36 0,32  0,85 0,78  1,34 1,23  1,83 1,68 

0,37 0,33  0,86 0,79  1,35 1,24  1,84 1,69 

0,38 0,34  0,87 0,80  1,36 1,25  1,85 1,70 

0,39 0,35  0,88 0,81  1,37 1,26  1,86 1,71 

0,40 0,36  0,89 0,81  1,38 1,27  1,87 1,72 

0,41 0,37  0,90 0,82  1,39 1,27  1,88 1,73 

0,42 0,38  0,91 0,83  1,40 1,28  1,89 1,73 

0,43 0,39  0,92 0,84  1,41 1,29  1,90 1,74 

0,44 0,40  0,93 0,85  1,42 1,30  1,91 1,75 

0,45 0,41  0,94 0,86  1,43 1,31  1,92 1,76 

0,46 0,42  0,95 0,87  1,44 1,32  1,93 1,77 

0,47 0,43  0,96 0,88  1,45 1,33  1,94 1,78 

0,48 0,44  0,97 0,89  1,46 1,34  1,95 1,79 

0,49 0,45  0,98 0,90  1,47 1,35  1,96 1,80 

0,50 0,46  0,99 0,91  1,48 1,36  1,97 1,81 

0,51 0,46  1,00 0,92  1,49 1,37  1,98 1,82 

 

MR = Medição realizada pelo etilômetro 

VC = Valor considerado para a autuação 

EM = Erro máximo admissível 
Fonte: Resolução Nº. 432/2013. 
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Deve-se atentar para a diferenciação entre a infração de trânsito – 
sob influência de álcool e o crime do Artigo 306 – com a capacidade 
psicomotora alterada. Sendo que o índice que delimita a infração do 
crime é 0,33 mg por litro de ar expelido pelos pulmões, devendo-se 
também considerar a margem de tolerância do equipamento.

Quando caracterizado o crime (Art. 306 CTB), por meio do teste 
do bafômetro, em que o índice seja superior a 0,33 mg/l, o infrator terá 
assegurado o direito a uma contraprova, conforme previsto no § 2o do 
Artigo 306 do CTB, a qual será realizada com o intervalo de 15 minutos 
do primeiro teste.

Sobre as margens de tolerância para casos específicos, 
o referido regulamento buscou isentar o agente da res-
ponsabilidade administrativa em situações nada inco-
muns, como a de convidados de uma festa que comem 
bombons com licor, ou a do filho que degusta o sagu 
preparado por sua mãe, ou a do padre que bebe o cáli-
ce de vinho na missa, ou, entre outros exemplos, a da 
pessoa que utiliza depois da refeição um antisséptico 
bucal que contenha álcool em sua fórmula (GOMES; 
DE BEM, 2013, p. 80, 81).

A infração do Artigo 165, por meio do supracitado, não prevê, 
tão-somente, a sanção administrativa ao condutor que se encontre sob 
influência de álcool, mas também aqueles que estiverem sob influência 
de substâncias psicoativas que determinem dependência.

Substâncias psicoativas são aquelas que alteram o psi-
quismo. Diversas dessas drogas possuem potencial de 
abuso, ou seja, são passíveis da autoadministração re-
petida e consequente ocorrência de fenômenos, como 
uso nocivo (padrão de uso de substâncias psicoativas 
que está causando dano à saúde física ou mental), tole-
rância (necessidade de doses crescentes da substância 
para atingir o efeito desejado), abstinência, compulsão 
para o consumo e a dependência (síndrome composta 
de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cogniti-
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vos no qual o uso de uma substância torna-se prioritário 
para o indivíduo em relação a outros comportamentos 
que antes tinham maior importância).
As substâncias psicoativas são divididas em três grupos:
1. Drogas psicoanalépticas ou estimulantes do SNC 
(cocaína, anfetamina, nicotina, cafeína etc.).
2. Drogas psicolépticas ou depressoras do SNC (álco-
ol, benzodiazepínicos, barbitúricos, opioides, solven-
tes etc.).
3. Drogas psicodislépticas ou alucinógenas (Cannabis 
Sativa, LSD, fungos alucinógenos, anticolinérgicos etc.).
[...] Álcool
O álcool é a substância psicoativa usada mais larga 
e precocemente (a primeira experiência tipicamente 
ocorre na adolescência) na vida. Trata-se de um depres-
sor do sistema nervoso central (SNC), cujo mecanismo 
de ação neurofisiológico ainda não está totalmente es-
clarecido. Em pequenas quantidades, provoca sensação 
de bem-estar, expansividade, relaxamento e desinibição 
comportamental, além de comprometimento da coorde-
nação motora (TAMELINI; MONDONI, 2009, p. 1, 4).

A detecção das demais substâncias psicoativas ainda é limitada, 
efetuando-se por meio de exame clínico ou prova testemunhal, haja vis-
ta ainda não estar regulamentado em nossa legislação o equipamento 
específico para a detecção de substâncias ilícitas adversas. Conforme 
noticiado por Grabauska (2015, p. 3) o aparelho de nome “Salivome-
tro”, ainda está em fase de testes, sendo que em cinco minutos pode de-
tectar a presença de substâncias ilícitas (cocaína, THC, benzodiazepíni-
cos, opioides, anfetaminas e metanfetaminas) ingeridas pelo condutor 
do veículo, por meio de uma simples amostra de saliva. 

No que tange ao Artigo 165-A, trata-se da infração cometida pelo 
agente que se recusa a efetuar o teste do etilômetro, exame clínico, perí-
cia ou qualquer procedimento que permita certificar influência de álcool 
ou outra substância psicoativa, o qual possui o mesmo rigor punitivo do 
Artigo 165.
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Todo condutor suspeito tem obrigação de submeter-se 
ao teste do bafômetro quando requisitado, e o bafôme-
tro é considerado como meio de prova que o motorista 
não ingeriu bebidas alcoólicas, e a recusa seria interpre-
tada como assumir que bebeu (MARTINS, 2014, p. 36).

Entretanto, é importante ressaltar que não é permitido à autoridade 
obrigar coercitivamente o agente a realizar o teste do etilômetro, deven-
do, no entanto, informá-lo das penalidades e medidas administrativas 
impostas a quem se recusa ao referido procedimento (PERRENOUD, 
2014). Ou seja, trata-se do exercício do direito constitucional de não 
produzir provas contra si mesmo, embora não o exima das penalidades.

Em contrapartida, alguns doutrinadores afirmam que o referido ar-
tigo fere o princípio da legalidade, visto que a sua realização (etilôme-
tro) é imposta em virtude do temor referente às penalidades previstas no 
Artigo 165-A. Sendo que tal preceito fere o princípio constitucional da 
não autoincriminação (GOMES; DE BEM, 2013, p. 36).

Destaca-se também que a recusa ao teste no etilômetro, ou outro 
meio de comprovação, não exclui o agente da apreciação do crime do 
Artigo 306 do CTB, o delito pode ser comprovado por meio de prova 
testemunhal ou exame clínico que ateste a alteração da capacidade psi-
comotora do indivíduo.

O crime do Artigo 306 do CTB poderá incidir de duas maneiras, a 
primeira onde o agente se envolve em acidente de trânsito, estando com 
a capacidade psicomotora alterada, tratando-se de um crime de perigo 
concreto. Conforme aduz Pereira (2009, p. 5), nos crimes de perigo 
concreto, o agente assume o risco consciente de produzir um resultado 
danoso a um bem tutelado, sendo esse resultado passível de ser atingido 
por meio da execução de determinada conduta.

A segunda maneira de incidir o referido delito é por meio da sim-
ples comprovação da alteração da capacidade psicomotora durante 
fiscalização de trânsito (índice superior a 0,33 mg/l, prova pericial ou 
testemunhal), caracterizando-se como crime de perigo abstrato. Este, 
para Pereira (2010, p. 5), é aquele que possui perigo residente somente 
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na conduta (ato), em que a probabilidade do resultado se dá pela lógica 
de um possível resultado danoso.

Já Gomes e De Bem (2013) trazem um novo conceito para o crime 
do Artigo 306:

A categoria que se encaixa com perfeição no novo tipo 
penal é a do perigo abstrato de perigosidade real [...]
Uma vez acolhida a nova linha dogmática do perigo 
abstrato de perigosidade real, está rompida a velha di-
cotomia perigo abstrato (presumido) e perigo concreto. 
Nasceu um tercius: perigo abstrato de perigosidade real. 
Só existiria o crime citado quando houvesse superação 
de um determinado risco-base, retratado na condução 
anormal (GOMES; DE BEM, 2013, p. 96).

Tratando-se de medidas administrativas referentes à infração su-
pracitada, tem-se com fundamento para o recolhimento da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), o próprio Artigo 165, que prevê retenção 
do documento, por prazo suficiente até que o condutor comprove não 
estar sob influência de substância psicoativa. Já a retenção do veículo 
dá-se com fulcro no Artigo 270, § 4º., devendo ser apresentado um con-
dutor habilitado em tempo hábil, sob pena de recolhimento ao depósito 
(credenciado pelo DETRAN).

Outra infração administrativa prevista no Artigo 165, talvez a de 
maior rigidez, é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses imposta 
pelo DETRAN, depois de findada a fase recursal da infração. 

Por fim, é oportuno destacar que um dos fatores mais rigorosos 
da aplicação da referida norma é o valor das multas, que a partir da 
alteração dada pela Lei 13.281/2016 passou a ser de R$ 2.934,70, para 
infrações do Artigo 165 e 165-A, sendo que ao condutor reincidente na 
infração no período de 12 meses se aplicará o valor em dobro.

4 tóxIcos x condução de veícuLos

Com o advento da Lei 11.343 em 2006 (Lei de Tóxicos), o que 
era tratado como crime passou a ser compreendido como uma questão 
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de saúde pública. A partir disso, ocorreu uma descarcerização no que 
tange ao crime de posse de drogas, haja vista que no texto do Artigo 28 
da referida Lei não existe menção a penas privativas de liberdade, ao 
contrário do que previa a Lei Nº. 6.368/1976, onde dispunha em seu 
Artigo 16 pena privativa de liberdade de até dois anos para o crime de 
posse de entorpecente.

Alguns leigos analisam a descarcerização como descriminalização 
da posse de drogas, contudo, é importante ressaltar que a flagrância desse 
delito ainda resulta na lavratura do Termo Circunstanciado, documento 
destinado a registrar o flagrante de crimes de menor potencial ofensivo, 
cuja pena máxima cominada não ultrapasse dois anos ou multa.

A primeira mudança trazida com a Lei de tóxicos de 2006 foi a 
alteração da terminologia Entorpecente por Droga, o que deixou de res-
tringir a norma apenas à categoria de entorpecentes ou de substâncias 
causadoras de dependência física ou psíquica, ampliando para todas as 
substâncias ou produtos com potencial de causar dependência. Desta 
feita, as substâncias ilegais deverão ser condicionadas à inserção em 
dispositivo legal competente, publicadas periodicamente pelo Ministé-
rio da Saúde, por meio da ANVISA (Portaria 344 de 1998) (RAMOS, 
2008, p. 3).

A referida lista é utilizada como parâmetro de aplicação da infra-
ção do Artigo 165 do CTB, no que tange à fiscalização de condutores 
sob o efeito de substâncias psicoativas. Nesse sentido, é importante 
ressaltar que o usuário de drogas que conduzir um veículo com a ca-
pacidade psicomotora alterada poderá sofrer as sanções previstas no 
Artigo 306 do CTB, assim como o condutor embriagado. A única pe-
culiaridade na fiscalização dos tóxicos é o meio de comprovação, haja 
vista que a embriaguez comprova-se por meio do teste de alcoolemia ou 
prova testemunhal, já o efeito das drogas ainda se restringe à prova pe-
ricial (médico) ou testemunhal (autoridade policial), embora já existam 
tecnologias de detecção imediata, não há outra forma de comprovação 
aceita em nosso ordenamento.

 Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor 
flagrado pela autoridade competente de trânsito ingerindo substância 
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entorpecente será autuado pelo Artigo 165, o qual prevê sanção admi-
nistrativa de recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
pelo prazo suficiente até que comprove não estar sob influência de dro-
gas, além da lavratura do termo circunstanciado por posse de entorpe-
centes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Caso se comprove a alteração da 
capacidade psicomotora, o infrator deverá ser conduzido à delegacia 
de polícia para a lavratura do flagrante, haja vista ter cometido crime 
de trânsito previsto no Artigo 306 do CTB, assim como exemplifica o 
quadro a seguir:

Usuário de drogas Condutor sob efeito de 
drogas

Condutor com a capacida-
de psicomotora alterada 
pela ingestão de drogas

Lavratura de Termo 
Circunstanciado (BO/
TC) em face do cometi-
mento do crime previsto 
no Art. 28 da Lei Nº. 
11.343/2006

(Materialidade – Droga).

Lavratura de Termo Cir-
cunstanciado (BO/TC) em 
face do cometimento do 
crime previsto no Art. 28 
da Lei Nº. 11.343/2006.

(Materialidade – Droga).

Lavratura de Termo Circuns-
tanciado (BO/TC) em face 
do cometimento do crime 
previsto no Art. 28 da Lei Nº. 
11.343/2006

(Materialidade – Droga).

Autuação de trânsito com 
fulcro no Art. 165 do CTB.

Autuação de trânsito com 
fulcro no Art. 165 do CTB.
Apresentação do infrator na 
Delegacia de Polícia para a 
lavratura de Auto de Prisão 
em Flagrante pelo cometi-
mento do crime previsto no 
Art. 306 do CTB.

Quadro 1 – Sanções previstas a usuários de drogas.
Fonte: Elaborado por meio de dados coletados das leis: Nº. 9.503/1997 (CTB) e Nº. 
11.343/06 (Lei de Tóxicos).

Encerrando as discussões acerca dos tóxicos, é importante ressaltar 
que, até então, muitos desconhecem que a aplicabilidade da norma se es-
tende a usuários de drogas, não ficando restrita apenas a condutores em-
briagados, mas sim a qualquer motorista que possa gerar perigo de dano 
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por meio da alteração de seus sentidos ou capacidade psicomotora, razão 
pela qual o presente estudo possui caráter explicativo e informativo.

5 método

A presente pesquisa se enquadra como uma pesquisa quantitativa, 
de acordo com Creswell (2010), esse método apresenta expressões nu-
méricas, e, por meio dos resultados obtidos, o pesquisador faz interpreta-
ções. Tais aferições fomentam os dados exibidos, para que tenham maior 
exatidão e com a análise quantitativa, aprofundem os resultados obtidos.

Além disso, é também de cunho descritivo, visto que os dados 
obtidos foram descritos. Segundo Gil (2008, p. 28), essa visão “tem 
como objetivo primordial a descrição das características de determina-
da população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre vari-
áveis”. Os resultados foram adquiridos por meio de dados secundários, 
em forma numérica, disponibilizados pela Polícia Rodoviária Estadual 
de Cruz Alta. Essas fontes podem ser compreendidas como pesquisas 
documentais, uma vez que se investigam documentos verídicos de fon-
tes fiéis (GERHARDT et al., 2009, p. 69).

A amostra da pesquisa concentra-se no número de acidentes ocor-
ridos entre 2012 a 2016 na região noroeste do Rio Grande do Sul, por 
meio dos dados obtidos pela Polícia Rodoviária Estadual de Cruz Alta – 
RS. Determinou-se tal localidade como amostragem, em virtude da dis-
ponibilidade dos dados da referida instituição. Ainda, foram utilizados 
dados disponibilizados pelo site do DETRAN, para fazer um compara-
tivo a nível estadual (RS) com os indicadores da polícia de Cruz Alta.

A análise e o tratamento dos dados ocorreram por meio da análise 
estatística dos dados, a qual, segundo Silveira e Cordova (2009, p. 82), 
apontam que se refere ao processamento de dados, por meio da gera-
ção, apresentação e interpretação destes. Assim, os dados obtidos foram 
analisados e comparados para se identificar se houve aumento ou redu-
ção do número de mortes e lesões corporais, ocasionados por acidentes 
automobilísticos que envolvam o consumo de substâncias psicoativas 
por parte dos condutores. Por fim, buscou-se, também, fazer uma aná-
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lise em questão de gênero, verificando se mulheres ou homens incidem 
com maior frequência no referido crime.

6 AnáLIse de dAdos
 
A partir da coleta e análise de dados, buscou-se nos parágrafos se-

guintes apontar os resultados obtidos. Dessa forma, no quadro a seguir 
(Quadro 2), destaca-se o número de acidentes com lesões corporais, no 
período de 2012 a 2016.

Acidentes com lesões em rodovias estaduais da região de Cruz Alta
Ano Total
2012 72
2013 91
2014 81
2015 41
2016 59

Quadro 2 – Número de acidentes com Lesões Corporais em rodovias 
estaduais da região de Cruz Alta, no período de 2012 a 2016.
Fonte: Brigada Militar – Sistema Estatístico do CRBM (Comando Rodoviário da Bri-
gada Militar).

 
Por meio do Quadro 2, é possível observar o número total de aci-

dentes com lesões corporais ocorridos na cidade de Cruz Alta – RS, no 
período de 2012 a 2016. Aponta-se, nesse sentido, um aumento no ano 
de 2013, o qual, nos anos posteriores – 2014 e 2015 – reduziu-se gra-
dativamente. Contudo, novamente, em 2016, observou-se um pequeno 
acréscimo, todavia ainda inferior aos anos de 2012 e 2013, períodos em 
que estava sendo implantada a Lei.

Vale ressaltar que a Lesão Corporal Culposa positivada no Código 
de Trânsito Brasileiro em seu Artigo 303 prevê pena de detenção de seis 
meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
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habilitação para dirigir veículo automotor, com majorante de 1/3 à metade 
da pena, aos crimes praticados sob influência de álcool ou entorpecentes.

Dias da semana/acidentes com lesões em rodovias estaduais da região de Cruz 
Alta

Dia da Semana Total
Domingo 56
Segunda 47

Terça 44
Quarta 41
Quinta 55
Sexta 50

Sábado 51

Quadro 3 – Número de acidentes com lesões corporais na região de 
Cruz Alta/dias da semana, no período de 2012 a 2016.
Fonte: Brigada Militar – Sistema Estatístico do CRBM (Comando Rodoviário da Bri-
gada Militar).

Com base no Quadro 3, é possível perceber a ocorrência de aciden-
tes com lesões corporais por dia da semana, na cidade de Cruz Alta – RS, 
onde se verifica que os três maiores índices do fato ocorreram em Do-
mingos (56 acidentes), Quintas-Feiras (55 acidentes) e Sábados (51 aci-
dentes). Conforme o observado, destina-se atenção especial aos finais de 
semana (sábado e domingo), que apresentam índices elevados, possivel-
mente relacionados ao aumento no consumo de álcool e entorpecentes.

Já no que diz respeito ao crime de Homicídio Culposo na direção 
de veículo automotor, positivado no Artigo 302 do Código de Trânsito 
Brasileiro, observa-se que a pena (detenção, de dois a quatro anos, e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor) possui majorante de 1/3 à metade da pena, 
aos crimes praticados sob influência de álcool ou entorpecentes. Visto 
isso, observa-se a seguir o quadro demonstrativo dos acidentes com 
óbitos ocorridos no período de 2012 a 2016.
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Acidentes com MORTE em rodovias estaduais da região de Cruz Alta
Ano Total
2012 09
2013 12
2014 09
2015 06
2016 07

Quadro 4 – Número de acidentes com Morte em rodovias estaduais da 
região de Cruz Alta, no período de 2012 a 2016.
Fonte: Brigada Militar – Sistema Estatístico do CRBM (Comando Rodoviário da Bri-
gada Militar).

A partir do Quadro 4, observa-se que o número de acidentes com 
morte teve um significativo decréscimo, considerando que no ano de 
2013 eram 12, e no ano de 2015 foram seis acidentes. A referida redu-
ção no número de mortes possui relação direta com a Nova Lei Seca 
que veio a ser aplicada gradativamente nos anos subsequentes a 2012. 
Entretanto, no ano de 2016 houve um pequeno aumento no número de 
acidentes com óbitos, porém, irrelevante ao se considerar o aumento no 
fluxo e na frota de veículos que ocorre anualmente.

Dias da semana/acidentes com MORTE em rodovias 
estaduais da região de Cruz Alta

Dia da Semana Total
Domingo 8
Segunda 5

Terça 6
Quarta 7
Quinta 4
Sexta 5

Sábado 8

Quadro 5 – Número de acidentes com morte na região de Cruz Alta/
dias da semana, no período de 2012 a 2016.
Fonte: Brigada Militar – Sistema Estatístico do CRBM (Comando Rodoviário da Bri-
gada Militar).
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O Quadro 5 demonstra o número de acidentes com morte ocorri-
dos por dia da semana, e assim como constatado nas lesões corporais, 
observa-se que os finais de semana apresentaram maiores índices de 
tragédias no trânsito, visto que nos sábados e domingos foram registra-
dos oito óbitos em ambos os dias.

Figura 1 – Número total de Mortes em acidentes de trânsito no Estado 
do Rio Grande do Sul, no período de 2003 a 2015.
Fonte: http://viasseguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatis-
ticas_de_acidentes_no_rio_grande_do_sul/acidentes_no_rio_grande_do_sul_estatisti-
cas_do_ministerio_da_saude.

Por meio da Figura 2, é possível observar que a partir do ano de 
2012 o número de óbitos ocasionados por acidentes automobilísticos no 
Estado vem caindo gradativamente, visto que o ano de 2015 apresentou 
o menor índice de mortes registrado na década (1.780 mortes).

Por fim, a Figura 2 apresenta dados referentes à pesquisa de gêne-
ro e faixa etária das vítimas fatais nos acidentes de trânsito ocorridos no 
período de 2012 a 2016 no Estado do Rio Grande do Sul. Considerando 
as informações supracitadas, é possível observar que muitas das vítimas 
são homens, com idades entre 24 a 30 anos, apresentando 7,8%. Por sua 
vez, o maior índice de acidentes com o sexo feminino é de mulheres 
entre 64 a 75 anos de idade, o que reflete em 2,5%. Dessa forma, como 
previsto, constatou-se que jovens de gênero masculino são as principais 
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Figura 2 – Pirâmide Etária/Gênero – Vítimas Fatais no Rio Grande do Sul.
Fonte: http://www.rs.gov.br/conteudo/253958/rio-grande-do-sul-mantem-tendencia-
-de-reducao-de-mortes-no-transito.

vítimas fatais de acidentes de trânsitos, que em grande parte possui re-
lação direta com o consumo de álcool e drogas quando ao volante.

consIderAções fInAIs

A presente pesquisa objetivou analisar a estrutura e a eficácia da 
nova lei seca na região noroeste do Rio Grande do Sul, no período de 
2012 a 2016. Verificou-se a origem histórica da aplicabilidade do di-
reito penal do risco (crimes de perigo abstrato e concreto) que, embo-
ra ainda não esteja pacificado, evidencia-se a sua aplicação em alguns 
crimes de nosso ordenamento jurídico, como foi o caso do objeto de 
estudo – Artigo 306 do CTB.
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No que se refere ao crime de perigo abstrato, verificou-se sua pre-
sença na criminalização do condutor que esteja com a capacidade psico-
motora alterada, embora o mesmo não tenha gerado qualquer perigo de 
dano efetivo. Já o crime de perigo concreto, conclui-se estar presente na 
criminalização do condutor que se envolve em acidente de trânsito com 
danos materiais, estando com a capacidade psicomotora alterada, em que 
se evidencia o perigo de dano gerado à integridade física de terceiro(s).

Em seguida, analisou-se minuciosamente a aplicação da norma 
no que se refere ao consumo de álcool e entorpecentes, em que foram 
discutidas suas formas de aplicação no código de trânsito brasileiro, 
sendo estas: infrações de trânsito, medidas administrativas, bem como 
os crimes de trânsito ali positivados.

As discussões sobre o consumo de entorpecentes por parte de 
condutores revelaram um resultado surpreendente, visto que a simples 
conduta de consumir drogas passa a ser rigidamente criminalizada no 
Código de Trânsito Brasileiro. Em razão de que os infratores estarão 
passíveis de sanções administrativas (Art. 165 CTB e Suspensão do 
direito de dirigir) e do cometimento dos crimes do Artigo 306 (CTB) 
simultâneo com o Artigo 28 (Lei de Tóxicos).

Finda a discussão teórica, partiu-se para a coleta e análise de da-
dos, na qual se identificou que a Nova Lei Seca tem reduzido gradati-
vamente o número de mortes e lesões corporais no trânsito, haja vista 
que o rigor punitivo da lei (elevado valor das multas e a suspensão do 
direito de dirigir) tem gerado atitudes conscientes nos condutores, no 
que se refere à ingestão de substâncias psicoativas ao volante.

Desta feita, conclui-se que, embora a frota de veículos aumente 
ano a ano, os índices de mortes e lesões corporais se reduziram gradati-
vamente, após a implantação da Nova Lei Seca. Fato que demonstra o 
impacto positivo que a norma gerou na mudança de hábito dos conduto-
res, que por meio da rigidez da norma perceberam a gravidade do risco 
gerado ao conduzir um veículo sob efeito de álcool ou entorpecentes.

Por fim, é notoriamente de grande valor social a aplicação da Nova 
Lei Seca, visto que, conforme publicado pelo Detran/RS, “a embriaguez 
é uma das principais causas de acidentes” no Estado. Desta feita, após a 
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análise de dados, restou comprovada a eficácia da lei, por meio das inú-
meras vidas que foram salvas desde a sua vigência. Contudo, propõe-se 
uma análise no rigor punitivo dos infratores incidentes em crimes de peri-
go abstrato, visto que deveriam ser alvo de uma penalização mais branda 
se comparados àqueles que cometem crimes de perigo concreto ou de 
dano real. A referida propositura traria melhor equidade na aplicação da 
norma, bem como, maior aceitação e simpatia da população.

Em relação às limitações da pesquisa, aponta-se não haver maior 
base de dados, bem como, maior aprofundamento destes. Logo, sugere-
-se que sejam desenvolvidos estudos mais intensos a respeito da eficá-
cia da lei, bem como, que abranjam maior população, por exemplo, um 
estudo que englobe todo o Estado do Rio Grande do Sul.
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Interações entre migrantes internacionais e 
brasileiros em situação de rua em São Paulo: 
reflexões sobre a narrativa de “disputa por 
vagas” nas políticas públicas locais

Interactions among homeless international 
migrants and homeless brazilian citizens in São Paulo: 
reflexions on the narrative of “vacancies competition” 
on the local public policies

 

Janaína Dantas Germano Gomes
Universidade de São Paulo 
Juliana rocha miranDa
Universidade de São Paulo

 
Resumo Este trabalho sintetiza reflexões desenvolvidas a partir de experiên-
cias de atendimento e pesquisa sobre população em situação de rua na capital 
de São Paulo, numa extensão universitária da Faculdade de Direito da USP, a 
Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. No ínterim das atividades do grupo, 
oportunizou-se o contato com relatos e cenas de tensão entre brasileiros e mi-
grantes internacionais, ambos classificados como parte da população de rua. O 
texto procura indagar acerca das interações entre os dois públicos, nos serviços 
locais, sobretudo em centros de acolhida especializados, a partir da narrativa 
de “disputa por vagas”, expressão que decorre de fatores como o perfil socio-
econômico diferenciado de migrantes internacionais e adução de brasileiros 
em situação de rua de que as políticas públicas favorecem “estrangeiros”. No 
campo, construído por observação in loco, conversas informais e entrevistas, 
buscou-se conversar com trabalhadores e gestores de abrigos, que apresenta-
ram, em sua narrativa, migrantes internacionais como “autônomos”, em con-
traposição ao público brasileiro, descrito como “problemático” e “sem foco”. 
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Pode-se perceber, desse modo, a polarização entre esses dois grupos, por meio 
de uma classificação que os hierarquiza e engendra um jogo discursivo que 
acaba por consolidar uns como mais aptos à garantia de direitos do que outros.
Palavras-chave: PoPulação em situação De rua. miGrantes internacionais. 
acolhimento. serviços locais. 

AbstrAct This paper gathers reflections developed from experiences of atten-
dance and research about homeless people in the city of São Paulo, carried out 
by an university extension, the Legal Clinic in Human Rights “Luiz Gama” 
from Law School of the University of São Paulo. In its activities, the group 
had the oprtunity to receive reports and witnesses scenes of tension between 
brazilians and international migrants, both classified as part of the homeless 
population. The paper seeks to inquire about interactions between them in the 
local services, mainly in homeless shelters, based on the narrative of “vacan-
cies competition”, an expression that comes from factors such as differences 
in the socioeconomic profile of international migrants and the affirmation of 
some of the brazilian homeless people that local public policies put internatio-
nal migrants in advantage in comparison to them. The fieldwork was built by in 
loco observations, informal talks and interviews. We sought to talk to workers 
of homeless shelters, who presented international migrants as “autonomous” 
in opposition to the brazilians, who were presented as the “problematic” and 
“without focus”. Then, it was possible to perceive tha polarization between the 
two groups, by means of a classification that hierarchizes them and creates a 
discursive game which ends up consolidating the idea that some deserve more 
protection to their rights than others.
Key-words: homeless PoPulation. international miGrants. shelterinG. lo-
cal services.

1. Introdução e consIderAções teórIco-metodológIcAs

O presente artigo é fruto das reflexões conjuntas no ínterim das 
atividades da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama (CDHLG).1 Es-
colhemos apresentar neste texto a temática da migração internacional 

1 Mais informações sobre a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama em ht-
tps://luizgama.wordpress.com/.
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na cidade de São Paulo a partir da atividade extensionista com pessoas 
em situação de rua.2 

A CDHLG foi criada em 2009 na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo, por iniciativa de alunas e alunos, em busca de 
alternativas para o currículo da faculdade, que continha poucas maté-
rias relacionadas à temática dos direitos humanos (GOMES, 2017). O 
grupo construiu-se, assim, com a proposta de oferecer formação crítica 
em direitos humanos, a partir de uma atuação reflexiva e estudo de um 
tema delimitado: a população em situação de rua, sobretudo a que se 
encontra no centro de São Paulo – não raro no próprio Largo de São 
Francisco, onde está localizada a faculdade.

Semanalmente, na CDHLG, são realizados encontros teóricos para 
discussão de textos, além das atividades práticas e, a cada semestre, no-
vos alunos e alunas são selecionados para o projeto de extensão. As ativi-
dades práticas consistiram, ao longo dos anos de 2014 a 2017, em visitas 
a centros de acolhida e espaços de convivência para população em situa-
ção de rua, além de reuniões com outros atores e instituições envolvidos 
com o tema, como a Defensoria Pública, Comitê Pop Rua, a Pastoral do 
Povo de Rua e o Movimento Nacional da População de Rua, com vistas 
a compreender a condição de vida, as políticas de atendimento e os desa-
fios jurídicos e sociais que se colocam a essa população.

A perspectiva desses contatos é sempre deslocar o papel do di-
reito da fala para a escuta. Ainda, as atividades pautam-se em meto-
dologias interdisciplinares, buscando a formação dos alunos e alunas 
e sua sensibilização aos métodos da antropologia, como a observação 
participante, a etnografia, o desenvolvimento de cadernos de campo e 
da sensibilização do olhar de alunas e alunos do direito para a imensa 
gama de questões para as quais a técnica jurídica não possui respostas 
prontas (GOMES, 2017). 

2 As reflexões decorrentes deste trabalho foram aprimoradas e aprofundadas na forma 
de Trabalho de Conclusão de Curso pela autora. O trabalho foi aprovado, em 2017, e 
indicado pela banca para publicação. Ainda, em decorrência do início dos trabalhos 
na Clínica, também a aluna Fernanda Alves Rosa desenvolveu pesquisa de Iniciação 
Científica sobre o tema.
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Nas atividades em campo realizadas, as perguntas e conversas 
acontecem de maneira fluída, em geral, sobre as dificuldades individu-
ais e do atendimento recebido nos equipamentos das políticas públicas 
locais. De maneira sistemática, o tema dos “estrangeiros” ou “haitia-
nos” começou a surgir. Essas duas expressões de nossos interlocutores 
pareciam resumir aquilo que, como veremos, é um amplo e contínuo 
leque de nacionalidades e perfis que ingressam na cidade de São Paulo 
todos os anos. 

Em que pese essas atividades práticas nunca terem se voltado es-
pecificamente para a população migrante internacional que de modo 
crescente se estabelece na cidade de São Paulo, observamos que, hoje, 
a reflexão sobre as condições de vida da população em situação de rua 
na cidade não pode ser dissociada desse contexto local. Pessoas vindas 
dos mais diferentes países têm chegado à metrópole e, com diferentes 
feições, cores e idiomas, na falta de alternativas, acabam por permane-
cer nas ruas, em centros de acolhida ou “ocupações” em prédios aban-
donados na região central da cidade.

Ecoando a ideia de que a pesquisa de campo não tem momento 
certo para iniciar (PEIRANO, 2014), começamos a indagar, a partir dos 
atendimentos, em geral a pessoas brasileiras nos espaços de assistência, 
sobre esses migrantes internacionais que se encontravam em situação 
de rua e a “rivalidade” que parecia se instalar. 

Quando discorriam sobre esses “estrangeiros”, “haitianos” ou 
“africanos”, em geral, nossos interlocutores mencionavam especifica-
mente o fato de que estariam “roubando as vagas de atendimento”, e 
que as “políticas públicas davam melhor atendimento a essas pessoas”, 
em detrimento deles próprios, brasileiros que há anos encontravam-se 
em situação de miséria nas ruas da cidade.3

Levando nossos interlocutores a sério, e buscando compreender 
qual o significado local do “roubo de vagas”, passamos a tentar com-

3 Em campo, pessoas negras de pele escura oriundas de outros países foram com fre-
quência generalizadas como “haitianos” – sobretudo em 2014 e início de 2015 – e 
como “africanos”, nas interlocuções posteriores.
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preender a aparição dessa categoria acusatória na narrativa de nossos 
interlocutores, e entender qual o potencial analítico e problematizador 
desta no tema da migração internacional na cidade de São Paulo.

Para tanto, utilizaremos de fragmentos de nossas visitas a cam-
po, realizadas a seis centros de acolhida para pessoas em situação de 
rua, no ano de 2017, para tentar apresentar a narrativa encontrada em 
campo da “disputa por vagas”, relacioná-la com a questão da popu-
lação em situação de rua na cidade de São Paulo, com as políticas 
públicas para migrantes para, finalmente, pensar como as “pessoas em 
situação de rua” e as “pessoas migrantes” mesmo que em ambos os 
casos estejam sem moradia, são tratadas como categorias de pessoas 
distintas, sendo estas mais valoradas que aquelas, sob a ótica das pes-
soas nacionais em situação de rua.

Buscaremos confrontar, também dados oficiais obtidos pelo sis-
tema de Acesso à Informação da Prefeitura de São Paulo. Essa abor-
dagem justifica-se pelo potencial de comparar dados do cotidiano, ob-
tidos pela pesquisa de campo, com os dados oficiais, fornecidos pelo 
poder público. Trata-se de um exercício que possibilita a construção de 
conclusões muitas vezes não previstas formalmente (BECKER, 2014). 
Desse modo, torna-se possível diagnosticar problemas e obstáculos ou 
ressaltar acertos e pontos positivos (ALMEIDA, 2014).

2. A AproxImAção com A temátIcA nAs ruAs de são pAulo

Em 2014, em uma dessas atividades de escuta, no Chá do Padre, 
serviço mantido pelo Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS), 
a equipe da CDHLG teve seu primeiro contato com um grupo de estran-
geiros. No serviço, que hoje oferece outro tipo de atendimento, diaria-
mente eram servidos pão e chá para pessoas em situação de rua, além de 
promovidas atividades de convivência. Ali, conversamos com homens 
e mulheres de diversas idades e, alguns deles, ambulantes, vendedores, 
prostitutas que, na busca por um local de descanso e um alimento, en-
travam no Chá do Padre. O espaço, fisicamente, conformava-se como 
um grande salão com cerca de 400 cadeiras enfileiradas e voltadas para 
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um palco. As portas abertas permitiam a entrada de quem se interessas-
se pelo espaço.

Certa vez, três homens, negros, altos – certamente com mais de 
1,80 – e magros vindos do Quênia – ingressaram no local. Estavam 
trajando roupa social e tentando se comunicar com a funcionária do 
equipamento em inglês. O estranhamento foi imediato, as alteridades 
ali eram muito marcantes: o corpo, o idioma, o traje. Da parte dos con-
viventes do Chá do Padre, formou-se uma tensão, que foi mediada pela 
funcionária do serviço, evitando algum tipo de confronto ou agressão 
física que parecia borbulhar. Quando o grupo da CDH Luiz Gama pas-
sou a conversar com o trio queniano em inglês, a pedido da funcionária, 
alguns conviventes nos abordaram e fizeram alegações de que “eles 
pegam nossas vagas”, “eles vão passar ebola”. 

Os quenianos, por sua vez, perguntaram quem eram aquelas pes-
soas, por que estavam ali, o que era aquele lugar. Mostraram-se cho-
cados com a descoberta de que, no Brasil, lugar ao qual vieram para 
conquistar o sonho de serem atletas, havia pessoas que moravam nas 
ruas. “Mas essas pessoas não têm família?”; “Elas não podem andar 
até suas casas?” Com alguma surpresa e dificuldade, a equipe explicou 
que aquelas pessoas, em sua maioria, possuíam vínculos rompidos com 
suas famílias, ou algum tipo de problema de saúde – buscando evitar 
explicações a partir de estereótipos como o uso de drogas, por exemplo 
– que poderia ter levado ao isolamento nas ruas. 

O encontro entre essas realidades – três homens vindos do Quê-
nia para viver um sonho, alunas e alunos de uma Faculdade de Direito 
altamente elitizada e brasileiros em situação de rua rendeu muitas refle-
xões. Como seria possível explicar que pessoas vindas da África, conti-
nente que pouco conhecemos e cujos países e culturas são dificilmente 
distinguidos por nós, mas muitas vezes identificados como mais pobres 
e subdesenvolvidos, não compreendiam o que eram pessoas pobres em 
situação de rua? A naturalização da miséria em nossa cidade, na qual 
mais de 15 mil pessoas se encontram nas ruas (FIPE, 2015), colocou-se à 
prova quando tivemos que explicar, a pessoas de outros países, como era 
possível tantas pessoas juntas em situação de rua e de pobreza extrema.
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A comoção e os olhares dos usuários brasileiros para os quenianos 
e o nosso grupo, enquanto tratava com eles era visível, e expressava 
uma forte insatisfação. Chamados de “haitianos” e o temor do “ebola” 
eram noções confusas acerca da nacionalidade e possíveis perigos da 
alteridade daqueles indivíduos. Por que os “haitianos”, per si, seriam 
um problema para aquelas pessoas? 

Em outra oportunidade, um homem muito negro do Rio de Janeiro 
começou seu atendimento conosco afirmando “sou muito preto, mas não 
sou haitiano não, hein. Sou daqui do Brasil, sou do Rio de Janeiro”. As-
sim como no encontro com o grupo queniano, ficou claro que a cor negra 
desse homem acabara por envolvê-lo em conflitos nas ruas por ser ele 
“haitiano”, e era necessário frisar a todo momento que ele era “daqui”.

A vivência no Grupo de Trabalho Migrações e Refúgio da Defenso-
ria Pública da União (DPU) de integrantes de grupo4 permitiu o acesso a 
novas informações sobre essas tensões em campo. Chamava a atenção al-
gumas reações dos outros usuários da DPU que chegaram a enunciar que 
“eles estão aqui para roubar nossos benefícios, nossas aposentadorias” e 
que eles vinham para o Brasil “cheios de doenças da África”. 

Da parte de atendentes, servidores e estagiários da DPU, era pos-
sível inferir certa resistência em atender a esse público. A justificativa 
primeira era o idioma ou porque esse tipo de atendimento costumava 
demorar muito em comparação com os tradicionais de cível, previden-
ciário, criminal e tributário. 

O contato com pessoas migrantes internacionais em situações se-
melhantes às pessoas em situação de rua, e sendo atendidas nos mes-
mos espaços e serviços – como o Chá do Padre e, como mencionavam 
nossos interlocutores, “roubando vagas” nos centros de acolhida, enca-
minhou a nossa reflexão não aos motivos que levam as pessoas à migra-
rem, ou ao tamanho ou à constância do fluxo, suas nacionalidades, nem 
tampouco investigar o cunho xenofóbico ou racista que efetivamente 
essa narrativa possui. 

4  Entre elas a autora deste texto Juliana Rocha.
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Nos termos de DIEME (2016) “falar de imigração é tratar também 
explícita ou implicitamente de política de acolhimento institucional”. A 
política de acolhimento analisada pelo autor, ainda que voltada especifi-
camente aos haitianos, fala um pouco de alguns dos desafios colocados 
neste contexto: um acolhimento realizado por muitas organizações di-
ferentes, recente quanto ao público de haitianos e de países do continen-
te africano e suas particularidades culturais, idiomáticas e de motivos 
para as suas imigrações.

O que nos parece de interesse problematizar é a política de aco-
lhimento que, juntando pessoas de perfis diferentes e com necessidades 
distintas em um mesmo serviço de atendimento, aquele voltado para 
pessoas em situação de rua, conhecido por sua precariedade, promove, 
em nossa hipótese de trabalho, essa lógica de disputas. Assim, procu-
ramos se e em quais moldes a medida não seria propícia ao diálogo 
ou à troca entre esses indivíduos, mas potencializaria o sentimento de 
invisibilidade da população em situação de rua ante a hipervisibilidade 
e abertura de novos serviços para pessoas migrantes internacionais.

3. o contexto dA ImIgrAção: sItuAção de ruA

Dada a realidade de encontro entre nacionais e migrantes interna-
cionais no circuito da rede de acolhimento, faz-se importante localizar 
a discussão, ao contextualizar a população em situação de rua e a atual 
configuração da imigração para São Paulo. Do ponto de vista histórico, 
no Brasil, o fato de haver pessoas nas ruas era tratado sob a ótica indivi-
dual do fracasso, insuficiência e mendicância – o que manteve a questão 
longamente atrelada à religiosidade e instituições de caridade. 

Foi somente a partir da década de 1980 que o tema passou a ter 
contornos mais concretos e a ser problematizado socialmente (FRAN-
GELLA, 2004). Em plano federal, a articulação da sociedade civil, em 
especial do Movimento Nacional da População em Situação de Rua 
(MNPR), conquistou, em 2009, a instituição de uma política nacional 
(FERRO, 2012). Nos termos do Decreto Federal nº. 7.053/2009: 
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Considera-se população em situação de rua o grupo 
populacional heterogêneo que possui em comum a po-
breza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como as unida-
des de acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória.

A cidade de São Paulo é referência nacional sobre o assunto. Tra-
ta-se da cidade brasileira com maior número de pessoas em situação de 
rua: 15.915 (FIPE, 2015), fator que permitiu a criação de ampla rede de 
atendimento e assistência a esse público (DE LUCCA, 2007). Ainda em 
1997, foi editada a Lei de Atenção à População de Rua,5 regulamentada 
em 2001.6 A lei implicou o fortalecimento e a consolidação dessa rede, 
ao sedimentar os princípios que devem orientar os procedimentos e, en-
tre outras coisas, elencar os serviços e tipos de atendimento prestados. 
Entre eles, o albergue destaca-se como principal política para a popula-
ção em situação de rua (DE LUCCA, 2010).

O tema do acolhimento a pessoas sem moradia, ainda que transi-
toriamente, ganha novos contornos no contexto de grande demanda por 
acolhimento de migrantes internacionais no município de São Paulo 
que chegam na cidade sem quem possa recebê-los. Esse dado está, fun-
damentalmente, inserido num processo de globalização das migrações, 
o qual tende a intensificar-se, devido à permanência ou aprofundamento 
dos fatores de mobilidade (WIHTOL DE WENDEN, 2016).

Num contexto em que as migrações já não se restringem ao mo-
vimento sul-norte, mas ocorrem fortemente no eixo sul-sul, o Brasil 
figura como polo de atração. Constata-se, a partir de 2010, o aumento 
expressivo dos fluxos para o país e, no biênio 2013-2014, foi registrado 
o maior ingresso e contingente de imigrantes desde a década de 1930, a 

5  Lei Municipal nº. 12.316 de 1997.
6  Decreto Municipal nº. 40.232 de 2 de janeiro de 2001. 
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época das grandes imigrações de italianos, alemães e japoneses, princi-
palmente (UEBEL & RUCKERT, 2017).

O Brasil consolidou-se como receptor de todos os principais gru-
pos migratórios, antes exclusivos aos países do hemisfério norte. Quan-
tificando 1% do total da população brasileira, os grupos de imigrantes 
tradicionais continuaram em alta: 38% dos imigrantes do biênio eram 
de origem portuguesa, italiana e espanhola, 8% do Japão e 7% da Bolí-
via. Mas destacou-se o crescimento considerável dos novos fluxos, en-
tre eles, de haitianos, libaneses, colombianos, cubanos, filipinos, india-
nos, angolanos, nigerianos, senegaleses, sírios e outras nacionalidades 
não tradicionais (UEBEL & RUCKERT, 2017).

São Paulo é a cidade brasileira que mais recebe migrantes interna-
cionais e se deparou, diante do aumento dos fluxos para a cidade, com 
uma demanda muito grande por acolhimento na rede municipal. Não 
havia, contudo, estrutura específica para atender a esse contingente. As-
sim, os espaços para a população de rua passaram a ser procurados. Se-
gundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social 
“em 2013 e 2014, a maior parte dos imigrantes estava nos complexos 
de serviços à população em situação de rua como Canindé, Prates e, 
principalmente, Arsenal da Esperança”.7 

Diante da insuficiência de vagas, em moldes incrementalistas, que 
respondiam à urgência da demanda, foram sendo criados espaços es-
pecializados para imigrantes em situação de rua. No segundo semestre 
de 2014, foi inaugurado o Centro de Referência e Atendimento para 
Migrantes (CRAI) e o Centro de Acolhida para Imigrantes Bela Vista; 
em 2015, o Centro de Acolhida para Imigrantes Pari e o Centro de Aco-
lhida Especial para Mulheres Imigrantes Penha; e em 2016, o Centro de 
Acolhida Especial para Mulheres Imigrantes Belém.8

Além disso, diante da crescente demanda por vagas e da pressão 
midiática, criou-se uma janela de oportunidade para a criação de uma 

7  Solicitação feita à Secretaria municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
protocolo nº. 23.624, aberto em 18/07/2017 e atendido em 07/08/2017.

8  Solicitação feita à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
protocolo nº. 23.624, aberto em 18/07/2017 e atendido em 07/08/2017.
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política local. Assim, foi tomada uma série de medidas no âmbito da Co-
ordenação de Políticas para Migrantes da Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos e Cidadania (SMDHC) e da Câmara Municipal, até que se 
chegou à sanção da Política Municipal para a População Imigrante.9 

A referida norma estabelece os direitos humanos, a igualdade, 
o combate à xenofobia e o racismo e a promoção dos direitos sociais 
como princípios da política municipal. Além disso, cria o Conselho 
Municipal de Imigrantes. O dispositivo tem por objetivo maior tornar 
políticas de Estado as iniciativas de promoção e defesa de direitos de 
imigrantes, assim como as de acolhimento. As últimas são especial-
mente relevantes quando considerados os dados mais recentes sobre 
população em situação de rua na cidade, que abordo no tópico a seguir.

Importante ressaltar que tanto a população de rua como a popula-
ção imigrante tem aumentado na cidade de São Paulo, o que torna im-
prescindível olhar para a realidade das políticas públicas voltadas para 
ambas, especialmente no que diz respeito às dificuldades que podem 
surgir no atendimento da rede de acolhimento a essas pessoas. 

4. respostA ofIcIAl: pAnorAmA InstItucIonAl do AcolhI-
mento A mIgrAntes InternAcIonAIs

Considera-se que a política de acolhimento à população imigrante 
em situação de rua é institucionalizada, tendo em vista que se encon-
tra formalizada na regra jurídica. Ou seja, o seu funcionamento, assim 
como os deveres e obrigações dos agentes envolvidos encontram-se 
previstos nas normas que definem a finalidade buscada (BUCCI, 2016). 
A base normativa, isto é, as disposições que instituem o programa e 
especificam seu funcionamento, é municipal. 

Na Lei de Atenção à População de Rua, é prevista, no artigo 4º., 
a implantação e a manutenção de alguns serviços, entre os quais os 
albergues (Inciso II), que devem ser providos de recursos humanos e 
materiais para a acolhida e alojamento. São elencadas como alvo desse 

9  Lei Municipal nº. 16.478 de 21 de junho de 2016.
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serviço pessoas em tratamento de saúde, imigrantes recém-chegados, 
situações de despejo, desabrigo emergencial e mulheres vítimas de 
violência. Ainda, fica estabelecido que deve haver funcionamento per-
manente, com condições para higiene pessoal, alimentação, guarda de 
volumes e serviços de documentação e referência na cidade.

De acordo com a regulamentação da referida lei, a coordenação 
do Programa de Atenção à População em Situação de Rua fica a car-
go da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS), conforme previsto no artigo 1º. Objetiva-se, assim, a cons-
trução de uma ampla rede de serviços e programas de caráter público 
que garantam, entre outras coisas, acolhida digna em instalações salu-
bres, seguras e com grau de privacidade compatível com processo de 
reinserção social (art. 2º.).

A operacionalização do serviço, por sua vez, pode ser realizada 
pela Prefeitura diretamente, ou por contratos e convênios de prestação 
de serviços com associações civis de assistência social devidamente 
registradas no Conselho Municipal da Assistência Social (art. 3º.).

Na Política Municipal para a População Imigrante, cuja imple-
mentação deve ser transversal e articulada pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania (art. 1º.), algumas disposições reforçam 
o acolhimento aos imigrantes. O artigo 7º., inciso I, estabelece como 
uma das ações prioritárias a garantia da população imigrante ao direito 
à assistência social “assegurando o acesso aos mínimos sociais e ofer-
tando serviços de acolhida ao imigrante em situação de vulnerabilidade 
social” (grifos das autoras). Além disso, na regulamentação,10 tem-se a 
previsão de que a SMADS oferte serviços específicos para essa popula-
ção, assegure atenção ao princípio da reunião familiar e garanta que as 
casas de acolhida atuem na construção da autonomia dos usuários e em 
sua inclusão social, em articulação com outras políticas.

Em se tratando da estrutura, de acordo com informação oficial, 
existem quatro centros de acolhida: o Centro de Acolhida para Imigran-
tes Bela Vista, que acolhe 190 homens; o Centro de Acolhida Especial 

10  Decreto Municipal nº. 57.533, de 15 de dezembro de 2016.
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para Imigrantes Belém, que acolhe 300 pessoas, sendo mulheres com 
ou sem filhos e, preferencialmente, imigrantes angolanas; o Centro de 
Acolhida para Imigrantes Pari, com capacidade para acolher 190 ho-
mens e o Centro de Acolhida para Mulheres Imigrantes Penha, que tem 
capacidade para 80 mulheres.11

Em 2015, havia cerca de 74 migrantes internacionais dormindo nas 
ruas e outros 556 nos Centros de Acolhida (FIPE, 2015). De acordo com 
o Produto V – Relatório Completo do Censo da População em Situação 
de Rua de São Paulo, essa quantidade revela aumento significativo em 
relação à contagem anterior, realizada em 2011. Nesta, foram contabili-
zados 29 migrantes internacionais nas ruas, e 85 nos Centros de Acolhida. 

O relatório traz, ainda, outras observações sobre o perfil dos mi-
grantes acolhidos. Por exemplo, a média de idade deles (35,5 anos) é 
menor do que a dos acolhidos em geral (42,6 anos). Em relação à raça, 
acima da média dos acolhidos, que é 70%, a proporção de não brancos é 
78,1%. Entre eles, 61% consideram-se negros, o que o Relatório atribui 
à provável origem africana. Destaca-se, ainda, segundo o censo, a pre-
sença de migrantes internacionais em 55 dos serviços da rede de acolhi-
da, sendo que o grupo representa a menor proporção dos acolhidos que 
já precisaram pernoitar na rua. Ainda, entre as mulheres acolhidas com 
filhos, 13% não são brasileiras (FIPE, 2015).

Importante ressaltar que os dados do censo, além de estarem de-
satualizados, têm algumas particularidades que inviabilizam a dimen-
são de quantos imigrantes estão acolhidos em 2017. Por exemplo, não 
foram contabilizadas as pessoas – brasileiras e imigrantes – que mo-
ram em ocupações, por não serem consideradas população em situação 
de rua. Além disso, à época da contagem, havia somente um centro 
de acolhida – o Centro de Acolhida para Imigrantes Bela Vista, com 
capacidade para 190 homens (FIPE, 2015). Tal dado é relevante uma 
vez que, ante as tensões com pessoas em situação de rua brasileiras, as 
ocupações, em especial aquelas que conseguem congregar uma maioria 

11  Solicitação feita à Secretaria municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
protocolo nº. 23.624, aberto em 18/07/2017 e atendido em 07/08/2017.
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de uma mesma nacionalidade, mostram-se como alternativas viáveis e 
facilitadoras da instalação dessas pessoas no país.

Ainda, não foram contabilizados os migrantes acolhidos na Casa 
do Migrante – um abrigo mantido pela Missão Paz, da igreja Nossa 
Senhora da Paz, localizada no bairro do Glicério e com capacidade para 
110 pessoas – porque ele não pertence ou é conveniado com a Prefei-
tura (FIPE, 2015). Sabe-se que hoje existe no Pari outra casa não vin-
culada ao Estado, que acolhe, sobretudo, refugiados sírios, o chamado 
Centro de Acolhida da Mesquita. 

Em busca de maior precisão, foi realizado um pedido de acesso à 
informação, pelo portal E-sic da prefeitura, com base na Lei de Acesso 
à Informação.12 Em síntese, solicitou-se esclarecimentos sobre quantas 
são as vagas usadas no momento por homens, mulheres e crianças, além 
da quantidade de brasileiras no Centro de Acolhida Especial para Imi-
grantes Belém, que acolhe 300 mulheres com ou sem filhos e, preferen-
cialmente, angolanas. A SMADS respondeu que a taxa de ocupação dos 
quatro serviços especializados, assim como dos equipamentos em geral 
é rotativa e varia muito conforme o dia. Estimou, assim, que para os 
serviços voltados a migrantes internacionais tem-se “entre 90% e 95% 
de ocupação diariamente”.13 

Em outro pedido de acesso à informação, dessa vez destinado à 
Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), indagou-se sobre regras 
e/ou filas específicas para a concessão de benefícios em programas de 
habitação a migrantes internacionais e se existem dados oficiais a res-
peito do número deles em ocupações irregulares.14 A Secretaria respon-
deu que o atendimento ocorre por meio do auxílio aluguel, fundado na 
Portaria nº. 131/2015, e que também atende a pessoas em situação de 

12 Lei Municipal nº. 12.527 de 18 de novembro de 2011.
13 Prezada munícipe, A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-

cial informa que a taxa de ocupação desses quatro serviços, bem como, dos demais 
equipamentos, é rotativa e varia muito conforme o dia. Para os serviços que acolhem 
imigrantes temos, em média, entre 90% e 95% de ocupação diariamente. Atenciosa-
mente, José Antonio de Almeida Castro Chefe de Gabinete.

14 Solicitação feita à Secretaria municipal de Habitação, protocolo nº. 23.626, aberto 
em 18/07/2017 e atendido em 07/08/2017.
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rua. Imigrantes podem ser contemplados, mas não pelo critério da mi-
gração e sim pelo de vulnerabilidade social, caso apresentem. 

Quanto à questão das ocupações, a SEHAB informou que, em 
consulta à Divisão Técnica Regional Centro – DEAR Centro, não há 
um mapeamento nas ocupações que indique a quantidade de imigran-
tes. De acordo com a divisão, na ocupação do edifício Marrocos, já 
reintegrada, havia grande número de imigrantes.15

5. dIfIculdAdes no AtendImento

A enorme demanda por acolhimento a migrantes internacionais é 
uma novidade para a rede de atendimento. Em campo, foram levantadas 
algumas situações que se mostraram desafiadoras para a prestação do 
serviço. Essas podem surgir nas dinâmicas entre os atendidos e a equi-
pe, entre migrantes de diferentes origens e entre migrantes e brasileiros/
as. As barreiras de idioma, em geral, foram pouco mencionadas, mas se 
destacou, genericamente, a maior dificuldade em atender a pessoas que 
não são lusófonas ou latinas. 

Em visitas a centros de acolhida femininos, especificamente, duas 
interlocutoras, funcionárias dos serviços, chamavam de “questões cul-
turais” ou “diferenças culturais” algumas complicações. Por exemplo, 
no que diz respeito à alimentação, foram apontadas reclamações em 
relação ao arroz com feijão – refeição tipicamente brasileira e, por ser 
de baixo custo, com frequência servida nos centros de acolhida. Em um 
deles, o problema é mitigado pelo preparo habitual do “tutu”, comida 
mais bem recebida pelas usuárias. 

15 Sobre a ocupação, algumas informações disponíveis em: <http://g1.globo.com/sao
-paulo/noticia/2016/10/familias-que-ocupavam-antigo-cine-marrocos-deixam-o-e-
dificio.html>. Consta na notícia que foram removidas com uso de força policial 
cerca de 127 famílias, e que 45% das pessoas ocupantes ali eram migrantes inter-
nacionais. Contudo, a ocupação também foi chamada de “torre de babel” por seu 
número de mais de 600 famílias sendo mais de 60% migrantes internacionais em 
outras notícias, como: <http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/diego-zanchetta/jus-
tica-da-6-meses-para-475-familias-deixarem-cine-marrocos/>.
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Em outro centro, apesar de conseguirem fazer com frequência o 
“fufu”, alimento à base de fubá, a assistente social da equipe alerta para 
a importância dos acolhidos se esforçarem para se adaptar. Ela enfatiza 
a importância de não impor a cultura brasileira e se manter aberta às 
culturas dos acolhidos, mas alerta que é preciso ser pontual e lidar com 
a realidade que se tem: um centro de acolhida, no Brasil, onde “não é 
possível agradar a todos”.

A questão da qualificação para o trabalho foi levantada por uma 
das interlocutoras no caso das mulheres acolhidas. Segundo acredita, 
as que vieram do continente africano costumam não ter experiência ou 
preparo profissional, pois “costumavam ser mantidas por seus maridos”. 

Outras situações foram narradas, ademais, como a forma como 
mães de alguns países lidam com o cuidado com os filhos – jeito de 
pegar, forma de repreender – e com higiene, ao descartarem fraldas em 
locais de convivência. Também foram mencionados estranhamento e 
dificuldade em tentativas de desenvolver trabalho de educação sexual 
com mulheres acolhidas. 

Houve, ainda, em um dos equipamentos, o caso dos muçulmanos, 
que precisavam higienizar/ungir os pés e as mãos antes das orações. 
Esse preparo acabava deixando o chão do banheiro encharcado na área 
das pias e incomodava os conviventes que não partilhavam do costume. 
A solução que a gestão do serviço encontrou foi adaptar umas torneiras 
baixas, deixando o espaço para a higienização de pés e mãos. 

 Outro caso foi o do equipamento no qual as próprias usuárias 
eram responsáveis pela limpeza. Segundo a equipe, as brasileiras coa-
giam migrantes a limparem sozinhas e faziam ameaças para que estas 
não reclamassem para as funcionárias. A justificativa usada era de que 
as migrantes estavam “no lugar das brasileiras” e, portanto, precisavam 
ajudar mais que estas.

Percebe-se, portanto, que diversidade, nos centros de acolhida, 
pode ser entre brasileiras e migrantes, migrantes de países diferentes 
ou mesmo migrantes de um mesmo país com diferentes pertencimen-
tos culturais. As dificuldades de convivência estão tanto nas relações 
entre usuários, como entre estes e a equipe. Foi destacado como ponto 
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positivo para promover contato e integração, em alguns dos espaços, a 
presença de alguns trabalhadores que também são migrantes.

6. mIgrAntes InternAcIonAIs AcolhIdos versus populAção 
em sItuAção de ruA

Embora a legislação trate o segmento de migrantes internacionais 
acolhidos como parte da população em situação de rua, foi constata-
da, na fala local, uma forte divisão entre os dois públicos. A partir da 
construção de estereótipos, cria-se uma classificação que hierarquiza 
as pessoas acolhidas: migrantes são identificados como autônomos e 
independentes, enquanto brasileiros em situação de rua são associados 
a drogas, criminalidade e falta de foco.

Assim como os espaços de acolhimento da população em situação 
de rua em geral, os equipamentos especializados para migrantes ofere-
cem quarto e alimentação, além de atendimento social, como encami-
nhamento para trabalhos, para tirar documentos, para serviços de saúde 
etc. Os objetivos são também promover inserção na sociedade e ajudar 
na construção do processo de autonomia dos migrantes.

A diferença, em campo, reside no perfil dos dois públicos. O aco-
lhimento a migrantes é visto como algo transitório, para recém-chega-
dos, a ser superado em pouco tempo, com a adaptação no país e a con-
quista das condições para trabalhar. Isso ocorre, porque imigrantes são 
pessoas que “vieram ao país com objetivos a alcançar depois de terem 
deixado seus países”, são “autônomos” e “não têm medo de trabalhar”. 
Por causa disso, a rotatividade nos centros de acolhida especializados 
costuma ser muito grande. 

Segundo uma das interlocutoras, o trabalho nesse tipo de equipa-
mento é gratificante, pois “não se trata de um grupo repetitivo, que tem 
sempre os mesmos problemas”. Os imigrantes “não vieram para esta-
cionar em centro de acolhida”, são excepcionais os casos dos que ul-
trapassam um ano, ficam mudando de um abrigo para outro ou não se 
empenham em conseguir trabalho. Quando isso acontece, os motivos são 
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dificuldades por causa da idade, problema de saúde, problema emocional, 
dependência química etc. Indivíduos imigrantes com histórias desse tipo 
foram descritos como “fora do perfil da casa” ou como portadores de 
comportamento que não corresponde à “realidade do atendimento”.

Brasileiros em situação de rua são, no entanto, o oposto dos mi-
grantes segundo os interlocutores. Tendem a “depender muito mais 
tempo da rede de assistência e a demandar intervenções muito mais 
complexas”, dadas as razões que acarretaram o acolhimento. Apresen-
tam, com frequência, histórico de rompimento de vínculos familiares, 
problemas com álcool e drogas, quadro de problemas de saúde mental. 
O trabalho com eles é “mais difícil”, o que inspira a afirmação de uma 
das interlocutoras que atende somente a migrantes internacionais, de 
que “admira muito as colegas, assistentes sociais, que trabalham com 
população em situação de rua”.

7. consIderAções fInAIs: dIreItos em cenárIo de escAssez

O cenário de escassez das políticas públicas para pessoas em situ-
ação de rua, suas dificuldades e desafios, seja pela heterogeneidade das 
pessoas atendidas, seja pela especificidade dos atendimentos à saúde, 
uso de drogas, entre outros, vem sendo apontado (RUI, 2010 DE LUC-
CA, 2007). A tentativa de atendimentos segmentados de acordo com 
“perfis” de usuários é constante, criando-se a todo momento novas po-
líticas públicas, com foco em diferentes públicos – a exemplo das “alas 
LGBT” em centros de acolhida, centros de referência específicos para 
estes e outros públicos. 

O surgimento de um novo grupo populacional que ingressa nas 
fileiras pelas vagas e atendimentos acarreta, como vimos, alguns tensio-
namentos e estranhamentos, seja entre os próprios usuários, seja para 
com os profissionais que realizam os atendimentos.

Fonseca e Cardarello em texto denominado “Direitos dos Mais 
e Menos Humanos” (1999) afirmam que a noção de direitos humanos 
é traduzida na prática, e “depende de relações de poder em contextos 
históricos específicos, sempre expressos em categorias semânticas pre-
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cisas”. Para apresentar suas reflexões, afirmam que certas categorias 
são eleitas como “alvo merecedor de campanhas em defesa de direitos 
humanos”. Para tanto, constroem sua argumentação a partir de exem-
plos em que pessoas são valoradas de modo diferente a partir de ideais 
construídos ativamente em torno de algumas categorias, como a prote-
ção dos direitos indígenas ou da infância.

Por exemplo, em 1997, quando três jovens abastados de Brasília 
colocaram fogo em um índio pataxó, justificaram-se dizendo que pen-
savam tratar-se “apenas de um mendigo”. Segundo as autoras:

Ao apresentar tudo como um mal-entendido – como se 
fosse permissível, ou em todo caso menos condenável, 
atear fogo num mero mendigo – os rapazes trazem à 
tona um sistema de classificação que separa os huma-
nos dos não-humanos (p. 4).

 
Os autores passam, então, a refletir sobre os processos de exclusão 

que o jogo discursivo dos direitos humanos muitas vezes coloca em 
movimento, não apenas “reificando” categorias, mas também promo-
vendo de maneira velada a segmentação, a hierarquização de outras. 
Em suma, os discursos emplacados pelos direitos humanos nem sempre 
“surtem os efeitos desejados” (p. 5), podendo significar a exclusão e o 
prejuízo de outros grupos sociais.

Essa argumentação nos parece preciosa para o contexto que des-
crevemos. Estamos diante de pessoas que, em situação de rua, estão 
diante de novos investimentos e recursos focados em pessoas mi-
grantes internacionais, com as quais elas passariam, sob sua lógica, 
a “competir por vagas”. Parece-nos que, na lógica das pessoas em 
situação de rua, as pessoas migrantes internacionais recém-chegadas 
seriam mais vistas e mais protegidas do que elas, há tantos anos em 
situação de vulnerabilidade.

A necessidade de atendimento conjunto de pessoas tão diferen-
tes denuncia não apenas o despreparo da política de acolhimento para 
migrantes em São Paulo, mas também, a precariedade do acolhimento 
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para pessoas em situação de rua na cidade, em que a constatação do 
déficit de vagas e lacunas do atendimento é uma realidade.

A necessidade de um atendimento específico para a população 
migrante, que se coloca por diversos motivos, não pode recair, contu-
do, nesses jogos discursivos que acabam por consolidar uns como mais 
aptos a recebê-los do que outros, ou, nas palavras das autoras supraci-
tadas, como “mais e menos humanos”. Estamos diante de um amplo 
espectro de pessoas que necessitam de atendimento e cujas precarieda-
des atingem, fazem sofrer, dormir nas ruas, e vivenciar todo o tipo de 
violação a direitos.

Como poderemos, enquanto gestores, juristas, pesquisadores, atu-
ar fora dessas caixas compartimentalizadas em que se colocam migran-
tes de um lado, pessoas em situação de rua de outro, e atuar diante de 
um quadro de garantia ampla a direitos e compreensão de que as viola-
ções e as particularidades estão também em um movimento dinâmico e 
de intersecções? 

No quadro de debates sobre direitos diferenciados e políticas de 
reconhecimento, ganha destaque a ideia de intersecção entre raça, na-
ção, sexualidade e gênero (MOUTINHO, 2014). Nesse sentido:

Como nos tornamos “nós”? Como nos tornamos 
“eles”? Como alguns se tornam “nós” e outros “eles”? 
Ou, talvez a melhor maneira de formular essa pergunta 
seja: de que modo os dispositivos de poder produzem 
a diferença entre o “nós” e “eles”? Muitas das recentes 
reflexões acerca da produção da diferença e da análise 
da desigualdade social vêm investindo na articulação 
dos chamados “marcadores sociais da diferença”. As 
questões acima colocadas informam ora explícita, ora 
implicitamente esse campo de análise. 

Marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação 
usados para organizar a experiência por meio da identificação de in-
divíduos com determinadas categorias sociais relacionadas à raça, se-
xualidade, origem.
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Para Zamboni (2014), cada uma das categorias de classificação 
está associada a uma posição social, possui uma história e atribui certas 
particularidades em comum aos indivíduos nela agrupados. Os marca-
dores sociais de diferença não são uma lista definitiva, tampouco uni-
versal para diferentes contextos sociais. Sua perspectiva analítica com-
preende que diferenças e desigualdades não são dados da natureza, mas 
socialmente construídas e precisam ser contextualizadas em termos de 
tempo e espaço. 

Algumas das particularidades, compartilhadas com certos indivídu-
os e não com outros, assumem peso profundo na definição da experiência 
dos indivíduos, o que as conecta com relações e sistemas de poder mais 
amplos e que atuam na produção e reprodução de desigualdades (ZAM-
BONI, 2014). No cotidiano da atuação com pessoas em situação de rua, 
por exemplo, migrantes e nacionais é uma das classificações possíveis, 
havendo tantas outras que poderiam ser mencionadas (“noias” e “lim-
pos”, vagabundos e trabalhadores, pai de família, mãe, “da vida”).

O que nos importa salientar nesta oportunidade é que em esse ce-
nário de pobreza, déficit de vagas, falta de recursos e dificuldades no 
atendimento ampliado, a segmentação de grupos, visibilidades, pode 
colocar-se nociva a todos os que necessitam de atendimento, como evi-
denciado pelas narrativas de “disputa de vagas” e tensões vivenciadas 
nos espaços de atendimento. 

Naturalmente, diferenças culturais, racismo, xenofobia compõem 
o quadro geral desses tensionamentos. O que desejamos destacar, em 
particular, são as segmentações que tomam corpo por meio do estado, 
das políticas de atendimento, e da dificuldade de ampliar e destacar os 
cuidados com as pessoas em situação de rua – migrantes ou não – que, 
continuam como “meros mendigos”, no imaginário social.

Outra manifestação nociva da segmentação está no adoecimen-
to psíquico de funcionários que, para usuários migrantes ou nacionais, 
devem decidir cotidianamente como empregar os parcos recursos à dis-
posição, e lidam com complexas trajetórias de vida que não têm fácil 
resolução (SANTANA; ROSA, 2016). Entre as razões que ouvimos, a 
necessidade de escolher “quem vai dormir na rua hoje”, pela falta de 



Janaína Dantas Germano Gomes

Juliana rocha miranDa

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 101-125, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228122

serviços, é fonte de angústia e desânimo perante o serviço prestado e os 
usuários atendidos.

A busca pelo atendimento e garantia de direitos a essas popula-
ções, tal qual vem sendo feita, na perspectiva deste trabalho, precisa ser 
problematizada. Antes de lançar luz nas diferenças entre esses grupos 
sociais, propomos pensar nas intersecções, nos aspectos em comum que 
tocam a todos eles.

A violação de direitos, a escassez de recursos, a miséria com quem 
vem sendo acolhido pelas políticas locais, as violações a direitos de 
moradia, saúde, dignidade colocam-se a todos e todas. Como podería-
mos, a partir do discurso jurídico, e do discurso dos direitos humanos, 
reivindicar um cuidado e a construção de sujeitos de direito que não 
acarretassem em novas e prejudiciais segmentações? Como seria pos-
sível construir, em nosso imaginário social, na garantia de direitos, um 
valor pela vida e pela dignidade humanas que tornasse impossível que 
alguém fosse um “mero mendigo” ou que tivesse que dormir – indepen-
dente de raça, cor, orientação sexual ou nacionalidade – mais uma noite, 
nas ruas de nossas cidades? 
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A antropologia jurídica na Rússia 
contemporânea: a busca de um paradigma*

Legal anthropology in contemporary Russia: 
the search for a paradigm

Pavel IgorevIch Kostogryzov
Academia Russa de Ciências - Filial dos Urais

Resumo Nas últimas duas décadas, estudos no campo da antropologia legal 
estão se desenvolvendo com vigor na Rússia. No entanto, o lugar dessa dis-
ciplina no sistema das ciências humanas e da sociedade ainda é assunto de 
debate. Entre os cientistas russos, não há unidade na definição de seu objeto e 
sujeito, e de sua estrutura como ciência, tampouco foi desenvolvido um apa-
rato categorial aceito de modo generalizado. O conhecimento humano moder-
no, incluindo o antropológico, é caracterizado pela interdisciplinaridade. Isso, 
por um lado, abre perspectivas heurísticas amplas, mas, por outro lado, gera 
certas dificuldades no plano epistemológico, sendo a mais óbvia o problema 
de traduzir o conhecimento da linguagem de uma disciplina para a linguagem 
de outra. Uma vez que a pesquisa jurídica e antropológica é realizada tanto 
por juristas como por antropólogos, e muitas vezes por especialistas de outras 
ciências sociais, surge a necessidade, para se assegurar a sinergia dos esforços 
de pesquisa, de desenvolver uma linguagem de antropologia jurídica que seja 
única e inequivocamente compreendida por todos os cientistas, o que exige 
esforços concentrados de toda a comunidade de pesquisadores para a formação 
de convenções terminológicas. Isso requer uma discussão pública que envolva 

* Artigo originalmente publicado em língua russa (título original: Юридическая 
Антропология в Поисках Парадигмы)  no Anuário Científico do Instituto de 
Filosofia e Direito da Ural Branch of the Russian Academy of Sciences - 2017, 
Vol. 17, Edição 4, pp. 81-99. URL: http://yearbook.uran.ru. DOI 10.17506/ryi-
pl.2016.17.4.8199. Traduzido por Olga Alyokhina Alves e revisado por Fernando 
César Costa Xavier. Nota do autor: O artigo foi elaborado com o apoio do projeto de 
pesquisa do IFD/RAS nº 15-19-6-6 A transformação de reguladores morais, políti-
cos e jurídicos da sociedade moderna: a interação de espaços nacionais e globais.
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uma ampla gama de cientistas provenientes de diferentes disciplinas, mas que 
estejam unidos por uma perspectiva comum de pesquisa, ou seja, uma pers-
pectiva antropológica e jurídica. Descrevendo as principais abordagens meto-
dológicas que coexistem na antropologia jurídica russa moderna, o autor des-
creve as linhas mais promissoras em que tal discussão poderia se desenrolar. 
Como uma das possíveis variantes, é apresentada a visão do autor sobre o 
objeto, o sujeito e a estrutura daquela ciência. É considerada uma das teorias 
mais promissoras, capaz de reivindicar o papel do fundamento filosófico da 
pesquisa antropológica legal jurídica, antropologia de energia [энергийная 
антропология].
Palavras-chave: antroPologIa jurídIca. antroPologIa do dIreIto. Metodolo-
gIa da cIêncIa. ParadIgMa. abordageM de PesquIsa. antroPologIa de energIa.

AbstRAct Studies in legal anthropology have been actively developing in Rus-
sia during the last two decades. However, the place of this discipline among the 
humanities and social sciences is still under discussion. There is no consensus 
among Russian researchers about the definition of its matter, thematic field, 
and structure; its conventional categorical apparatus is not elaborated yet. The 
present-day studies in humanities, particularly in anthropology, are interdisci-
plinary. On the one hand, this peculiarity opens up broad heuristic prospects; 
on the other hand, it produces certain epistemological difficulties. The most 
obvious is the problem of transferability of knowledge from one discipline’s 
language into another one. Since the legal and anthropological studies are con-
ducted by both law scholars and anthropologists, as well as, by specialists in 
other social sciences, a common language of legal anthropology unambigu-
ously understood by all scientists becomes necessary for ensuring synergy of 
their research efforts. This requires concerted activity of the whole research 
community in order to form terminological conventions. It presupposes public 
discussion with the participation of a broad circle of scholars who represents 
different fields of knowledge but are committed to the common legal anthropo-
logical research agenda. In characterizing the basic methodological approach-
es coexisting in contemporary Russian legal anthropology, the author outlines 
the most promising issues, which such discussion could develop. The author’s 
vision of the object, the thematic field, and the structure of legal anthropol-
ogy is presented as one of possible versions. One of the most promising theo-
ries claiming to become the philosophical foundation of legal-anthropological 
studies – the anthropology of energy – is considered. 
Key-words: legal anthroPology. Methodology of scIence. ParadIgM. re-
search aPProach. anthroPology of energy.
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IntRodução

A “guinada antropológica” nas ciências sociais, que se concreti-
zou na segunda metade do século XX, não ignorou a teoria do direito. 
A antropologia jurídica, graças às obras de autores como N. Rouland, 
passou a ocupar um lugar de honra entre as disciplinas jurídicas. A 
teoria do direito russa, que se encontrou em uma situação de crise 
metodológica como resultado do colapso do paradigma marxista-
leninista, anteriormente considerado como “o único verdadeiro”, 
voltou-se para a antropologia no final da década de 1990. A despeito 
disso, nas últimas duas décadas, monografias e livros, ou mesmo teses 
(como a tese de doutoramento de O. Puchkov [PUCHKOV, 2001]), 
sobre a antropologia jurídica, seu estatuto epistemológico e seu lugar 
nas ciências humanas e sociais, ainda são temas em debate.

Na Rússia, a antropologia jurídica desenvolveu-se em duas linhas 
paralelas. A primeira delas existe há bastante tempo como uma subdisci-
plina da antropologia social (cultural). Suas “bases foram estabelecidas 
no século XIX, mas na era soviética o número de estudos nesta área de-
clinou drasticamente, e essa subdisciplina [...] começou a se recuperar 
somente na década de 1990” (SOKOLOVSKY, 2015: 147). Os esforços 
de pesquisa da comunidade científica formados em torno dessa área 
concentram-se principalmente no estudo do direito consuetudinário e 
da vivência jurídica dos povos indígenas. A maioria dos pesquisadores 
adere ao paradigma tradicional de antropólogos e etnógrafos, em que o 
estatuto da antropologia jurídica como uma das “seções” ou subdisci-
plinas da antropologia cultural é considerado uma questão resolvida há 
muito tempo, não mais discutida.

A segunda linha – muito mais recente – começou a se formar na 
segunda metade da década de 1990, dentro da comunidade científica 
de juristas, e o seu processo de formação ainda não foi concluído. Os 
pesquisadores que seguem essa tendência veem muitas vezes a antro-
pologia jurídica como uma entre as ciências jurídicas, ou “um ramo 
situado no âmbito da teoria geral do direito” (KOVLER, 2002: 20).
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Nesta abordagem, por sua vez, existem dois pontos de vista. Os 
partidários do primeiro, em particular A. I. Kovler e V. S. Nersesyants, 
veem a antropologia do direito como uma disciplina científica e pe-
dagogicamente independente, ao lado de outras ciências jurídicas fun-
damentais. “No plano das ciências jurídicas e da educação jurídica, a 
antropologia jurídica ocupa seu lugar especial e independente entre 
uma série de disciplinas científicas gerais como a teoria do direito e 
do Estado, a filosofia do direito, a sociologia do direito, a psicologia 
do direito, a história do direito, do Estado e do pensamento jurídico, e 
o direito comparado” – nesse sentido, tem-se o trabalho de V. S. Ner-
sesyants (NERSESYANTS, 1999: 2).

Os cientistas que possuem um ponto de vista diferente desse não 
reconhecem a antropologia do direito com um tal status [de disciplina 
autônoma], insistindo que é uma abordagem filosófica e metodológica 
encerrada dentro da teoria geral do direito e da ciência jurídica em geral. 
No sentido dessa posição, por exemplo, há a monografia coletiva recen-
temente publicada “Antropologia sociocultural do direito”, que talvez 
seja o trabalho mais fundamental, na ciência russa, até os dias de hoje, 
sobre a questão. Para eles, “a antropologia sociocultural do direito não 
é uma disciplina científica institucionalizada e independente, mas uma 
abordagem específica de análise e representação da realidade jurídica, 
mais profunda do que a praticada pela teoria dogmática do direito. Não 
é necessária uma institucionalização especial dessa disciplina” (ISAEV; 
CHESTNOV, 2015: 162).

Assim, pode-se afirmar que, atualmente, duas direções para a antro-
pologia jurídica coexistem. Elas podem, sob certas condições, ser cha-
madas de “antropológica” e “jurídica”. E os seus paradigmas fundantes 
– bem estabelecidos no caso da “antropologia jurídica antropológica” 
e localizados em um estágio inicial de formação no caso de seu homó-
logo “jurídico” – são tão diferentes que não parece muito exagerado 
falar da possibilidade de surgimento de duas ciências diferentes com 
o mesmo nome. Estão sendo formadas em torno delas comunidades 
científicas, cujas composições, na prática, não apenas não se cruzam, 
como também, muitas vezes, ignoram as conquistas das pesquisas umas 
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das outras. É difícil reconhecer essa situação como desejável. Há uma 
necessidade de tentar “fechar a lacuna” formada entre “dois [tipos] de 
antropólogos do direito”. E não se pode dizer que esse trabalho não está 
sendo encaminhado. Na virada da década de 1990/2000, foram reali-
zados cursos de verão sobre antropologia jurídica, no âmbito dos quais 
teve lugar um diálogo entre antropólogos e juristas; no Instituto de Et-
nologia e Antropologia da Academia Russa de Ciências há, inclusive, 
um seminário a respeito de antropologia jurídica (NOVIKOVA, 2016: 
125). No entanto, esses esforços ainda não levaram à formação de um 
único paradigma.

Em busca de um caminho para a convergência de posições, pode 
servir de orientação a seguinte observação de I. L. Chestnov: “qual-
quer que seja a abordagem professada, não se nega a existência de uma 
antropologia sócio-cultural (ou social) do direito institucionalizada” 
(ISAEV, 2015: 162). Isso pressupõe a existência da antropologia ju-
rídica em duas “hipóstases” (“ипостасях”) – como orientação episte-
mológica na teoria do direito e como – na terminologia dos autores 
– uma independente e institucionalizada disciplina científica. Em nossa 
opinião, é esse pensamento que indica o caminho para a síntese de 
pontos de vista aparentemente inconsistentes sobre a questão do status 
científico da antropologia do direito. 

Para determinar o lugar da antropologia jurídica (no segundo sen-
tido, como disciplina científica independente) na ciência social e huma-
na, antes de tudo, é necessário descobrir qual é o seu objeto de estudo. 
N. Rouland define essa ciência como “uma disciplina que por meio da 
análise da palavra escrita ou falada, prática e sistema de representação, 
estuda os processos de juridicização peculiares de cada sociedade e pro-
cura revelar sua lógica interna” (ROULAND, 1990: 7).

De acordo com essa definição, o objeto de estudo da antropolo-
gia do direito é o “processo de juridicização” com sua “lógica interna” 
inerente, levando em consideração a variação geográfica, cultural, his-
tórica etc. (“peculiares de cada sociedade”). “Processos de juridiciza-
ção” significam, por sua vez, que “cada sociedade [...] escolhe quais 
regras de conduta que já operam em outros sistemas de controle so-
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cial (por exemplo, a moralidade ou a religião) podem ser qualificadas 
(ou não qualificadas) como jurídicas” (ROULAND, 1990: 8). É difícil 
reconhecer essa definição como exauriente, uma vez que, por toda a 
importância desses processos, seria inadequado limitar para eles apenas 
o campo de estudo da antropologia jurídica. 

Entre os cientistas russos, não há unidade para determinar o objeto 
de estudo da antropologia do direito. Assim, V. V. Bocharov considera 
que “geralmente um sistema jurídico (um invariante do direito consue-
tudinário) se forma no processo de auto-organização social e determina 
a ordem social em uma sociedade tradicional” (BOCHAROV, 2013: 
16; grifos do autor). Em nossa opinião, tal abordagem restringe injus-
tificadamente o campo científico da matéria, reduzindo-a, de fato, à et-
nografia jurídica. Em primeiro lugar, a antropologia jurídica estuda não 
apenas a sociedade tradicional, mas também a moderna. Isto, por sinal, 
é claramente demonstrado pelo próprio trabalho de V. V. Bocharov, 
do qual esta definição é tomada: nele, o autor investiga a ação da “lei 
não escrita” na sociedade moderna com não menos cuidado do que na 
tradicional, ampliando assim os limites do declarado objeto de estudo. 
Em segundo lugar, é difícil concordar com o autor na definição de que 
a antropologia do direito deveria estar interessada exclusivamente 
naquele sistema que é geralmente jurídico (e que, na opinião dele, é 
um “invariante do direito consuetudinário”). Muitos pesquisadores, 
começando por N. Rouland (ROULAND, 1999), mostraram de forma 
convincente que a antropologia jurídica deve considerar uma pessoa no 
contexto do direito tanto costumeiro quanto escrito, sem o que é impos-
sível criar um modelo holístico de Homo juridicus.

Os autores do trabalho “Antropologia sociocultural do Direito” 
acreditam que “o objeto científico da antropologia sócio-cultural do 
direito é o direito como um fenômeno social em todas as suas múltiplas 
facetas, ou a realidade jurídica, isto é, as pessoas socializadas em uma 
determinada cultura construindo as noções sociais prevalentes do direi-
to, incluindo sua incorporação simbólica na legislação e outras formas 
de direito normativo, bem como, sua implementação em práticas le-
galmente significantes” (ISAEV; CHESTNOV, 2015: 121; grifos do 



A AntropologiA jurídicA nA rússiA contemporâneA: A buscA de um pArAdigmA

133Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 127-151, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228

autor). Nesta definição, os conceitos desiguais associados naqueles ter-
mos “ou” e “isto é” são impressionantes. O direito, mesmo que tomado 
"em todas as suas múltiplas facetas", é idêntico à “realidade jurídica”, 
e, por conseguinte, é “para pessoas que constroem [...] noções sociais 
sobre o direito”? Se assim for, o objeto da antropologia jurídica dentro 
do quadro de uma definição seria determinado de três maneiras(!), que 
não podem deixar de causar confusão no leitor.

De acordo com O. A. Puchkov, “a antropologia jurídica estuda o 
direito como um problema humano” (PUCHKOV, 1999: 90; grifos do 
autor). A. I. Kovler, a partir da definição de antropologia jurídica dada 
por N. Rouland, formulou a sua própria em duas versões – desenvol-
tas e breves. Aqui apresentamos a segunda versão: “A antropologia 
jurídica estuda a existência jurídica do homem em todos os estágios 
de desenvolvimento desta existência, desde o arcaico até o moderno” 
(KOVLER, 2002: 23; grifos do autor). N. I. Novikova associa-se a 
ele: “a antropologia jurídica estuda a existência jurídica das pessoas” 
(NOVIKOV 2016: 128; grifos do autor). O objetivo da antropologia 
do direito foi definido pelo acadêmico V. S. Nersesyants da mesma 
forma. “A antropologia jurídica”, escreveu ele, “é a ciência do homem 
como um ser social nas suas manifestações jurídicas, por suas dimen-
sões e características” (NERSESYANTS, 1999: 1; grifos do autor).

Em última instância, simplificando, é possível reduzir a diversidade 
dos pontos de vista expressados   por diferentes cientistas e escolas de 
pensamento na discussão sobre o objeto da antropologia do direito, 
para duas posições fundamentais: uma considerando que é uma ciência 
principalmente acerca do direito, outra, principalmente a respeito do 
homem. A primeira posição, entre os pesquisadores russos, foi apresen-
tada por V. Bocharov e os autores da monografia “Antropologia socio-
cultural do Direito”; a segunda, por V. S. Nersesyants, A. I. Kovler e 
todos os cientistas pertencentes à corrente “antropológica” da antropo-
logia jurídica. O ponto de vista de O. A. Puchkov pode ser considerado 
como um compromisso com um meio-termo, mas, em nossa opinião, 
ainda está mais próximo da segunda opção.
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Ao escolher entre as duas posições indicadas, duas considerações 
fundamentalmente importantes devem ser consideradas. Primeiro, em re-
lação ao próprio nome da ciência – “antropologia jurídica” ou “antropo-
logia do direito”. A antropologia é, por definição, a ciência do homem, e 
a disciplina que tem um objeto tão distinto simplesmente não pode aludir 
a algo diverso, não importa qual epíteto exista depois. Portanto, é justo 
admitir que o objeto de estudo da antropologia jurídica é precisamente o 
homem, e não outra coisa. Em segundo lugar, é necessário levar em conta 
que a antropologia jurídica como subdisciplina da antropologia cultural 
já existe há muito tempo, e podemos falar sobre a expansão de seu campo 
temático, o seu enriquecimento metodológico por meio de uma interação 
mais próxima com a ciência jurídica, ou talvez a sua reinstitucionaliza-
ção em razão de uma separação mais precisa com outras subdisciplinas 
da antropologia, o uso de novas abordagens e a construção de um novo 
paradigma, mas não acerca da criação de outra ciência com o mesmo 
nome – talvez, sim, um objeto de estudo diferente.

Portanto, é necessário separar a antropologia jurídica como uma 
disciplina científica independente (“antropologia do direito institucio-
nalizada” de acordo com I. L. Chestnov (ISAEV; CHESTNOV, 2015: 
162) e a abordagem antropológica (antropocêntrica) na teoria do direito. 
Para a última, Pavlov usa o termo “conceito antropológico do direito” 
(PAVLOV, 2014: 167).

Agora, temos que descobrir qual é a especificidade da antropolo-
gia jurídica em comparação com outras ciências humanas. A antropo-
logia geralmente é entendida como um conhecimento integral sobre 
o homem. Mas, por sua vez, uma pessoa é um objeto tão complexo 
que é impossível estudá-la de forma abrangente no âmbito de uma 
única ciência, que, ao mesmo tempo, pudesse preservar a unidade do 
sujeito e da metodologia. Portanto, a antropologia também pode ser 
vista como uma espécie de conceito “guarda-chuva” (“зонтичное” 
понятие), que reúne muitas disciplinas científicas relativamente in-
dependentes: antropologia física, cultural, política etc. E, entre elas, 
também estaria a antropologia jurídica. Unem-nas o seu objeto comum 
de estudo (o homem), embora cada um dos ramos da antropologia 
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tenha sua própria tematização particular de pesquisa e sua própria 
metodologia para abordá-la. 

A antropologia jurídica é uma ciência, em primeiro lugar, a res-
peito de pessoas e, apenas em segundo momento, sobre o direito. Isso 
nos permite traçar uma linha clara entre ela e as assim compreendidas 
ciências jurídicas. No foco da teoria do direito (mesmo quando conside-
rada com posições antropologicamente consistentes) está o direito; não 
obstante o objeto de estudo da antropologia, inclusive a jurídica, per-
manece sempre sendo o homem. Quando um jurista estuda o indivíduo 
(o homem), ele observa suas características jurídicas inerentes; quando 
um antropólogo analisa o direito, ele enxerga o indivíduo que o criou. 
Podemos dizer que a antropologia do direito é uma visão do homem 
por meio do prisma do direito. Suas tarefas são o estudo da existência 
jurídica do homem e a busca das “raízes humanas” do direito – isto é, 
das facetas da existência humana no direito, que são “descartadas” do 
campo de visão, por um lado, dos outros ramos da antropologia e, por 
outro, da teoria do direito.

Dessa forma, a antropologia jurídica é uma ciência humana, ao lado 
de outras disciplinas antropológicas. O seu objeto de estudo é diferente 
do objeto da teoria do direito. A antropologia do direito “alimenta” a 
ciência jurídica com ideias, dota-a com ferramentas metodológicas, 
fornece a ela fatos científicos, recomendações práticas, mas não é, em 
sentido estrito, uma parte dela.

Assim, o objeto de estudo da antropologia em geral e da antro-
pologia jurídica em particular é o homem. A construção do conceito 
de homem em todas as suas múltiplas facetas é tarefa da antropologia 
filosófica. Cada uma das disciplinas antropológicas especiais submete o 
objeto comum a elas a uma redução necessária. No caso da antropolo-
gia do direito, essa redução parece do seguinte modo: homem (человек) 
– homem-no-direito (человек-в-праве) – homem jurídico (человек 
юридический) – sujeito de direito (субъект права). 

A antropologia jurídica não pode pretender “compreender” o 
objeto de estudo “homem” em toda a sua completude ontológica, 
mesmo porque isso não é afirmado por qualquer dos “ramos da antro-
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pologia”, mas pode destacar as facetas inacessíveis à ótica de outras 
disciplinas antropológicas. Portanto, ela enfoca a atenção em um lado 
específico daquele objeto, que é o homem-no-direito. A antropolo-
gia do direito, ao considerar uma pessoa imersa na existência jurí-
dica, tenta não perder qualquer dos aspectos da existência humana 
que de algum modo se manifestam nele (homem) e interagem com 
ele. O passo seguinte na redução é um homem jurídico (Homo juridi-
cus) – um “produtor” e um “consumidor” de direito que interage no 
campo jurídico com outras pessoas e entidades extrapessoais (enti-
dades estatais, jurídicas etc.). Aqui, é necessário levar em conta não 
só a influência unilateral do criador sobre sua criatura, mas também 
o oposto: o homem é uma criatura culturalmente condicionada, o que 
significa que sua personalidade é formada pela cultura, incluindo-se o 
direito como um dos componentes culturais. Portanto, ao contrário do 
homem-no-direito, que é um fenômeno universal, um homem jurídico 
existe em uma variedade de manifestações civilizacionais, regionais 
e nacionais. Cada cultura jurídica corresponde à sua “subespécie” 
Homo juridicus.

O último ponto de redução – o sujeito de direito – é realmente um 
conceito jurídico, um objeto comum de estudo para a antropologia do 
direito e para a ciência jurídica; é uma “pessoa normativa” (человек 
нормативный), conforme fixado nas normas do direito positivo.

O tema da antropologia jurídica é a existência jurídica do 
homem em todas as suas múltiplas facetas, o que juristas russos pré-
revolucionários chamaram de “vida jurídica”. Esse tema pode ser de-
finido de forma mais estrita como o comportamento de uma pessoa 
(tanto um indivíduo como uma comunidade de diferentes ordens) no 
campo jurídico, condicionada pelo contexto de uma cultura particu-
lar, com variáveis e invariantes inerentes a ela. A última observação 
é, até certo ponto, um reflexo das palavras de V. V. Bocharov (BO-
CHAROV, 2013:16) sobre o “direito consuetudinário invariante”: na 
nossa opinião, a invariância no comportamento humano, inclusive 
jurídico, certamente existe. E a antropologia do direito, como qualquer 
disciplina antropológica, inclui entre suas tarefas a identificação de tais 
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invariantes. Mas, ao mesmo tempo, a variação que a investigação pode 
apontar não é menos interessante a ela.

As tarefas da antropologia jurídica, em sua forma mais generali-
zada, são aprender o comportamento jurídico de pessoas de diferentes 
culturas e, com base nesse conhecimento, identificar aqueles traços uni-
versais que definem o quadro do comportamento jurídico inerente ao 
modo de pensar do Homo sapiens. Em geral, a questão de saber se a an-
tropologia do direito busca por traços universais ou diferenças, acom-
panha essa ciência desde a sua origem. Se, antes do meio do século XX, 
os antropólogos se inclinavam para a primeira variante da resposta, na 
segunda metade prevaleceu a posição de relativismo cultural: os cien-
tistas se concentraram nas diferenças – um homem de uma sociedade 
tradicional em relação a um de uma não tradicional, um africano em re-
lação a um europeu, e assim por diante. Em formas extremas, esse rela-
tivismo vem reforçar a afirmação de total disparidade entre as experiên-
cias cultural e social de pessoas pertencentes a diferentes civilizações. 
Parece haver chegado o momento de uma abordagem mais equilibrada. 
Em nossa opinião, essas características de uma existência que tem ca-
racterísticas universalmente jurídicas e é única para cada cultura são 
fundamentalmente importantes, embora as primeiras sejam aprendidas 
somente após um exame minucioso da última. Portanto, estudos espe-
cíficos de culturas jurídicas (que estão comprometidos com etnografia 
jurídica) devem preceder a construção de modelos generalizadores.

Sem tentar delinear exaustivamente o campo de estudos da 
antropologia jurídica, gostaria de registrar o significado espe-
cial que tem para ela o tema da consciência jurídica. Se na teoria 
do Estado e do direito ele é periférico, na antropologia jurídica 
deve, em nossa opinião, tornar-se um dos temas centrais. Apesar da 
disponibilidade de monografias e dissertações, ou mesmo teses de 
doutorado, sobre o assunto, os problemas de consciência jurídica 
não podem ser considerados suficientemente estudados. O fato é que, 
sendo um problema não tão jurídico quanto é humano, não pode ser 
exaustivamente estudado pelos métodos de uma teoria “pura” do 
direito, que inevitavelmente faz abstração do “background” sociocul-



 Pavel IgorevIch Kostogryzov

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 127-151, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228138

tural dos fenômenos jurídicos. Então, é a antropologia do direito que 
deve dar um contributo significativo para o estudo desse fenômeno.

Para efetivamente resolver as tarefas cognitivas que os confron-
tam, cada ramo do conhecimento deve ser organizado de certa maneira. 
Para O. A. Puchkov, a estrutura da antropologia jurídica é vista do modo 
seguinte: 1) teoria (parte geral) da antropologia jurídica; 2) antropolo-
gia jurídica da sociedade moderna; 3) antropologia jurídica das socie-
dades tradicionais (etnografia jurídica) (PUCHKOV, 1999: 5). A que-
stão que então surge é: a linha entre sociedades modernas e tradicionais 
é tão imperceptível e os métodos de estudá-las tão diferentes que 
é necessário destacar para eles seções separadas entre as disciplinas 
científicas? Afinal de contas, os métodos etnográficos são válidos para 
qualquer sociedade humana, independentemente do estágio histórico de 
sua existência.

Se seguimos a lógica da construção de disciplinas jurídicas, é mais 
razoável distinguir, em primeiro lugar, as partes gerais (teóricas) das 
especiais. Então, é óbvio que a segunda tarefa é observar a realidade 
jurídica, coletar e sistematizar a informação, sendo a primeira a 
generalização teórica e conceituação dos conhecimentos apreendidos. 
Na parte especial, por sua vez, é possível separar subsecções para o 
estudo de sociedades que deixaram de existir (antropologia histórica 
do direito) e sociedades existentes (etnografia jurídica), uma vez que 
os métodos de estudo são realmente diferentes; por último, a antropolo-
gia jurídica das sociedades modernas e tradicionais (ou, como sugerem 
alguns autores, a antropologia do direito positivo e consuetudinário), a 
antropologia das subculturas jurídicas etc.

Uma das características mais importantes de qualquer disciplina 
científica e que determina seu status epistemológico é seu método de 
cognição. Uma discussão aprofundada sobre os métodos da antropologia 
jurídica exigiria, no mínimo, outro artigo, de modo que, sem abordar 
detalhadamente tal questão, observemos apenas a sua propriedade, 
comum a todas as ciências humanas e diretamente relacionada às 
ferramentas metodológicas utilizadas, sob a forma de uma natureza 
fundamentalmente interdisciplinar.
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O campo de pesquisa de cada uma das disciplinas antropológicas 
interage com o campo de pesquisa de pelo menos outra ciência – bio-
logia, cultura, ciência política, jurisprudência – como refletido em seus 
nomes: antropologia cultural, antropologia política etc. Essa “dualida-
de” é expressa em como essas disciplinas constroem seu objeto e que 
métodos elas utilizam.

A síntese interdisciplinar é altamente característica do estágio 
moderno do desenvolvimento da ciência em geral e das humanidades 
em particular. Essa etapa pressupõe “a reorganização de todo o conhe-
cimento científico e sua produção não tanto em uma base disciplinar 
como em um princípio problemático ou orientado para o problema” 
(SOKOLOVSKY, 2000: 52). A interdisciplinaridade é uma propriedade 
inerente às ciências humanas, e mesmo a divisão da antropologia em 
vários ramos relativamente independentes não priva cada um deles des-
sa característica. A antropologia jurídica não pode atuar sem fazer uso 
das ferramentas cognitivas de uma série de ciências – não apenas a 
teoria do direito e a antropologia, mas também a etnografia, a história, a 
ciência política, a linguística, a psicologia e a sociologia.

A interdisciplinaridade da pesquisa antropológica, por um lado, 
sem dúvida, abre grandes perspectivas heurísticas e, por outro lado, 
gera certas dificuldades no plano epistemológico, sendo o mais óbvio o 
problema de traduzir o conhecimento de uma disciplina com linguagem 
própria para a linguagem de outra disciplina.

Uma vez que a pesquisa jurídica e antropológica é conduzida tanto 
por especialistas do direito como por antropólogos, e muitas vezes 
também por especialistas de outras ciências sociais, para garantir a 
sinergia de seus esforços de pesquisa, torna-se necessário desenvolver 
uma única linguagem, que seja entendida inequivocamente por todos 
os participantes dessa comunidade interdisciplinar. Isso é possível 
enquanto resultado de uma atividade que tenha como propósito a for-
mação de “convenções terminológicas”, que implicam uma discussão 
pública envolvendo uma ampla gama de cientistas oriundos de diferentes 
disciplinas, mas unidos em torno de problemas antropológicos e 
jurídicos comuns de pesquisa. O início de tal discussão foi estabelecido 
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na década de 1990. Com efeito, cada publicação sobre o assunto 
fornece a ela (discussão) uma ou outra contribuição. A despeito disso, 
até o presente momento, a discussão tem sido conduzida mais como 
monólogo do que como diálogo: cada autor oferece suas definições dos 
conceitos básicos, os quais são apenas parcialmente correlacionados 
com a terminologia usada pelos seus colegas.

Gostaria de crer que essa discussão será revivida e conduzida a 
um novo patamar, envolvendo uma troca ativa de ideias e o desenvol-
vimento de um consenso sobre as “constantes terminológicas” básicas 
que constituem o “quadro categorial” (RYAZANOVA, 2013: 38) da 
disciplina científica. 

Sem pretender prejudicar os contornos básicos deste “quadro”, 
permita-nos tomar a liberdade para indicar algumas direções do cur-
so possível da discussão, e também para identificar pelo menos alguns 
termos que, na nossa opinião, são nodais para a alegada linguagem 
convencional da antropologia jurídica.

Obviamente, a pedra angular dessa disciplina científica são 
os termos “homem” e “jurídico”. Todavia, essas categorias são tão 
complexas e multifacetadas que sua definição causa controvérsia 
incessante, mesmo no âmbito da antropologia filosófica e da teoria do 
direito, respectivamente. Portanto, é apropriado considerá-los como 
metacategorias de categorias da antropologia jurídica, não determinadas 
pelos meios epistemológicos dessa ciência em si mesma. O desenvolvi-
mento delas continua a ser uma prerrogativa da filosofia – a antropolo-
gia filosófica e a filosofia do direito, respectivamente. Na antropologia 
jurídica, as escolas científicas podem coexistir, e os limites entre elas 
passam principalmente ao longo da linha de compreensão daquelas 
categorias básicas. Ao mesmo tempo, é necessário indicar claramente 
qual ideia sobre o homem e o direito é defendida pelo autor de um 
estudo particular.

Por que a clareza nesse assunto é tão importante, em nossa opi-
nião? O fato é que as ideias filosóficas colocadas na base da pesquisa 
científica, em grande parte, determinam a direção em que ela irá se 
desenvolver e os pontos de referência aos quais a topologia do conhe-
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cimento científico produzido será atrelada. E, portanto, é importante, 
antes de tudo, para o próprio pesquisador, que essas ideias sejam enqua-
dradas em um conceito claro. As categorias “limitantes” de tal conceito, 
no caso da antropologia jurídica, são, como já dito, os conceitos de 
“homem” e “direito”. A partir do que exatamente as ideias sobre ho-
mem e direito serão consideradas pelo autor para o seu ponto de partida 
e toda a estrutura de seus argumentos, depende, em última instância, o 
conteúdo das conclusões a que ele chegará como resultado da pesquisa. 
A primeira função que essas categorias são chamadas a realizar na 
pesquisa antropológica e jurídica – chamemo-la de calibragem – é 
permitir isolar objetos de seu mundo fenomêmico, isto é, é distinguir 
inequivocamente gente (людей) de não-gente (не-людей) e fenômenos 
jurídicos (правовые явления) de não-jurídicos (не-правовых).

E se, a despeito de todas as volumosas diferenças na compreensão 
do conceito de “homem”, há certo consenso a respeito dele – todos os 
antropólogos concordam1 sobre quem é exatamente considerado uma 
pessoa (pelo menos quando se trata de pessoas modernas e não de seus 
antepassados fósseis) – com o termo “direito” é diferente.

As definições de direito existentes na ciência jurídica moderna, 
sendo de conteúdo diverso, variam em volume, de modo que, depen-
dendo de qual deles constitui a base de tal ou tais discursos jurídico-
-antropológicos, haverá muitos fenômenos qualificados como jurídicos. 
Isso deve ser levado em conta sempre que se trate de esclarecer o que 
exatamente deve constituir o campo de estudo da antropologia jurídica. 
Em vários autores, escolas científicas e correntes, seus limites serão 
diferentes dependendo da definição de direito que eles adotaram.

A segunda função realizada pela metacategoria da antropologia 
do direito é, na verdade, epistemológica. Pode até ser mais importante 
do que a primeira e, nesse caso, o papel principal é desempenhado não 
pelo volume, mas pelo conteúdo dos conceitos “homem” e “certo”, uma 

1 Nós deliberadamente deixamos para trás o debate das entrelinhas sobre se são se-
res humanos o embrião humano, o clone ou conceitos marginais que negam status 
humano para alguns representantes da espécie Homo sapiens (por exemplo, para 
pacientes com síndrome de Down). (N. do A.).
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vez que ele define o vetor da busca científica, direcionando-a para de-
terminado rumo.

Paradoxalmente, a maior parte do trabalho acerca de antropologia 
jurídica (mesmo o mais fundamental, que seja considerado um clás-
sico) não revela explicitamente as concepções de homem que estão 
em suas bases. Aparentemente, seus autores estão satisfeitos com a 
compreensão intuitiva de homem (a sua própria e a do leitor), que lida 
bem com a primeira – a função de “calibragem”, mas não pode ser su-
ficiente para construir um projeto epistemológico holístico que seja o 
núcleo organizador de toda a teoria científica. Isso não significa que os 
antropólogos não tenham (direito a) uma ideia clara sobre pessoa, até 
porque ela está certamente presente, ainda que, na maioria das vezes, 
de modo “invisível”, cabendo ao leitor reconstruí-la a partir de infor-
mações indiretas. Os trabalhos a respeito de antropologia jurídica po-
deriam ser muito melhores se seus autores revelassem suas posições 
filosóficas na introdução ou no capítulo inicial de seus trabalhos.

Uma honrosa exceção quanto a isso foi a obra coletiva “Antropolo-
gia Sóciocultural do Direito”, na qual consta o capítulo de autoria de V. I. 
Pavlov (ISAEV, CHESTNOV, 2015: 109-116; 301-337), o qual descreve 
brevemente o conceito de homem, que é a base sobre a qual vai discorrer 
o autor. Isso é apresentado de forma ainda mais detalhada nos trabalhos 
individuais do citado autor (PAVLOV, 2012a; 2012b; 2014). Ao contrário 
da maioria dos trabalhos acerca de antropologia jurídica, tanto nacionais 
quanto estrangeiros, cujos autores estão afastados de ideias behavioristas, 
freudianas ou marxistas a respeito do homem, a teoria antropológica ori-
ginal foi escolhida como base filosófica daquela obra.

Essa teoria original – os autores a chamam de energia ou sinér-
gica – é desenvolvida pelo renomado filósofo e antropólogo russo S. 
S. Khoruzhy e seus seguidores. Ela se origina do ensino antropológico 
e da prática ascética de direção axial na teologia ortodoxa medieval 
– o hesicasmo (исихазма) (cf. obras de João Damasceno, Gregório 
Palamas etc.). A antropologia hesicasta, por sua vez, tem origens na 
filosofia de Aristóteles, estendendo um fio de continuidade por meio 
das obras de Boécio e Orígenes.
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Uma antropologia de energia é caracterizada pela rejeição das ten-
tativas de “captar” a essência do homem como se ela fosse algo está-
tico, pronto e acabado (o que geralmente é característico do discurso 
antropológico moderno desde os existencialistas, os quais mostraram 
que a essência do homem é a sua existência: – a existência precede a 
essência), e pela transição para a construção de um modelo dinâmico 
de homem – o qual não se tornou, mas está se tornando, desse modo, 
um participante ativo do processo, criando-se a si mesmo (autopoiese). 
Esse processo é ancorado no conceito de energia; com efeito, um ho-
mem, na ótica hesicasta, não passa de um “pacote”, um “coágulo” de 
energias difusamente dirigidas.

V. Pavlov, seguindo S. S. Khoruzhy, define a essência da com-
preensão energética do homem da seguinte forma: “A energia é a 
atualização da potencialidade daquilo que existe, e, como observado 
por S.S. Khoruzhy, ‘com exatidão – corresponde ao próprio processo, 
ao movimento e à atualização das atividades, e não ao seu resultado 
(atualidade, realização)’. De acordo com Joan Damascene, ‘todas as 
habilidades do homem [...] tanto cognitivas como vitais, bem como, na-
turais, e também artificiais, são chamadas ένέργεια’, ‘a energia é a pri-
meira força natural e em movimento da alma racional’. O que caracteri-
za o não essencial, ou melhor, a descrição não-essencial de uma pessoa, 
é que o ascetismo, como resultado de uma observação de uma pessoa 
experiente, tem complementado, desenvolvido e refinado o conceito de 
energia – um homem de energia [...] passou a ser considerado como uma 
multiplicidade em constante mudança, um elemento de fracionalidade e 
variabilidade” (PAVLOV, 2012 b: 16).

Assim, a antropologia de energia é uma “abordagem dinâmica do 
homem em sua natureza, uma configuração antropológica dinâmica” 
(KHORUZHY, 2002). Rejeitando a busca inerente ao cientificismo vul-
gar por padrões lineares inequívocos, como os de causa e efeito, ela 
“coloca princípios morais e volitivos no centro” (KHORUZHY, 2002). 
Essa atitude epistemológica é inteiramente complementar à antropo-
logia jurídica, que também presta muita atenção ao papel da moral e 
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da força de vontade em uma pessoa “responsável” para a geração de 
fenômenos jurídicos.

No entanto, a escolha da antropologia de energia como o “funda-
mento” filosófico da pesquisa jurídico-antropológica está longe de ser 
óbvia. A teoria de S. Khoruzhy e de sua escola de pensamento pode 
parecer demasiado original, até mesmo exótica; também é possível 
censurar nela alguns arcaísmos, porque as ideias de antropologia de 
energia são ancoradas no corpo de textos filosóficos bizantinos de mais 
de seis séculos.

No entanto, em nossa opinião, essas obscuridades podem ser fa-
cilmente dissipadas. A natureza arcaica da antropologia de S. S. Kho-
ruzhy é somente aparente. Toda a tradição filosófica europeia remonta 
genealogicamente a Aristóteles, e o hesicasmo bizantino faz parte de 
um “mainstream” intelectual pan-europeu em seu sentido mais amplo. 
O fato de que a tradição da filosofia hesicasta em certo momento foi in-
terrompida e permaneceu por muito tempo no esquecimento, não pode 
servir de argumento contra sua atualização em uma nova época.

Há um “ponto de contato” entre a antropologia de energia e uma 
série de conceitos pós-clássicos que estão entre as mais relevantes ideias 
da moderna filosofia ocidental e das ciências sociais em geral. De modo 
particular, o próprio S. S. Khoruzhy aponta certas conotações dela na 
filosofia de M. Heidegger (KHORUZHY, 2012: 44). Paralelos com a 
visão existencialista da existência humana já foram mencionados. E há 
pontos óbvios e comuns com a filosofia oriental – tanto da Índia quanto 
do Extremo Oriente –, onde conceitos próximos do conceito-chave 
de energia também desempenham um papel de destaque, inclusive na 
compreensão do homem como fenômeno.

Do ponto de vista da antropologia jurídica, é de interesse particular 
o paralelo encontrado entre as ideias da antropologia de energia e as 
teorias mais relevantes para a ciência universal, voltadas para estudos 
práticos da vida social do ser humano, incluindo a sua vida jurídica. 
Em particular, estamos falando dos ensinamentos do sociólogo 
francês Pierre Bourdieu, que não só é um dos principais expoentes da 
sociologia contemporânea, como também tem um impacto na pesquisa 
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antropológica. Os seus conceitos-chave do agente social, praticante e 
habitus se encaixam, tanto quanto possível, no paradigma energético.

Introduzindo a noção de “agente”, em vez dos termos usuais “su-
jeito” ou “indivíduo”, P. Bourdieu enfatiza “antes de tudo, essas qua-
lidades [da pessoa], tais como a atividade e a capacidade de agir, e de 
ser detentora de práticas de certo tipo” (SHMATKO, 1993: 14-15). A 
categoria “energia” é ideal para descrever aquelas qualidades e sua im-
plementação na prática.

“Habitus é um sistema de fortes disposições adquiridas (disposi-
tions), estruturas estruturadas [структурированных структур], des-
tinadas a funcionar como estruturas estruturantes [структурирующих 
структур], i.e., como princípios que geram e organizam práticas e 
representações que são objetivamente adaptadas para alcançar certos 
resultados” (BATURICHIK, 2009). Pode-se dizer que o habitus 
organiza, arruma, estrutura as energias multidirecionais do agente, 
compila-as, define-as como certo vetor na direção do objetivo escolhido, 
possibilitando que práticas sociais tenham significado. Uma vez que o 
habitus é delineado por todo o ambiente cultural de uma pessoa durante a 
formação de sua personalidade, torna-se possível falar sobre os diferentes 
habitus inerentes a diferentes culturas (incluindo diferentes culturas 
jurídicas), que constituem os tipos correspondentes de homem jurídico.

Outro conceito bourdieano – capital social (BORDIEU, 1993: 
56-58) – também pode ser interpretado em termos de antropologia de 
energia como uma energia de um tipo particular armazenada, alienada 
de uma pessoa em certa posição social, e que “sob demanda” dela pode 
ser trazida à tona e implementada como ação social.

Assim, a teoria energética, a despeito de sua inquestionável origina-
lidade e imaginário arcaico, fala a mesma língua que a ciência ocidental 
moderna, o que nos permite “cruzar” por entre elas. Por sua vez, o enri-
quecimento da antropologia de energia com as contribuições de cientis-
tas estrangeiros torna possível que se passe de uma “alta teoria” para um 
estudo direto de empirismo social. Dessa forma, é possível construir a 
partir dela uma metodologia relevante voltada ao estudo prático do ser 
humano, o que a torna não apenas uma filosofia “pura”, mas também um 
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paradigma epistemológico independente, adequado para a construção de 
uma teoria jurídico-antropológica de “nível médio”.

Tudo o que já foi dito não deve ser entendido no sentido de que a 
antropologia de energia se propõe a ser considerada a partir de agora 
como a única verdadeira posição filosófica e metodológica, devendo 
todas as demais ser rejeitadas e esquecidas. Evidentemente que não. 
Tem-se apenas o fato de que cada pesquisador ou equipe de pesqui-
sa pode explicar claramente (pelo menos para si mesmos e, tanto me-
lhor, para o leitor) o fundamento filosófico sobre o qual suas constru-
ções jurídico-antropológicas são edificadas. É impossível argumentar 
conclusivamente a respeito de uma pessoa-no-direito, sem depender de 
certas ideias acerca de uma pessoa em geral. Os autores da monogra-
fia “Antropologia Sociocultural do Direito” nos deram um exemplo de 
pesquisa fundamentada em uma nítida concepção filosófica de homem. 
É claro que outras abordagens da antropologia jurídica, ancoradas em 
outras teorias filosóficas, também são possíveis (e necessárias).   

A aceitação de determinada posição filosófica determina todo o 
sistema de raciocínio seguinte do pesquisador. “Se antes se supunha 
que a tarefa da antropologia filosófica fosse ‘o estudo da estrutura es-
sencial do homem’ (M. Scheler), agora, em contraste, a antropologia 
deve ser encarregada de investigar a estrutura energética do homem” 
(KHORUZHY, 2012: 47]. A transição da antropologia filosófica para 
a “teoria de nível médio”, que neste caso é a antropologia jurídica, 
requer a construção de um discurso científico de acordo com o conceito 
filosófico escolhido. Essa tarefa não é tão simples como pode parecer 
à primeira vista. S. Khoruzhy salienta, a esse respeito, que “o avanço 
da energia para a frente [...] não pode repousar em nenhum aparato 
conceitual já criado e requer uma reestruturação especial do discurso 
filosófico” (KHORUZHY, 2012: 44). É possível assumir de bom grado 
que o discurso científico da antropologia jurídica também deve ser 
reconstruído, e isso não se refere apenas à terminologia, mas também ao 
“ângulo de visão” da matéria. E se na filosofia tal reestruturação já foi 
realizada pelo próprio S. Khoruzhy e sua escola, então, na antropologia 
do direito, esse trabalho está apenas começando. Como já mostrado, ele 
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pode ser feito (pelo menos em parte) usando conceitos desenvolvidos 
pela ciência universal, desde que sejam adequadamente “traduzidos”.

Quanto à segunda metacategoria (o direito), ela “teve mais 
sorte”. Quase todos os trabalhos sobre antropologia jurídica contêm 
uma definição do direito, a partir da qual o autor caminha. Como já 
foi observado, há muitas definições a esse respeito. Portanto, não 
pretendendo escolher a “melhor”, tentaremos apenas designar um 
critério que nos permita cortar aquelas que são certamente inaplicáveis   
no discurso jurídico-antropológico. Toda concepção positivista (“lega-
lista”, nos termos de V. S. Nersesyants) que, de uma forma ou de outra, 
identifica o direito com o Estado – tratando o direito como “a vontade 
das classes dominantes”, “a norma estabelecida pelo Estado”, “a ordem 
do soberano” etc., conquanto traga consigo uma ampla gama de fenô-
menos para além do alcance da fenomenologia jurídica, indubitavel-
mente entra no campo temático da antropologia jurídica.

Depois que as linhas básicas das metacategorias fundamentais 
de antropologia jurídica foram delineadas, torna-se possível construir 
um léxico2 para essa ciência, isto é, torna-se possível a construção 
de conceitos que componham a sua linguagem operacional e sejam 
determinados com base em ideias já formuladas sobre o homem e o 
direito. Como já mencionado, isso é possível formando “conven-
ções terminológicas” ao final de uma ampla discussão científica. Tal 
trabalho, em essência, é realizado constantemente. Como exemplos de 
conclusões terminológicas bem-sucedidas, podemos citar a introdu-
ção por O. A. Puchkov do conceito de ambiente jurídico (PUCHKOV, 
1999: 142) e o termo subjetivação jurídica proposto por V. I. Pavlov 
(PAVLOV, 2012 a: 13), tomados da análise social bourdieana dos con-
ceitos de campo jurídico e capital jurídico e, finalmente, a noção de 
pluralismo jurídico com frequência encontrada nos trabalhos acerca de 
antropologia jurídica (GRIFFITHS, 1986, p. 2). 

2  No original: тезауруса (thesaurus).
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consIdeRAções fInAIs

Enfatizamos mais uma vez que este artigo é um convite para uma 
discussão. O autor estabeleceu como objetivo apresentar o problema, 
mas de modo algum reivindicando uma solução final, pois considera 
como sendo a tarefa prioritária da antropologia jurídica a superação 
da “bifurcação” dessa disciplina científica, o que requer uma interação 
mais ativa de duas comunidades científicas que atualmente agem isola-
damente umas das outras.

A necessidade de reinstitucionalização da antropologia jurídica 
por meio do desenvolvimento de um novo paradigma existe de for-
ma objetiva em ambas as comunidades – a comunidade há muito es-
tabelecida de antropólogos e a comunidade jurídica emergente – em-
bora, talvez, para a primeira não seja óbvio por que exatamente sua 
existência é relativamente longa e estável, e por que a segunda estaria 
concentrada na busca ativa de um paradigma. O fato é que a maioria dos 
membros da comunidade antropológica atua no quadro do paradigma 
cujos fundamentos se situam na primeira metade do século XX, com os 
“pais fundadores” da antropologia jurídica – B. Malinowski e outros. 
Seu núcleo é composto por várias versões dos conceitos de sociedade 
tradicional e direito consuetudinário, enquanto os representantes da 
comunidade jurídica estão principalmente interessados   na existência 
jurídica da sociedade moderna (o que alguns autores chamam de “an-
tropologia do direito positivo”). Ao mesmo tempo, uma simples “troca” 
de conceitos entre essas comunidades não é possível, assim como não é 
possível a construção de uma nova teoria a partir de fragmentos pontuais 
(escolhidos mais ou menos arbitrariamente) entre aqueles existentes.

É por isso que é necessário formar um novo paradigma que se 
tornará um modelo convincente e viável que nos permita explicar de 
modo simultâneo as “metades” da realidade jurídica, e fornecer a cha-
ve para se entender tanto a pessoa-no-direito enquanto um fenômeno 
humano universal, quanto toda a diversidade de suas manifestações 
locais culturalmente condicionadas. Não tendo a liberdade de pre-
ver como será o “preenchimento” conceitual desse novo paradigma, 
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o autor tentou identificar apenas alguns dos seus pontos de referência 
que lhe parecem críticos, e descrever a direção do possível processo 
de construção. O progresso nesse caminho exigirá esforços conjuntos 
de representantes de ambas as comunidades científicas que desenvol-
vam a antropologia jurídica, o que deverá eventualmente levar à sín-
tese desejada tanto no campo da metodologia quanto da construção de 
conceitos fundamentais. O autor espera que este artigo contribua para a 
ativação desse diálogo.
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Breves conexões entre a motivação das 
decisões judiciais e o campo da 
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Brief connections between the motivation of judicial 
decisions and the field of artificial intelligence
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Resumo O avanço tecnológico no campo da inteligência artificial (IA) vem 
crescendo, aventando a possibilidade que máquinas possam tomar decisões, 
inclusive na seara jurídica. Com essa realidade, este artigo objetiva lançar al-
gumas ideias entre a motivação das decisões judiciais e a utilização de IA para 
julgar litígios. Utilizando o método indutivo, discorreu-se sobre ambos os te-
mas de modo a encontrar pontos de encontro e de ruptura na capacidade de 
uma IA julgadora poderem motivar decisões judiciais em atenção às diretrizes 
legais e constitucionais. Conclui-se que o campo da IA atual ainda não é total-
mente capaz de atender a essas diretrizes, em razão da dificuldade em replicar 
a argumentação humana necessária para se proceder a motivações com teor 
jurídico por envolver valores e normas.
Palavras-chave: MotiVAção. direitoS fundAMentAiS. inteligênCiA ArtifiCiAl.

AbstRAct The technological advancement in the field of artificial intelligen-
ce (A.I.) has been growing exponentially, with the possibility that machines 
can make decisions, including legal ones. With this reality, this article aims to 
throw some ideas between the motivation of judicial decisions and the use of 
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IAs to judge litigation. Using the inductive method, it was discussed on both 
topics in order to find points of meeting and rupture in the ability of IA sin 
being able to motivate judicial decisions in attention to the legal and consti-
tutional guidelines. It is concluded that current IAs are not yet fully capable 
of meeting these guidelines because of the difficulty in replicating the human 
argument needed to carry out legal reasons for involving values and norms.
Key-words: MotiVAtion. fundAMentAl rightS. ArtifiCiAl intelligenCe.

IntRodução

Até o fim do século XVII era comum os juízes proferirem de-
cisões imotivadas, o que trazia insegurança jurídica para a sociedade, 
que desconfiava e desacreditava no Poder Judiciário, diante de decisões 
injustas proferidas conforme o livre-arbítrio dos juízes e sem qualquer 
compromisso com a lei.

Em razão desses problemas, a necessidade de motivação das de-
cisões judiciais adquiriu, a partir do século XVIII, status de obrigato-
riedade no ordenamento jurídico de diversos países e, posteriormente, 
status de preceito fundamental insculpido em muitas constituições, in-
clusive na Constituição do Brasil, país no qual a motivação das deci-
sões judiciais é uma garantia constitucional e um direito fundamental 
do cidadão.

Ocorre que, com os avanços tecnológicos e diante do crescente 
aumento do número de processos que abarrotam o Poder Judiciário, 
passou-se a cogitar a utilização de inteligência artificial na motivação 
das decisões judiciais, com o escopo de agilizar os trâmites dos proces-
sos, proferindo-se decisões judiciais em menor espaço de tempo.

Diante desse contexto, este trabalho tem como desígnio tecer al-
gumas considerações sobre a motivação das decisões judiciais, bem 
como, a respeito do uso das novas tecnologias atreladas ao processo, 
principalmente acerca da possibilidade de utilização de inteligência ar-
tificial na motivação das decisões judiciais.

Adianta-se que não se pretende no presente artigo esgotar o assunto, 
mas, sim – respeitando-se os limites impostos a esse tipo de produção 
acadêmica – tecer algumas considerações a respeito desse tema de grande 



Breves conexões entre a motivação das decisões judiciais e o campo da inteligência artificial

155Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 153-171, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228

relevância nos dias de hoje, dada a necessidade constante de se perquirir 
meios tecnológicos capazes de auxiliar o Poder Judiciário no aprimora-
mento do trâmite processual em verdadeira Administração da Justiça.

Denota-se daí a relação da temática com as pesquisas desenvol-
vidas pelos autores no âmbito dos Grupos de Pesquisas Novas Tecno-
logias, Processo e Relações de Trabalho e Jurisdição, Efetividade e 
Instrumentalidade do Processo vinculados ao Programa de Pós-Gradu-
ação em Direito (PPGD), da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

O método de abordagem utilizado no presente artigo foi o indutivo, 
visto que foram verificadas as relações existentes entre os fenômenos em 
estudos, quais sejam, a motivação das decisões judiciais tanto na pers-
pectiva de direito fundamental quanto na de argumentação jurídica e as 
inteligências artificiais capazes de aprender e argumentar de modo a po-
derem ser utilizadas para julgar ou auxiliar no julgamento. Dessa forma, 
a pesquisa foi bibliográfica e documental com caráter explicativo.

Para alcançar os objetivos e para melhor desenvolvimento do tema 
proposto, o presente trabalho foi dividido em cinco tópicos. Nos três 
primeiros, se fará a abordagem do dever constitucional de motivação 
das decisões judiciais, trançando a sua relação com a argumentação ju-
rídica e com o Novo Código de Processo Civil. Em seguida, nos dois 
últimos tópicos, abordam-se as compreensões necessárias para o escla-
recimento da natureza e da situação no campo da inteligência artificial 
(IA) para que seja possível analisar em que medida uma IA pode ser 
utilizada de modo efetivo pelo Poder Judiciário sem aviltar o direito 
fundamental à motivação das decisões judiciais e, assim, garantir o de-
vido processo legal.

1. motIvAção dAs decIsões judIcIAIs

 As decisões judiciais pelas quais o juiz se pronuncia são classi-
ficadas em três espécies, mormente sentenças, decisões interlocutórias 
e despachos, conforme o caput do artigo 203 do Código de Processo 
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Civil (CPC). Todas elas são compostas por três elementos essenciais, 
nos termos dos incisos do artigo 489 do CPC, sem os quais a decisão 
padece de vício, ensejando, assim, a sua nulidade.

O primeiro deles é o relatório que conterá os nomes das partes, 
a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o 
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, 
conforme o artigo 489, inciso I, do CPC. O segundo são os fundamen-
tos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, nos termos 
do artigo 489, inciso II, do CPC. E o terceiro é o dispositivo em que 
o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, 
consoante o artigo 489, inciso III, do CPC.

É a união desses três requisitos que compõe as decisões judiciais. 
Basta, então, a ausência de apenas um desses elementos para que a de-
cisão judicial seja considerada nula, de forma que todos eles são impor-
tantes para a composição das decisões proferidas no curso do processo.

Não obstante, é inegável que um dos principais elementos da sen-
tença é a fundamentação, isto é, a exposição dos motivos de fato e de 
direito que levarão ao convencimento do magistrado.

 A magnitude desse elemento fez que o legislador constituinte, 
preocupado com a segurança jurídica (PRETTO, 2010, p. 123-124) e 
com a publicidade dos atos processuais, fizesse constar no texto cons-
titucional que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário se-
rão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade 
(PRETTO, 2010, p. 124-125), podendo a lei limitar a presença, em de-
terminados atos, às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do inte-
ressado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, nos 
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 (CRFB).

A fundamentação é hoje, portanto, “uma garantia da cidadania e 
um direito fundamental do cidadão” (SCHIAVI, 2013, p. 722). No mes-
mo sentido, Carlos Aurélio Mota de Souza ensina:
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[...] ao ser constitucionalizado o preceito sobre a fun-
damentação das decisões judiciais,1 ficou assegurada 
processualmente aos cidadãos e à sociedade, além da 
satisfação de interesses privados, também uma ampla 
garantia dos direitos fundamentais, especificamente os 
princípios de acesso à justiça, ao devido processo legal 
e à irretroatividade da coisa julgada, implícita à segu-
rança jurídica (2016, p. 370).

Todas as espécies de decisões judiciais devem ser, por força cons-
titucional, motivadas, ou seja, devem expressar os motivos de fato e de 
direito que levarão ao convencimento do magistrado. O juiz, no exer-
cício de suas funções, é obrigado a julgar os casos que são submetidos 
à sua jurisdição, sendo que na realização dessa tarefa deve, portanto, 
motivar suas sentenças por meio da exposição dos argumentos que o 
fizeram chegar à conclusão.

Esse exercício pressupõe uma lógica jurídica da argumentação, de 
modo que a decisão judicial é um ato em que ocorre a argumentação 
jurídica, pois, se o juiz é obrigado por lei a fundamentar de sua deci-
são judicial, o caminho para alcançar esse fim passa, necessariamente 
– como dito – pela argumentação.

Com o advento do novo CPC, o qual prima pela segurança ju-
rídica e pela efetiva concretização do direito da parte, estabeleceu-se 
expressamente na lei as hipóteses em que não serão consideradas, para 
todos os efeitos legais, fundamentadas as decisões judiciais, atendendo, 
assim, ao dever constitucional de fundamentação.

 O sistema jurídico-processual vigente é – como se verá – infen-
so às decisões implícitas, eis que todas elas devem ser motivadas por 
meio de um processo de argumentação jurídica.

1 O “princípio da fundamentação das decisões judiciais, portanto, é um dos integran-
tes do modelo constitucional de processo que deve necessariamente ser observado 
no processo civil brasileiro (art. 1º.)” (CÂMARA, 2016, p. 276).
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1.1 A motivação como forma de argumentação jurídica
O juiz, no exercício de suas funções, é obrigado a julgar e a moti-

var suas sentenças, ou seja, toda a sentença deve ser motivada por meio 
de um raciocínio jurídico, pressupondo, necessariamente, uma lógica 
jurídica da argumentação (PERELMAN, 2005, p. 469-472).

Dessa forma, o juiz em suas decisões judiciais deve justificar os 
fundamentos que construíram a sua convicção, o que implica “[...] num 
apelo à razão através do discurso da argumentação” (WEBER, 2008, 
p. 229).

Logo, a decisão judicial é um ato em que deve ocorrer a argumen-
tação jurídica. É, segundo Chaïm Perelman, um lugar para a argumen-
tação jurídica (2005, p. 559), pois se o juiz é obrigado pela lei a motivar 
a fundamentação de sua decisão judicial, o caminho para alcançar esse 
fim passa, necessariamente, pela argumentação. É corolário lógico, mas 
não formal e, sim, jurídico.

A motivação das decisões judiciais resulta do compromisso que o 
juiz tem de expor os argumentos jurídicos que o levaram a tomar sua 
decisão. É um exercício fundamental à boa administração da justiça.

A motivação das decisões judiciais, segundo Perelman, pode ser 
compreendida, ora como a indicação das razões que motivaram o julga-
mento, ora como a indicação das causas psicológicas que embasaram a 
decisão proferida pelo juiz (2005, p. 559).

Para alguns, a motivação pode ser compreendida como o funda-
mento, a legitimação ou a justificação de uma decisão judicial (PEREL-
MAN, 2005, p. 559). Para outros, a motivação é a indicação na decisão 
dos dispositivos legais que foram aplicados ao caso em concreto.

Motivar uma sentença, nos dizeres de Perelman, é justificá-la e 
não “[...] é fundamentá-la de um modo impessoal e, por assim dizer, 
demonstrativo. É persuadir um auditório, que se deve conhecer, de que 
a decisão é conforme às suas exigências” (2005, p. 569-570).

Não obstante, entende-se que motivar uma decisão judicial é jus-
tificar as razões pelas quais foram adotados determinados critérios de 
convicção que levaram o intérprete à aplicação de uma norma e o afas-
tamento de outra, enunciando-se todas as causas e as premissas fáticas 
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que fizeram parte de seu raciocínio jurídico e que serviram de sustentá-
culo para a sua decisão.

Desse modo, se faz necessária a motivação da decisão judicial 
principalmente nos casos em que há um conflito entre normas jurídicas 
ou quando há o afastamento de um precedente, pois toda mudança pre-
cisa ser justificada (WEBER, 2008, p. 228). Isto é, quando as particu-
laridades do caso demandarem um maior grau de esforço interpretativo 
em virtude de uma colisão entre normas, o magistrado deverá – obri-
gatoriamente – decidir pela escolha de uma e o afastamento de outra 
norma jurídica, seja ela uma regra, seja ela um princípio. 

Assim, a escolha e a fundamentação das normas jurídicas pelos 
juízes, deve ocorrer “[...] pela força da argumentação e pelo convenci-
mento do auditório universal. Quando ocorrem conflitos entre princí-
pios, não se pode deixar o assunto nas mãos discricionárias dos juízes”2 
(WEBER, 2008, p. 238), os quais devem escolher a norma jurídica que 
tenha maior força de argumentação que, por sua vez, fará parte da mo-
tivação da decisão judicial (WEBER, 2008, p. 238).

Essa operação deve ser construída pelos recursos da argumenta-
ção jurídica no discurso da motivação da decisão judicial, o que “[...] 
amplia a concepção de justiça para além da justiça puramente formal” 
(WEBER, 2008, p. 228). Para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 
Arenhart e Daniel Mitidiero:

A sentença é o momento em que ocorre a interpretação 
e a aplicação do direito no processo judicial. O juiz, 
a partir do diálogo com as partes, interpreta e aplica 
o direito a fim de resolver a controvérsia apresentada 
em juízo.
Como nem os fatos e nem o direito independem 
de interpretação, o material com que trabalha o 
juiz no processo é o resultado de uma operação 
interpretativa. Dada a dupla indeterminação do 

2 No “âmbito judicial, o termo ‘discricionariedade’ refere-se a um espaço a partir do 
qual o julgador estaria legitimado a criar a solução adequada para o caso que lhe foi 
apresentado a julgamento” (STRECK, 2011, p. 40).
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direito (oriunda da equivocidade dos textos e da 
vagueza das normas), o juiz para sentenciar tem 
que primeiro decidir-se a respeito de como dis-
sipará a indeterminação inerente ao problema 
jurídico. Daí que a sentença depende de decisões 
interpretativas, sem as quais não há ainda norma a 
ser aplicada para solução do caso concreto (2015).

Logo, a sentença contém decisões interpretativas (MARINONI; 
ARENHART; MITIDIERO, 2015) e, por isso, é o momento em que se 
deve realizar um raciocínio construído por meio da argumentação jurí-
dica para justificação da decisão tomada. Cabe, nesse sentido, o pensa-
mento de Otávio Motta, pelo qual:

[...] Estado Constitucional é um Estado que se justifica, 
quando se compreende que o direito não é um objeto 
pronto, mas é uma prática argumentativa que depende do 
processo de interpretação e que esse, por sua vez, deman-
da decisões e escolhas por parte do intérprete, percebe-se 
uma correlata elevação do grau de justificação judicial, 
que passa a ser o modo de demonstrar a racionalidade da 
decisão, fundamento necessário de legitimação da inter-
venção estatal na esfera jurídica das pessoas. O discurso 
justificativo passa a ser o elemento de diferenciação e 
legitimação das decisões judiciais (2015).

Certo é, portanto, que o juiz possui um poder discricionário3 no 
julgamento das demandas judiciais, de modo que em suas decisões re-
aliza a atividade interpretativa da lei, possuindo uma “[...] margem de 
apreciação, mas não pode exercer seu poder de uma forma arbitrária 
[...]” (PERELMAN, 2005, p. 565) ou desarrazoada.

3 Segundo Ronald Dworkin, um “[...] homem tem poder discricionário se seu dever 
for definido por padrões que pessoas razoáveis podem interpretar de maneiras dife-
rentes” (2002, p. 108-109).
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Sendo, dessa forma, detentores – em um regime democrático – de 
um poder discricionário, os magistrados devem prestar contas do modo 
como o usam mediante a motivação de suas decisões, que – segundo 
Perelman – variarão conforme seus destinatários e o papel que cada 
jurisdição deve cumprir (PERELMAN, 2005, p. 566).

Os tribunais inferiores deverão justificar-se, mediante 
a motivação, perante as partes, perante a opinião pú-
blica esclarecida, mas sobretudo perante as instâncias 
superiores, que poderiam exercer seu controle em caso 
de apelação ou recurso de cassação. As jurisdições su-
periores, por terem o cuidado de unificar a jurisprudên-
cia e de estabelecer a paz judiciária, se esforçam em 
convencer as cortes e tribunais de que a solução por 
elas apresentadas é, todas as vezes, a mais conforme ao 
direito em vigor e a mais adequada aos problemas que 
se procura resolver (PERELMAN, 2005, p. 566-567).

Assim, se a decisão judicial não for motivada, ela será arbitrária, 
o que é – como já salientado – vedado por nosso ordenamento jurídico.

Por conseguinte, o juiz deve motivar suas decisões, justificando as 
razões pelas quais foram adotados determinados critérios de convicção 
que o levaram à aplicação de uma norma e o afastamento de outra, 
enunciando-se todas as causas e as premissas fáticas que fizeram parte 
de seu raciocínio jurídico e que serviram de sustentáculo para a sua 
conclusão. Só assim se poderá falar, de fato, em realização da justiça 
por meio do Poder Judiciário.

1.2 A motivação das decisões judiciais no novo processo 
civil

O novo CPC, primando pela segurança jurídica (DELIZOICOV, 
2015, p. 225) e pela efetiva concretização do direito da parte, bem 
como, em atenção ao comando constitucional previsto no inciso IX do 
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artigo 93 da CRFB estabeleceu a fundamentação analítica4 das decisões 
judiciais ao dispor expressamente as hipóteses em que se considerará 
a ausência de fundamentação no parágrafo primeiro de seu artigo 489, 
que diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que seja eivada por alguma 
das situações previstas em seus incisos. Assim, para Humberto Theo-
doro Júnior:

O novo Código foi severo e minucioso na repulsa à 
tolerância com que os tribunais vinham compactuan-
do com verdadeiros simulacros de fundamentação, em 
largo uso na praxe dos juízos de primeiro grau e nos tri-
bunais superiores. Enumerou, em longa série, situações 
em que, exemplificativamente, a sentença não pode, in 
concreto, ser havida como fundamentada em sentido ju-
rídico (art. 489, § 1º.). Vale dizer, a legislação atual pre-
ocupou-se com a motivação da decisão judicial (seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão), a qual, segundo 
Taruffo, deve (i) existir de fato; (ii) ser completa; e (iii) 
ser coerente. Há, evidentemente, em um processo que 
se pretende democrático e cooperativo, um maior rigor 
do legislador com relação à motivação. De tal modo, 
não é qualquer palavreado do julgador que se pode ter, 
para o Código, como fundamento da decisão judicial. 
A sentença só será havida como fundamentada quando 
sua motivação se apresentar como adequada lógica e 
juridicamente (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 1.062).

 Dessa forma, a motivação deficiente ou precária será equi-
parada à ausência de fundamentação, o que enseja a nulidade do ato 
jurisdicional decisório (AMARAL, 2015). Ou seja, a fundamentação 
precária – equiparada à ausência de motivação ou fundamentação pelo 

4  “É o que chamamos do ‘fundamento do fundamento’: as partes têm o direito de saber 
quais as premissas que o juiz levou em consideração para tomar aquela decisão” 
(PINHO, 2015, p. 124). O problema da fundamentação das decisões judiciais não se 
restringe ao enfrentamento pela doutrina pátria, causando preocupação, também, na 
doutrina estrangeira (TARUFFO, 2015).
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CPC – enseja negativa de prestação jurisdicional, consoante iterativa e 
atual jurisprudência dos tribunais pátrios.

Isso porque a devida motivação da sentença garante às partes 
(função endoprocessual) e ao órgão recursal (função exoprocessual 
ou extraprocessual) o controle do raciocínio adotado por quem a pro-
feriu5 e reflete o efetivo diálogo6 entre os sujeitos do processo sobre 
a causa,7 sendo, dessa forma, fundamental para o atual processo civil 
de corte colaborativo.8

Na fundamentação da decisão judicial, o juiz deverá ex-
por os motivos determinantes para seu convencimento, 
tanto para o acolhimento, total ou parcial, dos argumen-
tos da parte vencedora, quanto para o desacolhimento, 
total ou parcial, dos argumentos da parte derrotada. Tra-
ta-se da clara exposição do caminho lógico percorrido 
pelo juiz, que auxilia na efetiva distinção entre a senten-
ça legítima e a sentença arbitrária (AMARAL, 2015).

A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de 
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-
-fé, conforme o artigo 489, parágrafo terceiro, do CPC. Se no caso em 
apreço houver colisão entre normas – como ocorre nos casos difíceis 

5 Essa “[...] dupla função da motivação é fundamental. Assim, será mais fácil com-
preender porque a decisão judicial é um duplo discurso: um discurso para a solução 
do caso, dirigido às partes, e um discurso para a formação do precedente, dirigido à 
coletividade” (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 315).

6 A devida e correta argumentação exposta nas decisões judiciais, procedida por meio 
do diálogo do juiz para com as partes, é hoje expressão da garantia constitucional ao 
devido processo legal e à ampla defesa no Estado Democrático de Direito. 

7 As disposições contidas no CPC reforçam a ideia de que as partes devem participar 
da construção da decisão judicial, o que faz que o dever de fundamentação calcado 
no debate entre os sujeitos do processo se relacione estritamente com o princípio da 
dignidade da pessoa humana (MEDEIROS NETO; TOLEDO, 2017, p. 401).

8 Nesse sentido, é imperioso destacar que o Novo Código de Processo Civil tem como 
norma fundamental o dever de colaboração entre os sujeitos do processo, consoante 
se observa do disposto no artigo 6º. que diz que todos os sujeitos do processo devem 
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 
efetiva (AMARAL, 2015).
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– o juiz deve justificar9 o objeto e os critérios gerais da ponderação 
efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma 
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão, consoan-
te o artigo 489, parágrafo segundo, do CPC.

Isto é, toda vez que o intérprete precisar optar entre uma norma 
em desfavor de outra, elegendo certa regra ou determinado princípio 
que utilizará em sua motivação como fundamento para a sua conclusão, 
deve justificar a decisão tomada e a escolha realizada por meio de um 
processo cognitivo “[...] que passa a ser o modo de demonstrar a racio-
nalidade da decisão, fundamento necessário de legitimação da interven-
ção estatal na esfera jurídica das pessoas” (MOTTA, 2015).

No novo processo civil, portanto, o “[...] discurso justificativo 
passa a ser o elemento de diferenciação e legitimação das decisões ju-
diciais” (MOTTA, 2015). Logo, na motivação da decisão judicial, o 
magistrado deve apreciar e resolver todas “[...] as questões de fato e de 
direito que são postas à sua análise” (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 
2015, p. 316).

Se a motivação for genérica e não enfrentar uma a uma as particu-
laridades do caso em concreto (ou seja, invocar argumentos que se pres-
tariam a justificar qualquer decisão), a decisão judicial será considera-
da, para os efeitos legais e constitucionais, desfundamentada, sendo, 
assim, nula de pleno direito. A regra da motivação, portanto, compõe o 
conteúdo mínimo da decisão judicial (em conjunto com o relatório e o 
dispositivo), sem a qual não há que se falar em devido processo legal 
(DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 317).

Por conseguinte, com o advento do Novo Código de Processo 
Civil, a positivação das circunstâncias em que a decisão judicial não 
será considerada fundamentada, corrobora o entendimento no sentido 
de que a motivação deve ser racional e uma forma de controle do po-
der discricionário do juiz, o qual deverá explicar suas escolhas quanto 

9 Segundo Otávio Verdi Motta, o “[...] processo de justificação conta como uma linha 
argumentativa e uma linha lógica: a justificação será racional se justificar as premis-
sas normativas e fáticas (justificação externa) e o nexo de lógico entre premissas e 
conclusão (justificação interna)” (MOTTA, 2015).
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à valoração que fez a respeito das provas, dos fatos e dos argumentos 
levantados pelas partes (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 317). 
O “[...] seu principal objetivo é permitir o controle dessa justificativa, 
evitando que se produza um discurso superficial (retórico) e vazio ao 
qual se adere por emoção, gerando um consenso irracional” (DIDIER; 
BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 316).

2. compReensões sobRe IntelIgêncIA ARtIfIcIAl

A tendência inexorável da contemporaneidade é que a automação 
e a virtualização de vários aspectos cotidianos se tornem cada vez mais 
frequentes e até imprescindíveis. Os detalhes da vida de cada indivíduo se 
transformaram em dados armazenados na nuvem e cruzados para deter-
minar o passo seguinte a ser dado de modo automatizado e virtualizado.

Essa atividade de conhecimento de dados e tomada de decisão 
– de modo simplificado –, quando é feita por uma máquina compu-
tacional, o que pode significar que se está possivelmente diante de 
alguma espécie de inteligência artificial (CELLA; VAZ, 2013). De 
forma virtual e automatizada, um computador dá uma resposta a um 
problema proposto a partir dos dados a que tem acesso. Virtual por 
ocorrer no campo dos bits;10 e automatizado por ser realizado por uma 
máquina (SERBENA, 2013).

Utilizando as lógicas contemporâneas – ou não clássicas –, as inte-
ligências artificiais são sistemas computacionais com funções cognitivas. 
A principal lógica empregada é a paraconsistente, que difere da lógica 
clássica por não se limitar a verdadeiro e falso, mas por incluir a inconsis-
tência de que proposições contraditórias sejam tomadas por verdadeiras 
como fator de influência para a resposta ao final, que tentará ser mais que 
consistente – daí o termo paraconsistente (VARELA, 2013).

Nesse sentido, uma inteligência artificial, ancorada em lógicas pa-
raconsistentes, tem o condão de replicar a mente humana na tomada 
de decisões, por elas não se restringirem à binariedade presente nas 

10 Bit é a unidade de informação, pelo que 8b (oito bits) equivalem a 1B (um byte).
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lógicas clássicas. O ser humano, ao decidir por A ou B, o faz por vários 
fatores que levam a considerar A ou B como consistentes, ou seja, que 
as inconsistências fatoriais de A ou B os tomam por verdadeiros. A pon-
deração necessária para decidir por A ou B não consegue ser resolvida 
pela lógica clássica, marcada pela binariedade do verdadeiro ou falso 
(CELLA; VAZ, 2013).

Não obstante a mente humana seja passível de replicação por uma 
inteligência artificial pela aplicação da lógica paraconsistente, é neces-
sário ainda que a inteligência artificial seja capaz de aprender, tal como 
o cérebro humano o faz, utilizando uma rede neural capaz não apenas 
de armazenar os dados e lhes aplicar a lógica paraconsistente, mas tam-
bém capaz de interpretar e argumentar sobre os dados a que tem acesso 
e os dados obtidos como resultado da lógica paraconsistente (SERBE-
NA, 2013).

Nesse sentido é que surgem as inteligências artificiais ancoradas 
em redes neurais, de modo a replicarem o comportamento neuronal do 
cérebro humano, tornando-as capazes de aprender. O fenômeno da apren-
dizagem há de fazer que, no futuro, as inteligências artificiais, ao serem 
aperfeiçoadas, possam replicar, inclusive, a linguagem natural. Todavia, 
ainda não são capazes de extrapolar a linguagem por meio de correlações 
e imaginação, que as diferem dos seres humanos (CELLA; VAZ, 2013).

3. possIbIlIdAdes de IntelIgêncIAs ARtIfIcIAIs julgAdoRAs

Com a possibilidade de se replicar o resultado do pensamento hu-
mano em situações restritas por meio da lógica paraconsistente aliado 
ao avanço das inteligências artificiais que procuram imitar a aprendi-
zagem pelo cérebro humano da linguagem natural, exsurge a questão 
central do presente estudo, senão a possibilidade de uso de inteligências 
artificiais para a construção de decisões judiciais, pois produzidas por 
mentes humanas: as dos juízes, em verdadeira (re)construção do direito 
por meio da argumentação jurídica.

Antônio Carlos Serbena é luminar sobre as possibilidades de apli-
cação de inteligências artificiais no direito, notadamente como auxilia-
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res para os juristas no exercício da profissão (2013). Para o autor, o que 
se pode considerar é a utilização para as demandas conhecidas como 
easy cases, pois não demandam alto grau de argumentação para a sua 
persuasão e resolução. Será que as inteligências artificiais atuais seriam 
capazes, por exemplo, de julgar uma simples ação de cobrança sem 
cometer “injustiça”?

Pedro Madalena e Álvaro Borges de Oliveira puderam demonstrar 
a utilização do Sistema Especialista enquanto inteligência artificial pro-
gramada para julgar, submetendo um caso hipotético e um caso concre-
to ao programa com resultados satisfatórios: tratou-se de preenchimen-
to de formulário sobre as questões pertinentes ocorridas no processo, 
com submissão de justificativas (2008).

O programa, usando de lógica paraconsistente, produziu uma sen-
tença que, ainda que lhe percebesse a falta da linguagem natural, julga-
va de modo correto e esperado ambos os casos de cobrança de dívida 
inscritas em duplicata e nota promissória, respectivamente, ao que po-
dem ser facilmente consideradas como easy cases.

As redes neurais, por sua vez, por poderem aprender, podem ser 
utilizadas com maior intensidade quando se tem a consolidação dos 
precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme Cella e Vaz, 
a capacidade de as redes neurais aprenderem possibilita que saibam 
distinguir o litígio que se submete ao precedente ou que não se lhe 
submete (2013).

Nesse ponto, com a produção seguida de precedentes judiciais por 
meio de vários institutos novos e reformulados pelo novo CPC – inci-
dente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de 
competência, respectivamente –, vislumbra-se que o Poder Judiciário 
poderia tomar esforços para a implementação nos sistemas de e-pro-
cesso redes neurais capazes de, ao analisarem eventual petição inicial, 
já perceberem a existência de precedente sobre a matéria e indicá-la, 
ou, ainda, de modo mais ousado, julgá-la de plano, como bem ensinam 
Cella e Vaz (2013).

O problema, todavia, ainda é o empecilho da linguagem natural 
atrelado a questões semânticas, pela qual a mente humana é capaz de 
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construir argumentos, especificamente os jurídicos, em razão da criati-
vidade em se comunicar por meio de linguagem que precisa de contexto 
para fazer sentido. As lógicas paraconsistentes podem ajudar a contor-
nar isso por trabalharem com argumentos valorativos, conforme ensina 
Newton da Costa (2013).

consIdeRAções fInAIs

Por tudo o que foi dito, pode-se concluir que todas as espécies 
de decisões judiciais devem ser, por força constitucional, motivadas, 
ou seja, devem expressar os motivos de fato e de direito que levaram 
ao convencimento do magistrado. Esse exercício pressupõe uma lógica 
jurídica da argumentação, de modo que a decisão judicial é um ato em 
que ocorre a argumentação jurídica, pois, se o juiz é obrigado por lei a 
fundamentar de sua decisão judicial, o caminho para alcançar esse fim 
passa, necessariamente – como dito – pela argumentação.

Pensando nisso, o legislador do Novo Código de Processo Civil 
tratou de positivar expressamente os elementos indispensáveis à funda-
mentação de toda e qualquer decisão proferida no processo, destacando 
as hipóteses em que não serão consideradas, para todos os efeitos le-
gais, fundamentadas as decisões judiciais, atendendo, assim, ao dever 
constitucional de motivação.

A argumentação é exercício próprio de entes capazes de aprende-
rem e se exprimirem por meio da linguagem natural, pelo que as inteli-
gências artificiais atuais estão caminhando para esse cenário a partir de 
tecnologias como as redes neurais e as lógicas paraconsistentes. Nesse 
sentido, as inteligências artificiais, à medida que podem argumentar, 
podem ser utilizadas para a formação de decisões como o juiz humano 
o faz, ou ao menos auxiliando-o.

Todavia, a compreensão da semântica atrelada à linguagem natu-
ral ainda não é totalmente possível pelas inteligências artificiais atuais, 
razões pelas quais seu uso se limita a mero auxílio ao juiz na atividade 
cognoscitivo-argumentativa, ainda não sendo possível a substituição 
total do homem pela máquina.
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A apologia do imperfeito e a codificação do 
Direito Alemão: nótulas de um percurso

The apology of the imperfect and the codification of 
German Law: knobs of a course

AnA CArolinA de FAriA SilveStre
Faculdade de Direito do Sul de Minas

Resumo Este artigo, de índole nomeadamente descritivo-analítica, pretende 
apresentar o excurso que deu origem ao Código Civil alemão. Esse caminhar 
privilegiará duas vozes fundamentais e irremediáveis, a de Thibaut, que cla-
mava pela codificação do direito tedesdo, e a de Savigny, que negava que a 
codificação fosse a solução adequada para os problemas que perturbavam/
dificultavam a realização do direito alemão na prática. O direito tedesco, na-
quele contexto histórico, era constituído por várias fontes e a reflexão acer-
ca do direito adequado demandava um esforço compreensivo complexo e, no 
mais das vezes, de demorada digestão. Thibaut compreendia que os problemas 
causados pela insegurança jurídica seriam sanados pela codificação. Savigny 
rejeitava essa solução, entre outros argumentos, por compreender que o direito 
é a manifestação do espírito vivo do povo e que não deve ser artificialmente 
engessado. A codificação foi levada a cabo, mas não se pode afirmar, sem mais, 
que o discurso de Thibaut foi o vencedor nessa querela. Até os dias atuais, são 
eloquentes as vozes que clamam pela assunção do direito como a manifestação 
do espírito vivo do povo, conclamada por Savigny e os pensadores da escola 
histórica do direito.
Palavras-chave: CodiFiCAção do direito Alemão. thibAut. SAvigny. bgb.

AbstRAct This is a descriptive-analytical article. Its main purpose is to present 
two juridical-historical debates on the codification of the German law: Thi-
baut and Savigny’s speeches in favor and against the codification, respectively. 
Thibaut claimed by the codification of the German civil law. On the contrary, 
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Savigny sustained that the codification of German civil law was not the right 
solution to solve the juridical issues faced by legal professionals in practice. At 
that time, German law was constituted by many different sources and the ade-
quate solution for a specific legal case used to demand a complex (and in many 
cases, slow) intellectual effort. According to Thibaut, the right solution for 
the legal problem of legal uncertainty was the Code. Savigny rejected that for 
many strong arguments. The most prominent of them was that, according to his 
point of view, law was one of the manifestations of the live spirit of the Ger-
man people that should not be artificially contained. The Laws were codified in 
Germany, but it is not correct to assume, from that fact, that Thibaut’s speech 
was the winner in this debate. Even in current days, the voices that claim for 
assuming law as a specific manifestation of the people´s spirit are eloquent. 
Key-words: CodiFiCAtion oF germAn lAw. thibAut. SAvigny. bgb.

IntRodução
 
A Alemanha do início do século XIX é uma Alemanha fraturada 

em diversos níveis. Politicamente, ainda não se vislumbra a possibili-
dade de proceder à integração política de seus territórios. Muitos são 
os Estados tedescos e, por conseguinte, muitos são os usos e costumes 
vigentes em todo o Reich. As fontes do direito eram várias e a mais 
eminente de todas: o direito romano. 

O direito romano, recepcionado na Alemanha nos séculos XV e 
XVI, era a fonte mais importante do direito tedesco nos finais do século 
XVIII. A sua realização prática demandava uma análise rigorosa dos 
direitos vigentes, num esforço reflexivo de compreensão, reflexão, cria-
tividade e prudência que não se esgotava na mera exegese dos textos. 
Ao jurista cabia compreender/reconstruir/construir o direito, e a socie-
dade moderna precisava de respostas céleres aos problemas jurídicos 
surgidos no mundo da vida e de segurança/previsibilidade. 

O Code parecia responder às indagações do mundo moderno e a 
sua aplicação circunstanciada na Alemanha, apesar de breve, inflamou 
os ânimos de uma parcela da comunidade acadêmica tedesca, sedenta 
por mudanças. Codificar ou não codificar o direito tedesco? Assumir o 
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Code napoleônico como fonte primeira do direito tedesco ou assumir 
a vocação do momento presente para a jurisprudência e o direito? No 
horizonte desse dilema, dois discursos ganharam notoriedade e proje-
ção. De um lado, Thibaut, defendendo a confecção de um código ale-
mão; de outro, Savigny, assumindo a expressão do espírito do povo em 
toda a sua luminosidade e pungência e isso implicaria, segundo a sua 
compreensão, na recusa da solução pela codificação, que resultaria no 
engessamento artificial do direito.

O debate que se delineou ecoa até os dias de hoje e revela, pelo 
menos, o gênio de dois grandes juristas alemães que chamaram para 
si a responsabilidade de propor novas soluções para velhos problemas 
de maneira comprometida e apaixonada – só por isso já deveríamos 
render-lhes vênia. No entanto, esses textos se tornaram atemporais, 
nomeadamente, por proporem soluções distintas para a resolução de 
problemas que até hoje incomodam os juristas: a segurança jurídica, a 
criação do direito pelos juízes, a discricionariedade judicial etc. 

Nesse embate, ambos os pensamentos estudados foram vencedores. 
O direito alemão foi codificado como defendia Thibaut. No entanto - e 
por influência notória da Escola histórica do direito e do pensamento de 
seu caput escolae; Savigny - a codificação do direito civil alemão ocorreu 
quase cem anos após a promulgação do consagrado Code napoleônico. 

Esta investigação está estruturada segundo o método de aborda-
gem abdutivo, ou seja, parte-se da evidência histórica da polêmica aca-
dêmica entre os dois pensadores alemães e o surgimento do código civil 
alemão quase 100 anos após o Code francês. Foram utilizadas fontes 
bibliográficas, segundo os métodos descritivo-analítico, para recons-
truir esse percurso e refletir, ao fim e ao cabo, sobre qual é a vocação 
do direito. O objetivo geral é apresentar a polêmica jurídica que se ra-
dicalizou na Alemanhã após o surgimento do Code francês e refletir, 
à luz de dois interlocutores privilegiados, Thibaut e Savigny, sobre “a 
vocação do direito”. A fim de atingir esse fim, definiram-se os seguintes 
objetivos específicos: a) descrever o panorama jurídico-cultural da Ale-
manha no início do século XIX; b) apresentar, brevemente, os argumen-
tos mobilizados por Thibaut e Savigny para assumir a codificação como 



AnA CArolinA de FAriA SilveStre

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 173-196, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228176

a melhor alternativa para superar a insegurança e o caos das fontes na 
Alemanha e para recusar essa alternativa, respectivamente; c) introdu-
zir nótulas sobre a codificação do Código Civil Alemão. Traduções cre-
díveis de textos originais de Thibaut e Savigny e Mário Reis Marques 
são os referenciais teóricos privilegiados desta análise.

I. PAnoRAmA JuRídIco-cultuRAl dA AlemAnhA no InícIo 
do século XIX

No início do século XIX, ainda não há um único Estado alemão. A 
Alemanha é um conjunto de Estados e cidades imperiais1 que lutam para 
reconquistar a sua autonomia política. A França revolucionária de Napo-
leão Bonaparte – impelida por ideários expansionistas – invadiu a Alema-
nha no final do século XVIII, permanecendo até inícios do século XIX. 

A influência do domínio napoleônico na Alemanha teve uma pro-
jeção muito mais alargada do que a sua estrita projeção da esfera políti-
ca. A indesejável proximidade, cunhada pelas armas, teve, como efeito 
secundário positivo, a abertura de processos e caminhos até então estra-
nhos à tradição jurídica tedesca. 

As fontes do direito alemão, no final do século XVIII, eram basi-
camente quatro: o direito local (e predominantemente costumeiro); o 
direito canônico; o direito romano e os Decretos emanados das autori-
dades estatais. Não havia uma jurisdição central naquele país. A jurisdi-
ção imperial (ReichsKammergericht), estabelecida em 1495 pelo impe-
rador Maximiliano, tinha um papel muito restrito – na mesma esteira do 
Reichshofgericht.2 A jurisprudência alcançou alguma importância nos 
diferentes Estados alemães, no entanto, não teve força cogente suficien-
te para constituir um sistema de direito alemão e de impedir a recepção 
do direito romano; o direito romano acabou por se tornar a fonte mais 
ilustre do direito tedesco.3 

1  A unificação do Reich só acontecerá em 1871.
2  Nesse sentido. DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo, p. 78.
3 “O direito romano havia de tornar-se, nessa época, o direito nacional da Alemanha.” 

DAVID, René. Os grandes sistemas de direito contemporâneo, p. 79.
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O epicentro da cultura jurídica do ius commune situa-se no cor-
pus iuris civilis.4 No século XVIII, o sistema do ius commune, já em 
crise, é convocado a um teste definitivo. O atual sistema – cunhado por 
determinada concepção do fenômeno jurídico – deve ser capaz de re-
sistir à evidência e incontestabilidade dos princípios do jusnaturalismo 
racionalista e da revalorização da atividade legislativa; concepções que 
eclodiam harmoniosamente no projeto de codificação do direito.5 

O sistema do ius commune radica na indagação problematizante 
dos direitos eruditos – investigações quanto à sua pertinência e sentido 
– conduzida pelos juristas. As luzes da ribalta estavam todas voltadas 
para a doutrina e a jurisprudência. Naquele contexto, a atividade legis-
lativa não passava de uma coadjuvante pouco expressiva a quem resta-
vam poucas – e circunstanciais – intervenções de efeito.  

A tarefa de realização prática do direito demandava tempo, análise 
apurada dos “materiais jurídicos” disponíveis, rigor e um profundo co-
nhecimento do direito e de suas raízes romano-canônicas. A assunção 
comprometida daquela tarefa, no entanto, não evitava posicionamentos 
altamente dissonantes em casos similares (situados em um mesmo con-
texto histórico-social-cultural).   

A invasão francesa trouxe consigo uma nova perspectiva do direi-
to e da sua realização prática. Uma nova possibilidade bastante atraente 
porque cunhada pela clareza, simplicidade e eficiência. A tão desejada 
segurança jurídica poderia efetivar-se pelas mãos do Code ou por um 
Código Civil para os Estados tedescos. A unificação do direito civil te-
desco em um único Código colocaria fim ao casuísmo (arbitrariedade?) 
que cunhava profundamente a realização prática do direito alemão; seria 
um recurso metodológico valioso para o ensino do direito e, finalmente, 
funcionaria como uma importante ferramenta de unificação política.  

O Code esteve vigente em territórios de domínio napoleônico, como 
algumas regiões da Alemanha. O seu manuseio era simples, o seu lingua-
jar bastante acessível e as matérias dispostas de maneira lógica, sistemáti-

4 MARQUES, M. R. Codificação e paradigmas da modernidade, p. 6.
5 Nesse sentido, MARQUES, M. R. Codificação e paradigmas da modernidade, p. 6.
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ca e ordenada. As luzes do Código napoleônico se opunham frontalmente 
às trevas do direito tedesco do final do século XVIII, expondo ineludivel-
mente as suas vicissitudes e antagonismos. Urgia a necessidade de se (re)
discutir os rumos e caminhos do direito tedesco do século XIX. 

A codificação era uma possibilidade aliciante que prometia frutos 
a curto prazo, no entanto, pensadores como Thomasius e Montesquieu 
já haviam colocado dúvidas inquietantes quanto à a-historicidade radi-
cal do direito natural (Thomasius) – pilar ideológico do Code – e à per-
pectivação do direito como um produto das condições naturais e sociais 
da época (Montesquieu). 

Uma expressão mais plena da consciência histórica só 
foi no entanto tornada possível por uma experiência 
cultural mais poderosa: a descoberta (inicialmente neo-
-platônica e nominalista), por um lado, da imanência de 
um sentido criador nas manifestações e, por outro lado, 
da inesgotabilidade e irrepetibilidade destas individua-
lizações históricas.6

A assunção de um Código Civil para a Alemanha parecia a res-
posta definitiva à superstição e ao passado que se revelava retrógrado 
e sombrio.7 O ideário luminoso não permitiu aos seus defensores per-
ceber que a anti-historicidade daquele racionalismo poderia bloquear 
o desenvolvimento futuro do jusnaturalismo por meio do monopólio 
estatal do direito natural.8 

6 WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 405.
7 É na modernidade que surge, pela primeira vez, a distinção entre tradicional e mo-

derno. Os modernos costumavam alcunhar “tradicionais” todos os costumes que 
compreendiam ultrapassados e pretendiam erradicar. Em especial, costumavam ca-
racterizar como tradicionais, costumes que impediam a expansão da racionalidade 
burocrática. Nesse sentido, BELTRáN, Isaac De Leon, La codificación en el contex-
to de la consolidación del Estado moderno..., p. 10.

8 WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 399.
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II. A PolêmIcA entRe thIbAut e sAvIgny: A InseguRAnçA 
e o “cAos” dAs fontes PodeRIAm seR solucIonAdos PelA 
Assunção do códIgo Alemão? o hIstoRIcIsmo de sAvIgny 
em confRonto com A PeRsPectIvA emPíRIco-RAcIonAl de 
thIbAut

a) Thibaut – “Pela necessidade de um Direito Civil Geral 
para a Alemanha” (1814)

A Alemanha necessita de um novo Direito! É chegado o tempo de 
analisar criticamente o passado – conservando os seus ensinamentos e 
contemplando os seus frutos – e de ousar novas respostas para velhas 
questões. O momento presente convoca os juristas à mudança de pa-
radigma. Os Estados tedescos deveriam assumir a necessidade de um 
Código Civil Geral, conclui Thibaut. 

O espírito nacionalista emergente impedia a assunção do Code na-
poleônico como resposta adequada aos problemas jurídicos alemães. A 
um corpo de delegados dos Estados tedescos caberia a responsabilidade 
de elaborar um Código (que concentrasse o direito civil, o direito penal 
e o direito processual), que estivesse em consonância com as necessida-
des do povo para o qual se dirige; sendo conforme as suas necessidades. 
Uma legislação perfeita, formal e materialmente, é aquela à qual se 
pode atribuir três características: clareza, certeza e firmeza.9 Esses re-
quisitos não se cumpriam, ainda que parcialmente, em qualquer Estado 
do Reich alemão. 

Certamente que, no tocante a determinados assuntos, os antigos 
“códigos” alemães eram a expressão vigorosa do autêntico modo de 
ser alemão que urgia conservar. A confecção de um Código Civil para 
o Reich demandaria um esforço conjugado de conservação e de criação 
(orientada pelo modo de ser do povo alemão).

 

9 ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general para Alema-
nia..., p. 11.
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A crise experienciada pelo Direito alemão não se resolveria, se-
gundo Thibaut, com a adoção alternativa do Code, do Código Canônico 
ou do Direito Romano. O Código Canônico havia sido elaborado tendo 
em vista motivos eclesiásticos; elaborado no seio de outro sistema, para 
aquele mesmo sistema. Não se tratava rigorosamente de um Código,10 
mas de um compêndio de normas estranhas ao ordenamento jurídico e, 
acima de tudo, cunhado pela influência do poder espiritual nos assuntos 
seculares.11 A razão iluminada demandava o enfrentamento da crise de 
forma lógica e racional. O Código canônico era um repositório de dis-
posições obscuras, mutiladas e incompletas12 e a sua assunção, como 
fonte primordial do Reich, não tinha a potencialidade de alterar positi-
vamente a crise em que o direito tedesco estava mergulhado.

No tocante ao Direito Justinianeu e a par de sua manifesta noto-
riedade, tratava-se de um somatório de leis de uma nação estrangei-
ra – fruto de um período de profunda decadência,13 cuja realidade se 
distanciava abissalmente do atual contexto alemão. A completa inteli-
gibilidade de um texto só se perfaz tendo em vista o horizonte civiliza-
cional do qual o texto emana e para o qual se dirige. Daí a dificuldade 
justificada que um notável jurista alemão poderia encontrar ao tentar 
perceber o sentido e a abrangência de um instituto do Code, facilmente 
compreensível a um jurista francês mediano, argumenta Thibaut.

O direito romano – a que os juristas modernos tinham acesso – 
era um conjunto de fragmentos lamentavelmente mutilados, que con-
duziam, na maioria dos casos, a um labirinto de suposições ousadas e 
titubeantes. Não havia um critério rigoroso que se pudesse convocar 

10 “O vocábulo código especializou-se como nome de uma nova forma jurídico-orga-
nizatória concreta destinada a criar uma equilibrada ordem de convivência encora-
jada pela afirmação do pensamento racionalista.” MARQUES, Reis. Codificação e 
paradigmas da modernidade, p. 5.

11 ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general para Alema-
nia..., p. 13.

12 ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general para Alema-
nia..., p. 13.

13 Nesse sentido, ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general 
para Alemania..., p. 13.
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para encontrar as decisões para os casos naquele corpus,14 daí que no-
vas propostas de solução justa emanavam de diferentes interpretações 
suscitadas pelo corpus – que colocam em questão as soluções anteriores 
e assim sucessiva e ininterruptamente. 

Juristas versados, sagazes e infatigáveis15 eram sempre capazes de 
construir teorias lógicas e coesas a partir dos textos de direito romano 
conhecidos – um exercício racional que revelava, no fundo, as poten-
cialidades criativo-argumentativas daqueles juristas e não a completude 
do corpus.16 O direito romano não servia ao povo, uma vez que não era 
capaz de responder às controvérsias da vida cotidiana. A erudição pela 
erudição só servia para encher os bolsos dos advogados e perturbar a 
vida do cidadão. A realização prática do direito – tão valorizada pe-
los romanos – deveria voltar à centralidade dos esforços empreendidos 
pelo pensamento jurídico contemporâneo.17 

 A adoção de um código nacional refletiria também, de forma 
benéfica, no ensino do direito. A concentração da normatividade em 
um único corpus contribuiria para o fortalecimento de uma orientação 
prática do ensino nas universidades. Os estudantes de direito saíam das 
universidades sem qualquer destreza para o ataque ou para a defesa, de-
nuncia Thibaut.18 Somente após o término do curso e com os problemas 

14 Até que ponto o direito local seria válido em assuntos, por exemplo, o casamento? 
A partir de onde o Direito canônico seria obrigatório ou mesmo o romano, não se 
sabia com muita clareza. Muito esforço era necessário para operar essa confusão não 
funcional do ordenamento jurídico. Daí a premência da reforma!

15 ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general para Alema-
nia..., p. 13.

16 No que tange às influências benéficas da recepção do direito romano, admite-as em 
certos ramos das atividades eruditas, destacadamente no estudo da filologia e da 
história, mas no que tange exclusivamente ao direito não a reconhece como algo 
positivo, uma vez, a seu ver, o exercício dos juristas não deve ser o de desenvolver e 
exercitar sua sagacidade e espírito combinatório. Nesse sentido, ThIBAUT, A. F. J. 
Sobre la necessidad de un derecho civil general para Alemania..., p. 18.

17 “Toda vuestra erudicíon, todas vuestras variantes y conjeturas, todo ello, ha per-
turbado de mil maneras la pacífica seguridad del ciudadano y no ha hecho más que 
llenar los bolsillos de los abogados.” ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un 
derecho civil general para Alemania..., p. 18.

18 ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general para Alema-
nia..., p. 22.
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reais que a prática lhes impusesse é que paulatinamente desenvolveriam 
seu senso prático. Ao aluno era exigido decorar brocardos, definições, 
distinções e notícias históricas confusas.19 A teorização excessiva, afas-
tada da realidade, não era desejada (e deveria ser combatida).20 Um 
Código nacional sabiamente elaborado poderia alterar o paradigma – 
estritamente teórico e castrador – do ensino jurídico vigente.21 

A unificação do direito em todo o Reich geraria ainda usos e costu-
mes comuns que colocariam fim a questões prementes (e de difícil solu-
ção) como o tráfego civil. O abandono do ius commune e a assunção de 
um paradigma codificatório desembocariam na desejada uniformização 
dos usos e costumes dos povos alemães22 – um importante passo rumo 
à unificação política. Thibaut defende uma codificação que respeite e 
influencie positivamente uma maior integração entre os povos alemães 
– de modo diferente do que se deu na França, onde a codificação foi 
contra os anseios de uma grande parcela daquele povo.

 
Nossos países alemães só podem manter seu bem-estar 
mediante um tráfego interno recíproco e intenso e entre 
nós, não se deve prestar nenhuma atenção ao incisivo 
egoísmo popular ao qual responde o código francês.23 

19 Nesse sentido, ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general 
para Alemania..., p. 22.

20 Thibaut admite que o discurso jurídico não pode se assumir um discurso exclusiva-
mente teorético, afastado da realidade e do povo (destinatários do direito). O direito 
e a ciência: tempo e métodos, p. 35.

21 Nesse sentido, ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general 
para Alemania..., p. 23.

22 É interessante pontuar que, no tocante ao direito das cidades, a Idade Média foi 
o palco de um notável progresso. Os estatutos das cidades costumavam ser, com 
frequência, praticamente reproduzidos em outra. Essa prática disseminou-se e aca-
bou por constituir usos comuns em todo o Reich – especialmente, usos comerciais 
comuns. No entanto, no século XVI, essa prática foi abandonada. Nesse sentido, 
WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 78. 

23 Livre tradução. ThIBAUT, A. F. J. Sobre la necessidad de un derecho civil general 
para Alemania..., p. 24.
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O Código deveria assumir soluções que satisfizessem aos anseios da 
maioria.24 Aos vencidos – aqueles que não obtiveram do sistema a respos-
ta desejada – caberia aceitá-la. Se assim não se comportassem, passariam 
a ser perspectivados, justificadamente, como traidores da boa causa. O 
direito, tradicionalmente assumido como estático face às mudanças do 
mundo – fosse o fundamento dessa estabilidade a tradição (para os roma-
nos); a revelação (na Idade Média) ou a razão (na Idade Moderna) – passa 
a ser compreendido, pelo pensamento jurídico do século XIX, como uma 
estabilização possível e, portanto, mutável. A ideia de que todo o direito 
muda passa a ser a regra, a sua imutabilidade; a exceção.25

b) Savigny: Da vocação do nosso século para a legislação 
e a jurisprudência (1814)

Segundo Savigny, a Europa do início do século XIX vive uma 
ânsia cega pela organização.26 A época atual parece estar destinada à 
perfeição absoluta, cunhada por uma confiança ilimitada em suas po-
tencialidades e em seu destino fabuloso. A razão iluminada volta as 
suas costas à grandeza e peculiaridade de outras épocas, à evolução 
natural dos povos; aos ensinamentos da História.27 A sugerida mudança 
de paradigma refletia a racionalidade do momento e o seu desejo de 
organização lógico-racional do mundo. 

A elaboração dos novos Códigos não deveria assumir, como re-
ferente, as peculiaridades históricas. Buscava-se a confecção de um 

24 Que segundo ele, “es la parte mejor e honesta de la nación”. ThIBAUT, A. F. J. 
Sobre la necessidad de un derecho civil general para Alemania..., p. 30.

25 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito, p. 74.
26 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 

del derecho..., p. 51.
27 “Se había perdido el sentimiento y el amor por la grandeza y la peculiaridad de otras 

épocas, así como por la evolucíon natural de los pueblos y de las constituiciones, 
em suma por todo lo que la historia produce de provechoso y fecundo, y en su 
lugar, había aparecido una confianza ilimitada en la época actual, a la que se creía 
destinada nada menos que a la manifestacíon efectiva de una perfeccíon absoluta.” 
SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 52.
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instrumento utilizável por todos os povos e em qualquer tempo; um 
instrumento de integridade que conferiria uma segurança mecânica à 
administração da justiça.28 

Ao legislador caberia o papel exclusivo de criar o direito29 (reduzida 
a normatividade essencialmente à positividade), e aos juristas a investi-
gação do conteúdo das leis. A separação dos poderes atribuía ao poder 
político o exercício exclusivo da atividade legiferante; ao poder judiciá-
rio, a importante tarefa de dizer o direito encerrado nas leis. O objeto da 
ciência jurídica se restringiria à lei (emanada sem um necessário compro-
metimento com a história e a evolução do povo para o qual se destina) e, 
portanto, o seu conteúdo só poderia ser contingente e mutável. 

No entanto, será realmente que a codificação é o remédio para a 
profunda crise experienciada pelo direito tedesco do século XIX? 

A codificação engessa o direito. O direito é uma expressão do es-
pírito do povo alemão, assim como a cultura, a arte e a língua. A codifi-
cação vai, portanto, contra a natureza viva do direito. Assim como todos 
os seres vivos, o direito possui uma história que o constitui e, certamen-
te, o condiciona.30 A normatividade pode potencialmente identificar-se 
com a positividade em um dado momento da história de uma nação, 
durante determinado tempo, no entanto, a verificação incontesti do efe-
tivo momento em que isto se dá é extremamente problemática e tende 
estruturalmente a ser pouco duradoura. 

28 A expressão está aqui relacionada ao fato de a codificação trazer em si a ideia de estag-
nação, de paralisação de um processo de renovação contínuo. SAVIGNy, F. K. v. De 
la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia del derecho..., p. 52.

29 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 53.

30 Terá Savigny e a Escola histórica do direito, compreendido o sentido e a projeção da 
historicidade que enuncia? Kauffman e hassemer concluem que não. A Escola his-
tórica do direito teria preenchido a lacuna da historicidade do homem e do direito de 
maneira apenas factual. O esforço de compreensão da historicidade do direito teria 
se reduzido ao domínio da sua história. A questão jurídico-filosófica de compreender 
o conteúdo do direito (produto do acaso ou haverá uma regularidade?) não foi co-
locada, nem muito menos respondida; concluem. KAUFMANN, A., hASSEMER, 
W. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 103.
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O direito vive na consciência do povo,31 tanto o direito como as 
demais emanações culturais não possuem existência autônoma, são for-
ças e atividades singulares de um povo, inseparavelmente unidas pela 
natureza.32 A morte simbólica do direito ocorre quando este perde a sua 
especificidade.33

Para Savigny, o direito nasce como direito consuetudinário, ou 
seja, todo o direito tem sua origem, primeiramente, nos costumes e 
crenças do povo.34 Cabe à jurisprudência revelá-lo. O direito é um fato 
ineludivelmente histórico. A lei é uma fonte de direito importante que 
deve ser utilizada pelos Estados a fim de aclarar dúvidas e indetermi-
nações que os costumes não dissolveram. Devem funcionar como ór-
gão dos costumes, enunciando o direito originário ou consuetudinário.35 
Savigny nega um papel protagônico à lei. No centro da normatividade 
está a vontade do povo; o efetivo direito que deve ser preservado e res-
peitado pela lei.36 

No tocante à diversidade de direitos em todo o Reich – uma das 
questões que, segundo Thibaut, seria um entrave à unificação política 
e dificultaria o estudo, o ensino e a realização prática do direito –, Sa-
vigny entende que essa diversidade é da essência do direito; necessária, 
uma vez que cada povo tem uma história e suas especificidades. Assim, 
a diversidade de direitos territoriais não seria um entrave, um obstáculo 

31 A palavra Volksgeist era uma palavra de uso corrente, que poderia ser empregada 
com o significado de consciência do povo e de opinião popular. 

32 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 54.

33 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 56.

34 Cada comunidade nacional seria a materialização de um ser espiritual e cada épo-
ca dessa comunidade, uma entidade humano-cultural historicamente diferenciada e 
única, num contínuo de desenvolvimento orgânico.

35 Savigny nega à lei uma função inovadora. À lei era delegada uma função suplemen-
tar, cabendo a ela enunciar o que já havia sido estabelecido pelo direito consuetudi-
nário, ou ainda, suprimir as suas eventuais lacunas, num papel de complementação 
natural; nunca uma função inovadora. 

36 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 60.



AnA CArolinA de FAriA SilveStre

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 173-196, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228186

a ser superado, mas, ao contrário, uma característica inerente ao direito 
como realidade viva e pungente. 

Es un error creer que la vida de lo general ganará con la 
anulación de todas las relaciones individuales (...) si en 
cada estamento, en cada ciudad, incluso en cada aldea, 
pudiera crearse un sentimiento peculiar de la propia per-
sonalidad, entonces esta vida individual intensificada y 
multiplicada daría también al todo un nuevo vigor.37

 Para Thibaut, o direito deveria ser um instrumento facilitador 
da unidade política. Contrariamente, para Savigny, o direito não tem (e 
não deve possuir!) qualquer função política. Leis criadas com a finali-
dade específica de promover mudanças políticas só podem ser perspec-
tivadas como “uma infrutífera corrupção do direito”.38

Thibaut argumenta que um direito nacional geral traria certeza 
jurídica e uma aplicação uniforme da lei. Não obstante, argumenta Sa-
vigny, a associação imediata do Código à garantia de certeza jurídica é 
apressada e equivocada.

A tão desejada certeza jurídica poderia vir a se efetivar pelas 
mãos do Código somente se a sua execução fosse absolutamente per-
feita. Tal tarefa só poderia ser realizada em épocas em que a educação 
e os conhecimentos técnicos tivessem uma importância maior do que 
nas épocas passadas, uma vez que malfeito, esse trabalho de resgate 
e incorporação poderia resultar em uma mutilação de obras do passa-
do.39 Esse seria o grande obstáculo formal a ser ultrapassado quando 
da elaboração de um código. No tocante à matéria, também não acre-
dita na tão desejada certeza jurídica que a adoção de um direito civil 

37 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 79.

38 “Leyes de esta especie son una infructuosa corrupcíon del derecho.” SAVIGNy, 
F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia del dere-
cho..., p. 60.

39 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 63.
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codificado poderia trazer, uma vez que o código, para alcançar efeti-
vamente esse objetivo, deveria abranger todas as situações possíveis; 
empreita manifestamente impossível. 

Ainda quanto à matéria, Savigny alerta sobre o perigo da lingua-
gem. O legislador pode dominar o direito plenamente, no entanto, pode 
não obter o objetivo desejado se não se expressar de forma a transmi-
tir claramente o que pretende. As leis devem ser enxutas. O legislador 
deve ser capaz de comunicar exatamente o que efetivamente deseja em 
algumas breves palavras. A linguagem das leis é usualmente uma lin-
guagem que se distingue por possuir uma “brevidade especial”; que 
pode ser positiva ou negativa.40 Segundo Thibaut, a linguagem adota-
da pelo Código deveria ser popular; uma linguagem acessível a todos, 
indistintamente. No entanto, objeta Savigny, o mais verbal e apto dos 
falantes não será capaz de se expressar por meio de palavras de forma 
a não dar margem a outras interpretações, para além da pretendida. Em 
verdade, conclui Savigny, a melhor parte do pensamento nem sempre 
é verbalizada.

 A linguagem, para ser capaz de alcançar o intuito pretendido, 
deveria ser dominada de tal maneira que sublimasse as diferenças de 
índole e de formação – os elevados ficariam satisfeitos enquanto que, 
para os menos hábeis intelectualmente, tudo resultaria claro. Apesar de 
bem intencionada, a proposta é de difícil (impossível?) efetivação prá-
tica. As palavras não possuem um sentido inequívoco. São, portanto, 
estruturalmente contingentes e umbilicalmente ligadas ao seu uso con-
textualizado. O alcance de uma proposição normativa, portanto, não 
pode ser rigorosamente controlado pelo legislador, ainda que este se 
esforce comprometidamente em elaborar uma regra que discipline um 
tema específico de forma clara e inequívoca. Ao assumir essa empre-
sa, o legislador – ainda que inconscientemente – estará assumindo um 
cidadão-tipo ou cidadão-modelo, situado em determinado momento 
histórico-cultural-social. A sua compreensão do sentido da regra e al-

40 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 66.
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cance não é, portanto, inequívoca e quaisquer esforços do legislador no 
sentido de elaborar uma regra atemporal, clara e simples (acessível a 
todos os cidadãos reais) estarão frustrados ab initio. 

Ainda que fosse possível superar a objeção anterior, Savigny ter-
mina por concluir pela impossibilidade-inadequação de um direito civil 
codificado tendo em vista o particular momento vivido pela ciência ju-
rídica alemã; impróprio para tal empresa. Um projeto de confecção de 
um código só seria discutível no horizonte estruturante de uma ciência 
do direito em estado avançado e maduro; o que não se dava naquele 
específico momento histórico na Alemanha. há princípios orientadores 
elementares dos quais deriva toda a normatividade. À ciência jurídica 
cabe conhecer esses princípios orientadores que devem estruturar uma 
empresa complexa como a feitura de um Código.41 Para Savigny, a épo-
ca atual não é uma época em que se domine essa arte, não sendo, por 
esse motivo, a época certa para o florescimento de um código. 

Apesar de Savigny não repudiar ab initio a ideia da codificação, 
rejeitando-a por assumi-la não adequada à realidade alemã naquele de-
terminado momento, termina por se revelar efetivamente contrário a 
essa perspectiva uma vez que um dos pilares que sustentam o seu dis-
curso é o fato de o direito emanar do povo. Esse é um dos pressupostos 
a partir dos quais deriva toda a sua argumentação e posicionamento. 

A adoção de um modelo codificado ia contra a natureza viva do Di-
reito. A consciência do povo é o centro de emanação da cultura, da língua 
e do direito (enquanto uma das expressões do espírito do povo alemão). 
A fonte jurídica original e fundamental é o espírito do povo e não a lei. A 
lei deve ser a expressão das forças espirituais do povo. As regras jurídicas 
devem ser extraídas por abstração dos institutos e das situações da vida.42

41 “En cada triángulo hay ciertos datos conocidos, de cuya combinación se infieren 
necessariamente todos los demás... de modo análogo, cada parte de nuestro derecho 
tiene fragmentos tales que de ellos se derivan los demás: podemos llamarlos los 
principio rectores.” Descobrir esses princípios é, segundo Savigny, “los cometidos 
más dificiles de nuestra ciencia y el que propiamente da un caracter científico a nues-
tro trabajo”. SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion 
y la ciencia del derecho..., p. 64.

42 KAUFMANN, A., hASSEMER, W. Introdução à filosofia do direito e à teoria do 
direito contemporâneas, Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 2002, p. 167.
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O direito romano possui vicissitudes manifestas, no entanto, a justi-
ça daquele direito é extraordinariamente grande e justifica a força de seu 
legado.43 Aquele foi o único direito de um grande povo – teve uma larga 
existência e um desenvolvimento absolutamente nacional –, cultivado 
com extraordinário amor em todos os períodos da vida do povo romano.44 
Nele estariam contidas as regras eternas da justiça em uma pureza admi-
rável (o direito natural sancionado45); um dos motivos que justificaram a 
sua exaltação, na exposição de motivos do Code napoleônico.

Savigny era um profundo conhecedor, pesquisador e admirador 
do direito romano. Para o jurista, o corpus romano encerrava os prin-
cípios orientadores do direito. Os conceitos e os preceitos jurídicos 
não são o produto do arbítrio do legislador; são entes reais46 cuja exis-
tência e genealogia só nos é acessível à custa de um contato prolon-
gado e íntimo.47 Não havia, em todo o Reich, um jurista capacitado48 a 

43 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 68.

44 Livre tradução, SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legis-
lacion y la ciencia del derecho..., p. 68 e 69.

45 Nesse sentido, SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legisla-
cion y la ciencia del derecho..., p. 68.

46 A Escola histórica era tradicionalista, assevera Castanheira Neves. Afirmava cate-
goricamente a realidade do direito, mas a assumia num sentido orgânico-evolutivo, 
que vinha do passado. Não compreendiam que o direito não é um dado adquirido 
(cujo acesso nos é facultado por meio da investigação cronológico-evolutiva), mas 
“um problema e uma tarefa a assumir e a realizar em reflexiva autonomia no quadro 
de uma teleologia dos interesses e das validades”. CASTANhEIRA NEVES, A. 
Digesta, vol. 2, p. 214.

47 SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y la ciencia 
del derecho..., p. 69.

48 Segundo Thibaut, a codificação do direito tedesco deveria realizar-se com a cola-
boração de todo o país. De acordo com Savigny, no entanto, não há na Alemanha 
– como em Roma – um método único utilizado pela totalidade dos juristas, havendo 
uma diversidade de correntes e métodos. Dessa forma, a empreita só poderia ser le-
vada a cabo por um único jurista. Nesse sentido: “Pero quien esté conforme en esto 
conmigo, tiene que dudar de su posibilidad en la época actual; porque es completa-
mente imposible encontrar a ese legislador único y verdadero, pues dada la completa 
heterogeneidad de la formación individual y de los conocimientos de nuestros juris-
tas, ninguno de ellos, individualmente, puede considerarse como representante del 
género”. SAVIGNy, F. K. v. De la vocacion de nuestra epoca para la legislacion y 
la ciencia del derecho..., p. 167.
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assumir a tarefa de construir um código nacional, estruturado naque-
les princípios orientadores atemporais (e reais) e com sensibilidade 
notável para exprimir o espírito do povo em palavras claras, simples 
e inequívocas. 

No tocante à questão da morosidade da justiça e da excessiva du-
ração dos processos – questão problemática relevada por Thibaut e cuja 
solução repousaria no advento de um modelo codificatório – Savigny 
conclui que o seu ponto nevrálgico estava na forma e não no conteúdo. 
Uma reforma processual seria o meio correto e suficiente de dirimir o 
problema da morosidade, haja vista o exemplo de hesse – um dos Esta-
dos do Reich em que a administração da justiça era eficiente. 

III. A codIfIcAção do dIReIto tedesco: o nAscImento do 
bgb

A unificação dos Estados tedescos ocorre no ano de 1871. Em 
1896, começou-se a projetar o novo código e, em 1900, foi promulgado 
o Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). 

O BGB é uma compilação cunhada pela conceituação rigorosa e 
uma renúncia quase total à casuística49 – renuncia-se à plenitude em 
nome do sintético, da clareza e da coerência.50 Por meio das cláusulas 
gerais, no entanto, o legislador conseguiu afastar-se, de maneira feliz, 
das abstrações empobrecedoras e da casuística, conferindo liberdade ao 
juiz e, ao mesmo tempo, vinculando-o.51 

As cláusulas gerais têm as suas raízes assentes na tradição jurídica 
romana; ao judex era facultado (pelo pretor) a determinação do conteú-

49  WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 544.
50  Segundo Wieacker, a opção do BGB pela abstração na regulação de matérias, como 

a anulabilidade do erro, gerou a necessidade e uma ulterior legislação especial. Nes-
se sentido, WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 545.

51  WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 545.
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do da decisão de acordo com a boa fé.52 As cláusulas gerais53 tornaram o 
BGB mais sensível às transformações do mundo da vida. A jurisprudên-
cia civilista alemã provou a sua habilidade e gênio a partir das crises da 
Primeira Guerra Mundial quando, com ponderação e reflexão-crítica, 
foi chamada a preencher significativamente as cláusulas gerais. Após a 
Segunda Guerra Mundial, afirma Wieacker, a jurisprudência civilistica 
alemã havia adquirido uma função totalmente nova.54

O BGB não é a expressão de uma tendência social e política unitá-
ria, nem eclode em um momento particularmente efervescente da vida 
política-social do povo alemão.55 Ele é o reflexo de um esforço de equi-
líbrio entre vários sistemas de valores, todos eloquentes, no âmbito da 
realidade cultural alemã do século XIX. 

No tocante ao direito de família, o BGB revela uma sociedade pa-
triarcal. As comissões de trabalho situam-se antes dos primeiros movi-
mentos de emancipação da mulher, pondera Wieacker. O poder familiar 
e o poder de decisão no âmbito das questões familiares concentram-
-se nas mãos do pai, assumido como pater familae; o regime de bens 
baseia-se num dote produtor de juros; a comunhão de bens pressupõe 
a empresa familiar agrícola, comercial ou artesã (o BGB é silente no 
tocante ao trabalho fora da empresa familiar, não antevendo as profun-
das mudanças laborais que serão trazidas pela revolução industrial) e 
o direito de filiação se assume conservador, são algumas das opções 
assumidas pelo BGB.

52 WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 545.
53 Wieacker é ponderado, no tocante ao tema das cláusulas gerais. O autor reconhece 

explicitamente que as cláusulas gerais permitem uma abertura fundamental do siste-
ma ao mundo da vida e à realização prática da justiça, no entanto, o uso inadequado 
e indiscriminado desse recurso pode gerar resultados perversos como: atribuição, ao 
juiz, de uma responsabilidade social que não é a do seu ofício, por exemplo. Nesse 
sentido, WIEACKER, F., História do direito privado moderno, p. 546-547.

54 WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 545.
55 “Ele exprime bem o empenhamento sereno duma objetividade sincera, típico da me-

lhor tradição cultural alemã; mas não essa exortação empolgante dos cidadãos no sen-
tido duma co-responsabilidade que sentimos nas constituições e códigos dos povos 
que acabaram de se encontrar numa nova sociedade de valores.” WIEACKER, F. His-
tória do direito privado moderno, p. 549.
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O BGB foi fortemente influenciado pela ideologia do 
liberalismo.56,57 Conseguimos perceber essa influência no tratamento 
das seguintes questões, exemplarmente: a limitação do uso desviado 
da liberdade contratual, nas suas diversas formas (proibição da usura, 
redução das cláusulas penais injustas, proibição da lex commisoria e a 
proibição ao devedor hipotecário de alienar o bem). Segundo Wieacker, 
o controle social dos direitos privados, levados a cabo pelo BGB, se 
mantém nos estreitos limites de um liberalismo eticamente fundado.58

O BGB exprime a absoluta confiança de uma época de segurança 
econômica. A rejeição da claúsula rebus sic standibus é bastante revela-
dora e concretiza o espírito crédulo de uma época de pujança econômica. 
O Código não colocou o problema da ameaça da liberdade social pela 
liberdade contratual, assim como o homem moderno ainda não era capaz 
de ver a face menos luminosa da razão.59 O liberalismo do código repre-
senta um atraso não só no tocante às exigências sociais, mas também 
quanto ao desenvolvimento interno da sociedade dos negócios. O modelo 
de empresa que assume é o da empresa individual e não o de sociedades 
(de pessoas ou de capitais). A compatibilização daquele direito explici-
tado com os novos modelos societários era, certamente, problemática.60 

Cientificamente, o BGB é um produto do positivismo legalista da 
pandectística, que percebia a sociedade como um todo orgânico; a sis-
tematicidade do direito decorria do fato de ele ser uma emanação des-
sa sociedade. Como principal inovação trazida pelo BGB, destaca-se 

56 Segundo Wieacker, o BGB revelaria um “liberalismo mitigado”. WIEACKER, F. 
História do direito privado moderno, p. 549.

57 Alguns elementos sociais do código estariam fortemente relacionados ao liberalis-
mo clássico, eticamente fundado. Nesse sentido, WIEACKER, F. História do direito 
privado moderno, p. 551.

58 A mesma orientação teriam, por exemplo, as únicas prescrições dirigidas à pro-
teção dos consumidores economicamente débeis, consagradas em lei especial 
(1894), sobre pagamentos a prestações. WIEACKER, F. História do direito priva-
do moderno, p. 551.

59 Para o desenvolvimento dessa temática à luz dos estudos sociológicos sobre os hor-
rores da Segunda Guerra Mundial. BALKIN, Z. Modernidade e holocausto.

60 Nesse sentido, WIEACKER, F. História do direito privado moderno, p. 553-554. 
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a existência da Parte Geral:61 um requinte sistemático inexistente nos 
códigos anteriores. A Parte Geral assegura a unidade do BGB, é ela que 
orienta a construção do direito – orientada pelo código – e que assegura 
a sua coesão interna.62 

O Código civil alemão não revela o tom da sua época. No entanto, 
no tocante à técnica jurídica, a sua contribuição ao mundo jurídico é ines-
timável. O BGB foi recebido pela comunidade jurídica mundial como o 
código mais progressivo de todo o mundo e passou a ser perspectivado, 
não só na Europa, como uma referência de excelência, ao lado do Code 
Civil napoleônico. O BGB influenciou decisivamente a elaboração de 
vários códigos nacionais ainda em construção. Pode-se afirmar, indubita-
velmente, ser o BGB uma obra notável do gênio alemão. 

consIdeRAções fInAIs

A apologia do imperfeito revela o despertar da consciência para o 
valor do passado e da historicidade do fenômeno jurídico. O direito não 
é o fruto livre da vontade do legislador e não pode ser restritivamente 
associado à lei. No entanto, também não é ele uma realidade orgânica; 
um dado assimilável pelos juristas, cuja existência é indiferente às de-
cisões políticas.  

O direito deve ser compreendido como uma tarefa (sempre) por se 
cumprir. Uma tarefa que convoca a participação ativa dos cidadãos, dos 
juristas e dos legisladores, de maneiras diferentes. 

O jurista não possui o monopólio do direito e não deve ser pers-
pectivado como um tradutor da consciência jurídica do passado ou do 

61 há discussões quanto ao tratamento do Primeiro livro do BGB. Seria ele uma autên-
tica parte geral ou não? Segundo Wieacker, apenas a seção sobre o negócio jurídico 
satisfaria os requisitos de uma efetiva parte geral. As suas outras seções preenche-
riam apenas parcialmente aqueles requisitos. WIEACKER, F. História do direito 
privado moderno, p. 558-561.

62 MARTINS-COSTA, J. A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo 
obrigacional, p. 121.
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seu tempo; o que não quer dizer que não tenha um papel fundamental e 
destacado no processo da realização prática do direito. A realização prá-
tica do direito demanda a compreensão de um direito normativamente 
aberto à intencionalidade problemática dos casos jurídicos surgidos no 
(pelo) mundo da vida em movimento. A tônica desse processo não está 
na vontade do legislador ao criar a lei, ou na tradução do passado per-
petrada pelo gênio do jurista, mas no caso-problema jurídico situado 
que interroga perscrutantemente o sistema jurídico em busca de uma 
resposta prático-prudencialmente correta. 

 O direito possui uma história que devemos conhecer e respeitar. A 
compreensão do presente em sua inteireza convoca ao estudo e análise 
do passado. As instituições, assim como os seres, são constituídos por 
suas histórias, mas não são condicionados por ela. O mesmo se pode di-
zer com relação ao sentido da lei. O direito não está encerrado na lei; a 
lei está cunhada pelo sentido do direito que expressivamente manifesta 
(ou deveria manifestar). A vontade do legislador, ao criar determinada 
lei, deve ser assumida em termos expressivos, mas não em termos cons-
titutivos. A história da lei não determina decisivamente o seu sentido, 
que se constitui a luz dos casos e para os casos problemas jurídicos; 
únicos e irrepetíveis.

“O tempo da memória leva à sua própria superação”63 e velhas 
perguntas voltam sempre à baila, demandando novas e comprometi-
das respostas. A normatividade do sistema jurídico está sempre aberta 
à intencionalidade problemática dos casos surgidos no mundo da vida, 
numa circularidade dialética constitutiva e analógica. O direito, posi-
tivado ou não, deve ser corretamente compreendido como uma tarefa 
por se cumprir (que nunca está satisfatoriamente acabada e por isso su-
ficiente!). É essa a realidade do direito; é esse o seu destino e vocação!

63  Ost, F. O tempo do direito, p. 88.
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Justiça restaurativa e direitos fundamentais: a 
narratividade nos círculos de construção de paz

Restorative justice and fundamental rights: narrativity 
in the circles of peace-building
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luCi Mendes de Melo Bonini
Universidade de Mogi das Cruzes, Centro de Ciências Humanas. 

Mogi das Cruzes, SP – Brasil

Resumo Este estudo tem o objetivo de aproximar a teoria da linguagem 
sobre o dialogismo de Bakhtin com as práticas dos “Círculos de Cons-
trução de Paz” preconizados por Key Pranis, dentro dos quais o diálogo 
é uma constante. Somos seres de linguagem e, por intermédio dela, 
podemos expressar nossos sentimentos, medos e expectativas e assim 
resgatar o nosso lugar no mundo como sujeito de direito. A proposta é 
potencializar o entendimento das narrativas empregadas nos Círculos 
Restaurativos fundamentando-se na filosofia de Bakhtin. O método que 
aqui se utilizou foi o da revisão bibliográfica, a fim de desenvolver um 
estudo de características ensaísticas. Como conclusões, pode-se adian-
tar que a língua é o meio usado para a comunicação, cujo sentido mais 
amplo é o de tornar comum, o que por sua vez pode ser capaz de restau-
rar a paz dentro de uma comunidade.
Palavras-chave: Justiça restauratiVa. Construção de Paz. Bakhtin. 
narratiVidade. PensaMento Bakhtiniano.
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AbstRAct This study is intended to approximate the language theories 
of Bakhtin circles practices of building Peace, within which dialogue is a 
constant. We are beings of language and, through it, we can express our 
feelings, fears and expectations and thus redeem our place in the world 
as a subject of law. The proposal is to enhance the understanding of the 
narrations used in Restorative Circles based on philosophy of Bakhtin. 
The method used here was the literature review to develop an essay. The 
conclusions it was demonstrated that language is the medium used for 
communication, whose broader sense is to make common thoughts and 
acts that also may be able to restore peace within a community.
Key-words: restoratiVe JustiCe. PeaCe Building. Bakhtin. narratiV-
ity. Bakhtin thought.

IntRodução

A Justiça restaurativa destina-se a representar o ideal de que os 
infratores devem rever o mal que fizeram à vítima e à sociedade como 
um todo, trabalhando para reconstituir os males físicos e psicológicos 
causados na sociedade onde o crime ocorreu. Ela pode ser um procedi-
mento eficaz utilizado para pequenos crimes e por isso pode ser vista 
como benéfica pelo bem que faz para a comunidade, pois se entende 
que as pessoas comuns afetadas pelos delitos precisam tomar parte ati-
va em decidir o que deve acontecer para solucionar o conflito, pois 
permite que as vítimas se encontrem com o agressor e dialoguem sobre 
o que aconteceu.

A Justiça Restaurativa é um processo circular, colaborativo, vol-
tado para a resolução de um conflito, que envolve a participação maior 
do infrator e da vítima. Surgiu no exterior, na cultura anglo-saxã, e as 
primeiras experiências vieram do Canadá e da Nova Zelândia e ganha-
ram relevância em várias partes do mundo.

O círculo é um lugar onde as pessoas afetadas pelo dano (vítimas, 
ofensores e comunidade) se encontram para achar um modo de solucio-
nar um conflito, reconhecer responsabilidades, recuperar o dano, por 
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isso entende-se que a narratividade é fundamental. Peña (2015) afirma 
que os conflitos são histórias e a forma que o homem entende a vida o 
faz por meio da linguagem, assim é por intermédio das narrativas que as 
partes se enxergam como contrárias ou complementares. 

O diálogo, a linguagem, é o meio pelo qual o homem constrói a 
sociedade, nesse ponto, insere-se neste contexto a teoria de Mikhail 
Bakhtin. Esse autor dedicou a vida à definição de noções, conceitos e 
categorias de análise da linguagem com base em discursos cotidianos, 
artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. Foi um dos mais des-
tacados pensadores de uma rede de profissionais preocupados com as 
formas de estudar linguagem, literatura e arte, que incluía o linguista 
Valentin Voloshinov (1895-1936) e o teórico literário Pavel Medvedev 
(1891-1938).

Um dos aspectos mais inovadores da produção do Círculo de 
Bakhtin, como ficou conhecido o grupo, foi enxergar a linguagem 
como um constante processo de interação mediado pelo diálogo – e não 
apenas como um sistema autônomo. Os argumentos fenomenológicos 
apresentados pelo jovem Bakhtin são dirigidos contra as abstrações da 
filosofia racionalista e do positivismo contemporâneo.

Os círculos de construção de paz são, dessa forma, fenômenos 
onde as narrativas se desenrolam. Bakhtin, intelectual russo, criou um 
grupo multidisciplinar, que se reuniu regularmente entre 1919 e 1929, 
cujos objetivos eram, dentro de círculos, debater ideias, mergulhar fun-
do nas discussões de filósofos do passado, sem deixar de envolver-se 
criticamente com autores de seu tempo: a paixão pela linguagem des-
cortinou-se em Leningrado, num momento bastante influenciado pelo 
pensamento marxista.

Os estudos do grupo se voltaram para o universo da criação ideoló-
gica –manifestações superestruturais, entre elas a arte, a ciência, a filo-
sofia, o direito, a religião, a ética, a política ideologia (FARACO, 2009).

Para os integrantes do Círculo de Bakhtin, toda comunicação é a 
realização concreta da interação verbal, porque entende que toda pala-
vra procede de alguém e se dirige para alguém – há um eu e outro, um 
eu em relação a outro (BAKHTIN, 2009).
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A comunicação, por esse entendimento, não é a expressão de algo 
(preexistente, interior) por alguém a alguém por meio de palavras – o 
que a caracterizaria como um mero instrumento. A comunicação, toma-
da como realidade fundamental da língua, é justamente o processo de 
expressar-se em relação ao outro, e não simplesmente para o outro. A 
comunicação, tomada como realidade fundamental da língua – o eu só 
existe em relação ao outro, e só assim pode expressar-se, o que configura 
a dinâmica da interação verbal/discursiva (MOLON e VIANNA, 2012).

Kearney explica que:

Toda existência humana é uma vida em busca de uma 
narrativa, Isto, não apenas porque ela se empenha em 
descobrir um padrão com o qual lidar com a experiên-
cia do caos e da confusão, mas, também, porque cada 
vida humana é quase sempre implicitamente uma histo-
ria (KEARNEY, 2012, p. 412).

Este estudo tem o objetivo de aproximar as teorias da linguagem 
de Bakhtin, que abordam a dialogicidade – diálogo como prática de 
ouvir/conhecer/entender o outro com as práticas dos Círculos de Cons-
trução de Paz. O processo dialógico se caracteriza como construção das 
alteridades, na medida em que somos seres de linguagem e, por meio 
dela, podemos expressar nossos sentimentos, medos e expectativas – 
no eu mesmo e no outro, no que está fora de mim e em mim, do que 
está na realidade da linguagem e na realidade material. Os Círculos de 
Construção de Paz são um espaço intencional concebido para apoiar 
os participantes – ofensor x ofendido e demais árbitros num processo 
dialógico, para que dessa forma a cada um seja permitido que traga à 
tona o “melhor de si”.

O método que aqui se utilizou foi o da revisão bibliográfica, fun-
damentada em Howard Zehr, Kay Pranys e Marshall Rosenberg, pre-
cursores dos conceitos e práticas restaurativas e nos escritos do próprio 
Bakhtin, a fim de desenvolver um estudo de características ensaísticas, 
já que para melhor desenvolvimento da aproximação a que se propõe, 
um estudo mais aprofundado seria necessário. Nesse sentido, este en-
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saio parte do pressuposto de que se um círculo restaurativo ou de cons-
trução de paz é fundado no diálogo, então uma teoria que dê conta de 
compreender o diálogo como construção de identidades e alteridades, 
de narrativas que as constroem como os estudos sobre dialogismo de 
Bakhtin, pode ser usada como base para a compreensão e o planeja-
mento desses círculos. Também entende-se que há a possibilidade de 
se compreender o diálogo nos círculos como uma forma de garantir 
que tanto o ofensor como o ofendido e ainda a comunidade tenham 
preservados seus direitos fundamentais, entre os quais: a liberdade de 
expressão, o direito à presunção de inocência e à defesa, a restauração 
da dignidade da pessoa humana, como um todo.

Como conclusões, pode-se adiantar que a língua é o meio utilizado 
para a comunicação, cujo sentido mais amplo é o de tornar comum o que, 
por sua vez, pode ser capaz de restaurar a paz dentro de uma comunidade.

A RelAção de nARRAtIvIdAde entRe os cíRculos

Bakhtin (2009, p. 31) ensina que “tudo que é ideológico possui um 
significado e remete a algo situado fora de si mesmo”, ou seja, tudo que 
é ideológico possui um signo. 

No entanto, quando se faz uma analogia das relações humanas 
com o mundo objetivo, pode-se entender que algumas delas se parecem 
com uma taça de cristal quebrada e assim, ainda que coladas suas partes 
e ela conserve sua utilidade, não mais será um objeto perfeito, possível 
de reconstituir seu “status quo ante”.

A língua é um composto de signos, estes por sua vez, são unida-
des linguísticas. Eles realizam duas operações simultâneas: refletem e 
refratam o mundo, sendo a refração uma condição necessária do signo, 
e clara, ideológica. Faraco (2009) explicita que isso se dá porque as 
significações não estão no signo em si, mas são construídas na dinâmi-
ca da história e estão marcadas pelas diversificadas experiências dos 
sujeitos, com seus valores, sua cultura, suas contradições e interesses 
sociais. Com a dinâmica da história, cada grupo em cada época reco-
bre o mundo com múltiplas significações e diferentes vozes sociais que 
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participam dos processos de significações, daí resultando as inúmeras 
semânticas, que, por sua vez, fazem emergir várias verdades, distintos 
pontos de vista e posições que atribuímos sentido ao mundo. Esses no-
vos aspectos, segundo aponta Faraco (2012), dão significado ao que 
Bakhtin chama de línguas sociais – processos semióticos complexos 
utilizados pelos diversos grupos humanos. 

Para o autor, a ideologia reside, precisamente, no fato de que ele 
se situa entre indivíduos organizados, dessa forma os signos pertencem 
a um terreno não natural ou interindividual, não bastando colocar face 
a face dois seres humanos para que os signos se constituam. Melhor 
dizendo, para que haja uma interação social, dialógica, é necessário que 
esses indivíduos estejam socialmente integrados, pois a consciência in-
dividual não pode explicar por si só, mas ao contrário, deve ela própria 
ser explicada a partir do meio ideológico e social, dos outros. A identi-
dade de um se constrói nas identidades dos outros: o outro, sujeito imer-
so numa cultura, singular, ou o outro, o coletivo, toda uma sociedade e 
seus códigos, valores e crenças.

Ao se separar os fenômenos ideológicos da consciência individu-
al, ligam-se os fenômenos às condições e às formas da comunicação/
interação social. A existência dos signos nada mais é do que a materia-
lização dessa comunicação. É nisso que consiste a natureza de todos os 
signos ideológicos. De onde se conclui que a palavra é o modo mais 
puro e sensível de relação social e instrumento de consciência. Daí a 
proximidade da filosofia Bakhtiniana à proposta da Justiça restaurativa.

O Círculo, portanto, olha para o diálogo face a face do 
mesmo modo que olha para uma obra literária, um trato 
filosófico, um texto religioso, isto é, como eventos da 
grande interação sociocultural de qualquer grupo hu-
mano... (FARACO, 2009, p. 62).

A teoria de Bakhtin sobre o dialogismo influenciou significativa-
mente o estudo da linguagem e várias disciplinas. Para esse autor, dia-
logismo é a ideia de cultura, de existência mesma do ser humano, como 
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ser de linguagem. A linguagem envolve os sujeitos, daí a ideia de que a 
linguagem consiste de muitas vozes, muitas conotações e distintos con-
textos sociais. O falar e o ouvir são os sentidos que levam os sujeitos a 
se entregarem de coração, ligando-os a si mesmos e a outros de maneira 
tal que permitem que a compaixão natural floresça.

Assim, neste limiar de discussão, cabe relembrar o objetivo e o 
conceito da Comunicação-Não-Violenta de Rosenberg (2003): os seres 
humanos deveriam relacionar-se uns com os outros e viver de modo que 
se possa reformular a maneira pela qual as pessoas se expressam e ou-
vem os demais. Aqui surge a narrativa: ela não é só um gênero literário, 
ela é parte do modo humano de ser e de estar no mundo. As narrativas 
que começaram em volta do fogo, nos primórdios da humanidade, são 
usadas até hoje como método de união, como conceito de comunidade.

Rosenberg (2003) enfatiza que as palavras, ao invés de serem rea-
ções repetitivas e automáticas, devem ser respostas conscientes, firme-
mente ancoradas na consciência do que estamos percebendo, sentindo 
e desejando, levando-nos a expressarmos com honestidade e clareza, 
ao mesmo tempo em que damos aos outros uma atenção respeitosa e 
empática. Assim também se entende que as narrativas devem ser.

cíRculos de constRução de pAz: dIReItos fundAmentAIs

Balim et al. (2014) explicitam que foi a Resolução n. 12/2002, 
da Organização das Nações Unidas, que institucionalizou os princípios 
básicos dos programas de justiça restaurativa, que apontavam que os 
Estados deveriam implantar projetos restaurativos a fim de evitarem as 
violações a direitos e garantias individuais. Os mesmos autores tam-
bém relatam que no Brasil essa iniciativa emergiu, em 2005, na Carta 
de Araçatuba, ratificada posteriormente na Conferência Internacional: 
Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos e 
que ficou, por sua vez, conhecida como Carta de Brasília.

A justiça restaurativa surgiu recentemente, utilizando a prática dos 
círculos dialógicos. Ela tem sido vista como uma prática social poten-
cialmente transformadora que pode ver o fim para a necessidade de du-
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ras punições penais e encarceramento para diferentes fenômenos. Nesse 
sentido, ela seria, então, um salto quântico, transcendendo as ideologias 
repressiva e sociológica, onde o caráter punitivo e retributivo imperam, 
não dando margem à recuperação e à reparação efetiva tanto da vítima, 
como da sociedade e do ofensor. Isso reforça os procedimentos da Justi-
ça Restaurativa, com os “Processos Circulares”, círculos que oferecem 
um processo ordenado e reflexivo que reforça valores positivos (AMS-
TUTZ e MULLET, 2012).

O processo circular está enraizado em tradições antigas e tem o 
aporte de conhecimentos contemporâneos sobre a vida em sociedades 
multiculturais que mudam com rapidez. As comunidades antigas usa-
vam processos similares aos Círculos para tratar do trabalho da comu-
nidade – como é costume em muitas comunidades indígenas em todo 
o mundo. Acredita-se que sejam uma forma comum de engajamento 
coletivo em torno de questões de interesse da comunidade em todos 
os tempos e lugares. Os processos circulares descritos aqui descendem 
mais diretamente das tradições de vários povos das Primeiras Nações, 
pessoas que ainda usam os Círculos e encarnam ensinamentos centrais 
relacionados aos Círculos em seu modo de vida. O processo circular 
também é formado por experiências modernas de diálogo, criação de 
consenso, comunicação intercultural, reconhecimento de interesses in-
dividuais, teoria das mudanças e transformação pessoal. O processo é 
um equilíbrio entre o antigo e o contemporâneo, o indivíduo e o grupo, 
o ser interno e o externo. 

O círculo é uma técnica para organizar de modo eficiente a comuni-
cação grupal, para construir relacionamentos, tomar decisões e resolver 
conflitos. Ainda mais importante, o círculo encarna e nutre uma filosofia 
de relacionamento e interconexão, que pode nos guiar em todas as cir-
cunstâncias – dentro e fora do círculo. O Círculo cria um espaço prote-
gido, é a figura que não tem hierarquia nem começo nem fim. É o que 
permite praticar o comportamento ancorado em valores daquele “melhor 
de si” naquelas ocasiões em que pareceria arriscado fazê-lo. Quanto mais 
as pessoas praticam esse comportamento no Círculo, tanto mais esses 
hábitos são reforçados e levados para outras regiões de suas vidas.  
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Nas suas mais variadas formas e objetivos, os processos circulares 
têm na palavra sua fonte de integração entre os envolvidos em litígios e 
conflitos. Como a Justiça restaurativa também pode ser explicada como 
uma abordagem da justiça que visa satisfazer as necessidades das víti-
mas e dos infratores, bem como, a toda a comunidade, pode-se afirmar 
que ela é um processo pelo qual todas as partes que têm uma participa-
ção no delito específico resolvem coletivamente sobre como lidar com 
as consequências. 

Os principais elementos desses processos são:
•	 Reunião: as partes muitas vezes se encontram pessoalmente, 

embora em algumas circunstâncias seja realizado com a parti-
cipação de um terceiro, um substituto.

•	 Narrativa: as pessoas que vêm falar sobre o que aconteceu, 
como foram afetadas, e como lidar com o malfeito.

•	 Emoção: considera como um elemento facilitador para a com-
preensão, modificando a ênfase na racionalidade existente nos 
tribunais.

•	 Compreensão: as partes chegam a compreender melhor uma 
à outra, o ato lesivo, o dano causado pelo ato lesivo, e como 
corrigir a situação.

•	 Acordo: quando as partes são capazes de explorar as reper-
cussões pessoais, materiais, morais e espirituais do ato lesivo, 
eles, então, planejam um acordo específico para a situação.

Para Bakhtin, a palavra é a expressão máxima da ação responsá-
vel, ainda que não dita:

O “não álibi do ser” coloca o eu em relação com o ou-
tro, não segundo uma relação indiferente com o outro 
genérico e enquanto ambos exemplares do homem em 
geral, mas enquanto coenvolvimento, relação não indi-
ferente com a vida do próprio vizinho, do próprio con-
temporâneo com o passado e o futuro de pessoas reais 
(MIOTELO e FARACO, 2010, p. 27).
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Para os defensores da justiça restaurativa, o crime é percebido 
como uma violação de pessoas e relações, e o seu objetivo é reparar 
todos os danos sofridos por vítimas, infratores e comunidades, adaptan-
do-se às peculiaridades locais, conforme explicitam Balim et al. (2014), 
das quais decorrem valores e princípios essenciais para a efetivação dos 
direitos e garantias individuais. Assim, o autor do delito impõe ao outro 
que ele ofendeu a sua “carga” de responsabilidade social, mostrando 
que, embora seja o homem fruto de seu meio, este fato, por si só, lhe 
impõe o encargo de atuar na construção da sociedade a que pertence.

A filosofia moral, que Bakhtin qualifica como “filosofia 
primeira”, deve descrever “a arquitetônica concreta” 
em que a indiferença do indivíduo abstrato, genérico, 
intercambiável, substituível na sua responsabilidade es-
tabelecida e circunscrita à sua presença a um todo, a um 
gênero, à sua adjudicação a uma determinada tipologia 
substitui a não indiferença do indivíduo tornando-o úni-
co apenas por ser insubstituível na sua responsabilidade 
diante da qual o acontecimento de sua existência, sem 
álibi, o põe (MIOTELO e FARACO, 2010, p. 28).1

É exatamente dessa forma que os círculos de construção de paz 
atuam nos Círculos Restaurativos, pois a fala é muito considerada. É o 
momento em que as partes em conflito podem exprimir os seus senti-
mentos, indignações e desejos: a responsabilidade da existência de cada 
um e de sua relação com o outro.

O outro, seja ele vítima ou ofensor, tem voz e ela é ouvida e senti-
da. Assim, como no Círculo de Bakhtin, o outro se torna tão central no 
pensamento, porque o(s) interlocutor(es) real(is) ou presumido(s) não 
é(são) passivo(s). Ao perceber e compreender o significado (linguísti-
co) do discurso, o interlocutor ocupa simultaneamente em relação ao 
locutor uma ativa posição responsiva:

1 Prefácio ao livro Por	uma	Filosofia	do	Ato	Responsável, de Mikhail Bakhtin, Pedro 
e João Editores. Campinas: 2010.
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Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é 
de natureza ativamente responsiva (embora o grau 
desse ativismo seja bastante diverso); toda compre-
ensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma 
a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante 
(BAKHTIN, 2006, p. 271).

Tendo por premissas que todos querem estar ligados aos outros de 
modo positivo; que todos são membros valiosos da comunidade e têm 
direitos às suas crenças e, que todos têm valores centrais que indicam o 
que significa estar ligado ao outro de modo positivo (muito embora nem 
sempre seja fácil agir segundo esses valores, principalmente em tempos 
de conversas difíceis ou conflitos), os processos circulares trazem aos 
participantes a responsabilidade individual.

Rosenberg leciona que:

...quando nos entregamos de coração, nossos atos brotam 
de alegria que surge e resplandece sempre que enriquece-
mos de boa vontade a vida de outra pessoa. Isso beneficia 
tanto quem doa quanto quem recebe. Este último aprecia 
o presente sem se preocupar com as consequências que 
acompanham o que foi dado por medo, culpa, vergonha 
ou desejo de lucrar alguma coisa. Quem doa se beneficia 
daquele reforço de autoestima que se produz sempre que 
vemos nossos esforços contribuírem para o bem-estar de 
alguém (ROSENBERG, 2006, p. 24).

Vários tipos de círculos de construção de paz são propostos por 
Kay Pranis (2011, p. 28): 

Círculo	de	Diálogo	–	Num	círculo	ou	roda	de	diálogo	
os participantes exploram determinada questão ou as-
sunto a partir de vários pontos de vista. Não procuram 
consenso sobre o assunto. Ao contrário, permitem que 
todas as vozes sejam ouvidas respeitosamente e ofere-
cem aos participantes perspectivas diferentes que esti-
mulam suas reflexões.
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•	 Círculo de Compreensão – Esta é uma roda de 
diálogo que se empenha em compreender algum 
aspecto de um conflito ou situação difícil. Em 
geral ele não é um Círculo de tomada de decisão 
e, portanto, não precisa buscar um consenso. Seu 
propósito é desenvolver um quadro mais comple-
to do contexto ou das causas de um determinado 
acontecimento ou comportamento.

•	 Círculo de Restabelecimento – O objetivo deste 
círculo é partilhar a dor de uma pessoa ou grupo 
de pessoas que vivenciaram um trauma ou uma 
perda. Poderá surgir um plano de ajuda, mas este 
não é um requisito necessário.

•	 Círculo de Sentenciamento – Este é um processo 
dirigido à comunidade, em parceria com o sistema 
de justiça criminal. Oferece aos que foram afe-
tados por um crime ou ofensa a oportunidade de 
elaborar um plano de sentenciamento adequado, 
que contemple as preocupações e necessidades de 
todos os envolvidos.

Todos eles têm em comum a fala dos participantes expondo os 
seus pontos de vista, anseios, perspectivas e uma forma comunitária de 
solução de conflitos. Contudo, a realização de um círculo de construção 
de paz necessita de elementos estruturais para criar um espaço seguro, 
onde as pessoas se liguem umas às outras de modo positivo, mesmo em 
circunstâncias de conflito, dano ou dificuldades.

Esses elementos são: i) as cerimônias: que podem ser de abertura 
ou encerramento – marcam o tempo e o espaço do círculo como um 
lugar a parte; ii) as orientações: são compromissos ou promessas que 
os participantes fazem uns aos outros quanto ao modo como se compor-
tarão no círculo; iii) o bastão da fala: processo decisório consensual, 
pois entendo que são nesses dois elementos que a filosofia bakhiniana 
mais se aproxima e iv) a facilitação/guarda: exercida por uma pessoa 
que tem como função envolver os participantes na partilha da responsa-
bilidade pelo espaço e pelo trabalho comum.
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– a narratividade e a voz das vítimas: o bastão da fala
O bastão é um símbolo fálico por excelência. É o cajado dos pere-

grinos, o cetro dos reis, a vara mágica e o instrumento de cura do xamã. 
Pranis (2010) explica que o bastão da fala é um objeto que passa 

de pessoa para pessoa, dando a volta no círculo, dando a oportunidade 
ao seu detentor de falar, enquanto os outros participantes têm a oportu-
nidade de escutarem sem pensar em uma resposta. 

O bastão da fala tem sido usado há séculos por povos indígenas 
americanos, como um meio de fala e escuta justa e imparcial. Era uti-
lizado comumente em reuniões de conselho circulares para designar 
quem tinha o direito de falar. Quando assuntos de grande importância 
vinham à frente do conselho, o chefe da tribo pegava o bastão e iniciava 
a discussão. Ao término de sua fala, ele passava o bastão para alguém 
que desejasse falar, assim o bastão passava de um indivíduo para outro, 
até que o bastão voltasse novamente ao chefe da tribo, para que ele 
pudesse guardá-lo em lugar seguro (LOCUST, 2009). O bastão é a ga-
rantia de ser ouvido, da liberdade de expressão e da segurança pessoal.

Dignan (2011) descreve cinco pontos distintos que beneficiam víti-
mas na justiça restaurativa: as vítimas tornam-se envolvidas no processo, 
isso lhes dá uma sensação de satisfação e crença no sistema, em oposi-
ção ao sistema de Justiça convencional que os remove completamente do 
processo; outra coisa é que se o infrator oferece suas sinceras desculpas, e 
se é aceito pela vítima, isso pode até conduzir ao perdão e ter um efeito de 
cura, que, por sua vez, pode conduzir à reconciliação total. Esse diálogo 
frente a frente é uma construção da linguagem de cada um.

 Bakhtin entende que cada um dos pensamentos do sujeito é um 
ato singular e responsável, considerando que a vida em sua totalidade é 
uma espécie de ato complexo, e cada ato singular e cada experiência de 
vida é um momento do viver-agir, formando um todo integral:

Tal pensamento, enquanto ato forma de um todo inte-
gral: tanto o seu conteúdo-sentido quanto o fato de sua 
presença em minha consciência real de um ser huma-
no singular, precisamente determinado e em condições 
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especiais, ou seja, toda a historicidade concreta de sua 
realização, estes dois momentos, portanto, seja o do 
sentido, seja o histórico-individual (factual), são dois 
momentos unitários inseparáveis na valoração deste 
pensamento como meu ato responsável (BAKHTIN, 
2012, p. 44).

Assim, o bastão da fala, por desacelerar o ritmo da conversa e esti-
mular a interação, proporcionando a reflexão, cuidado e emoções entre 
os participantes, vai ao encontro do pensamento de Bakhtin:

Eu, que realmente penso e sou responsável pelo ato do 
meu pensar não tem lugar no juízo teoricamente válido. 
O juízo teoricamente valido é, em todos os seus mo-
mentos, impenetrável para a minha atividade individu-
almente responsável (BAKHTIN, 2012, p. 45).

Estar de posse do bastão da fala deve ser uma experiência segura 
para que o detenha, possibilitando expor pensamentos e sentimentos de 
sua experiência de vida, associando-os ao contexto proposto pelo círculo.

Portanto, é nesse momento que o possuidor do bastão irá narrar o 
experimento vivido, seus motivos e consequências, fazendo-se ouvir, sem 
interferências, mas interagindo com os demais integrantes do círculo. 

– diálogo e sentido: reconstrução de vidas
Como já mencionamos, toda existência humana é uma vida em bus-

ca de uma narrativa e a partilha de histórias pessoais é a fonte essencial 
do poder dos círculos. Esses constroem relacionamentos, exploram pro-
blemas e partilham sabedoria e experiências de vida dos participantes. 

Vítimas inseridas nos círculos de restauração podem querer re-
cuperar um senso de empoderamento, ou ainda confrontar o agressor 
e explicar o impacto do crime. As vítimas ainda podem expor as suas 
emoções extremas ou fazer perguntas básicas ao ofensor (por que eu?), 
ou ajudar o ofensor a compreender a extensão do mal que causou, ou 
simplesmente para satisfazer sua curiosidade. 
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Vários tipos de narrativas emergem dos participantes dos círcu-
los e a contação de histórias pode ser uma ferramenta poderosa para 
transformar relacionamentos. Ela permite que os participantes vejam 
uns aos outros sob um prisma multidimensional, que em geral derruba 
preconceitos ou pressupostos que impedem a boa comunicação. A con-
tação de histórias envolve o coração e o espírito mais do que o fariam 
dados e informações. 

Bakhtin compreende na comunicação que o tom da voz e uma sé-
rie de códigos implícitos que são percebidos pelos interlocutores fazem 
diferentes efeitos e sentidos. Pois, em um diálogo não há passividade 
nem no sujeito do discurso, tampouco no ouvinte, visto que:

(...) toda compreensão plena e real é responsiva e não 
é senão uma fase inicial preparatória da resposta (seja 
qual for a forma que ela se dê). O próprio falante está 
determinando precisamente a essa compreensão ativa-
mente responsiva: ele não espera uma compreensão 
passiva, por assim dizer, que apenas duble o seu pensa-
mento em voz alheia, mas uma resposta, uma concor-
dância, uma participação, uma objeção, uma execução, 
etc. (os diferentes gêneros do discurso pressupõem di-
ferentes diretrizes de objetivos, projetos de discurso dos 
falantes ou escreventes)” (BAKHTIN, 2010, p. 272).

Agora, no que diz respeito ao processo decisório consensual, na 
teoria bakhtiniana, a noção de atividade (humana) está circunscrita, en-
tre outras, na noção de ato ético e responsável em cujo centro axiológi-
co há um movimento permanente de valores. 

O sujeito é um centro de valor em relação: eu-para-mim, outro-
-para-mim, eu-para-outro, que, ocupando um lugar único (espacial e 
temporal) na tessitura valorativa concreta, assim, um processo com ou-
tros membros reais, “interconectados por relações-eventos no evento 
único do Ser” (FANTI, 2012, p. 315).

Nesse passo, temos que nos Círculos Restaurativos todos os en-
volvidos buscam tratar o ato lesivo e as suas causas, buscando reparar 
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os danos causados, através do reconhecimento de suas dores pessoais 
e da responsabilização, não só do agente, mas de todos os envolvidos, 
pois a ideia é de uma interação social e responsável. Todos cuidam dos 
danos sofridos pela vítima, pois assim o ofensor pode corrigir, respon-
savelmente, seu ato delituoso (ZEHR, 2012).

Um Círculo Restaurativo de tomada de decisão em grupo concen-
tra-se em chegar a uma decisão consensual. Nesse caso, a preparação é 
parte importante do processo, e poderá exigir a realização de Círculos 
de Compreensão e Círculos de Formação de Espírito Comunitário antes 
que se reúna o grupo para a tomada de decisão. Grupos de trabalho, 
conselhos diretores, conselhos consultivos e famílias vêm usando esses 
Círculos de Tomada de Decisão para tomar decisões importantes no es-
copo de suas comunidades. As decisões tomadas nos Círculos Restau-
rativos podem servir de embasamento para decisões judiciais, depen-
dendo da gravidade do ato lesivo, sendo que, em alguns casos, até ser 
substituídas, pois a consciência do ofensor, aliada à forma de reparação 
do dano, podem traduzir o sentenciamento que determina a própria lei.

Afinal, a ideia primeira da Justiça Restaurativa é, por meio do di-
álogo, buscar corrigir falhas no sistema tradicional da concepção de 
justiça retributiva, que não cuida da vítima, não cuida do ofensor e tem 
uma concepção linear do conflito. Na linha da garantia dos direitos hu-
manos, a prática restaurativa busca um olhar mais humano sobre aquele 
que praticou o ato ilícito, sobre a vítima e as demais relações humanas 
que nele se entrelaçam.

Quando é preciso tomar uma decisão num círculo, essa decisão 
deve ser consensual. Num círculo, o consenso significa que todos po-
dem viver com aquela decisão e apoiá-la. Talvez aquela decisão não seja 
o ideal para todos, mas ela precisa ser aceitável para todos. A eficácia do 
processo consensual depende de uma sólida visão partilhada, equidade 
de vozes e relacionamentos de confiança entre os participantes. 

Pelo fato de os círculos serem fundados sobre valores partilhados, 
oferecerem voz igual para todos por meio do bastão de fala, e construírem 
relacionamentos ao longo de todo o processo, chegar a um consenso no 
círculo não é tão difícil como a maioria das pessoas imagina. As decisões 
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consensuais têm uma vantagem significativa sobre as decisões impostas 
por voto da maioria. Elas são muito mais fáceis de implementar porque 
todos estão empenhados e unidos na intenção de fazê-la funcionar.

consIdeRAções fInAIs

Ao fim deste texto, conclui-se que um círculo restaurativo ou de 
construção de paz é fundado no diálogo, dentro dos princípios apresenta-
dos das teorias linguísticas dos Círculos bakhtinianos. Viu-se que o diálo-
go nos círculos de construção de paz promovem a liberdade de expressão, 
o direito à presunção de inocência e à defesa, a restauração da dignidade 
da pessoa humana, seja vítima ou o ofensor, ou ainda a comunidade. 

Os círculos partilham dificuldades e constroem valores, identidade 
e alteridades, pois sua finalidade é congregar as pessoas, estabelecer 
vínculos para resolver problemas e chegar a entendimentos, e, até mes-
mo, fortalecer relacionamentos.

Muitos esforços têm sido feitos para dar às vítimas um papel mais 
central no sistema de justiça criminal, e inseri-las num diálogo frente a 
frente com o ofensor e os círculos podem ser uma alternativa exitosa, 
principalmente porque aí se dá a linguagem, a interação entre o ofensor 
e a vítima. As vítimas deixam o seu papel de testemunhas vulneráveis e 
adquirem a voz como participante do processo de sua restauração como 
sujeito de uma sociedade mais legítima, inserindo-se na sua narrativi-
dade de ofendido.

As narrativas são seres de linguagem, são práticas sociais que têm 
na língua a sua realidade material, são entendidas como um processo de 
evolução ininterrupto, constituído pelo fenômeno social da interação ver-
bal, realizada através da enunciação, que é a sua verdadeira substância. 

A justiça restaurativa leva abordagens pessoais, palavras e narra-
tivas carregadas emocionalmente, muitas vezes ausentes nas cortes, es-
timula sentimentos de responsabilidade por parte do autor da infração.

O Grupo de estudos de Bakhtin existiu com ele a vida toda. Foi 
por meio dessa metodologia que se desenvolveram pesquisas e discus-
sões filosóficas, sempre com caráter científico. Era no diálogo de ideias 
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que se produzia ciência. Algumas vítimas vulneráveis têm dificuldades 
de se comunicar (falta de discurso ou discurso limitado), dificuldade 
com tarefas básicas (ler, escrever ou contar o tempo), dificuldade com 
a memória, ou emoções extremas, por isso o bastão da fala pode pro-
porcionar um momento de participar de um programa de restauração. O 
círculo é um espaço de poder compartilhado, onde as pessoas chegam 
de livre e espontânea vontade; em que ninguém é culpabilizado, e onde 
os participantes assumem responsabilidade pelo acontecido e chegam a 
um acordo que restaure a relação rompida.

Todos estão profundamente interligados e adotar essa visão de 
mundo significa uma mudança enorme de perspectiva e que não há sa-
ída fácil evitando-se o conflito ou ignorando os problemas. Mas essa 
visão pode também representar uma disposição extremamente positiva, 
pode significar que jamais estamos sozinhos. Sempre pertencemos – 
não importa o que aconteça.

Nos círculos, a narrativa impera com o intuito de unir as pessoas, 
solucionar problemas, e desenvolver o ser humano. Dessa forma, não 
podemos desconsiderar que a busca, incessante, do ser humano em fir-
mar suas relações passa, necessariamente, pela narrativa.

A narrativa quer sendo ciência (no Círculo Bakhtiniano), ou 
como forma de solução de conflito (Círculo Restaurativo), é que faz 
os participantes se envolverem entre si, compartilhando experiências, 
propondo resultados, descobrindo novos aspectos introspectivos do 
ser humano. Falar, expressar-se, é ainda a forma mais eficaz de edifi-
car as relações humanas.
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O Supremo Tribunal Federal, a presunção 
de inocência e o direito a uma resposta 
constitucionalmente adequada

The Supreme Federal Court, the presumption 
of innocence and the right to a constitutionally 
adequate response

Julio Cesar Muniz 
Faculdade de Direito do Sul de Minas

Cláudia Mansani Queda de Toledo
Faculdade de Direito do Sul de Minas

Resumo O presente artigo aborda a questão da mitigação do princípio da 
presunção de inocência em recente entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, examinando de forma sistematizada se a Suprema Corte confe-
riu a melhor interpretação ao disposto no artigo 5º., LVIII, da Constitui-
ção da República. Além disso, discorre a respeito dos fundamentos da 
teoria da decisão judicial formulada por Lenio Luiz Streck e a partir dos 
parâmetros princípio lógicos dessa teoria coteja o atual posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal sobre a presunção de inocência. Diante de 
tal contexto, objetiva este trabalho analisar o novo entendimento do Su-
premo Tribunal Federal acerca da presunção de inocência, tendo como 
supedâneo a teoria da decisão judicial de Lenio Streck, concluindo que 
o posicionamento da Suprema Corte não passa pelo filtro hermenêutico 
da referida teoria da decisão, na medida em que não oferece uma res-
posta constitucionalmente adequada, principalmente por não respeitar 
a legislação de estatura constitucional produzida de forma democrática. 
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A abordagem do tema é feita por intermédio do método dedutivo, uma 
vez que parte do conceito e abrangência do princípio constitucional da 
presunção de inocência e da teoria da decisão judicial formulada por 
Lenio Luiz Streck, firmando, assim, algumas premissas, para, em segui-
da, estabelecer-se uma relação entre tal princípio e o novo entendimen-
to a ele conferido pelo Supremo Tribunal Federal, à luz da citada teoria.
Palavras-chave: supreMo Tribunal Federal. presunção de inoCênCia. 
Teoria da deCisão JudiCial.

AbstRAct This article deals with the question of mitigating the prin-
ciple of presumption of innocence in a recent understanding of the Fed-
eral Supreme Court, systematically examining whether the Supreme 
Court granted the best interpretation to the provisions of art. 5, LVIII, 
of the Constitution of the Republic. In addition, he discusses the fun-
damentals of the theory of judicial decision formulated by Lenio Luiz 
Streck and from the principles of this theory, the current position of 
the Supreme Court on the presumption of innocence. In view of such 
an objective context, this work analyzes the new understanding of the 
Federal Supreme Court regarding the presumption of innocence, having 
as a footnote Lenio Streck’s theory of judicial decision, concluding that 
the Supreme Court’s position does not pass through the hermeneutic 
filter of said theory of decision, inasmuch as it does not offer a con-
stitutionally adequate response, mainly because it does not respect the 
legislation of constitutional stature produced democratically. The ap-
proach of the topic is made through the deductive method, since it starts 
from the concept and comprehensiveness of the constitutional principle 
of the presumption of innocence and the theory of the judicial decision 
formulated by Lenio Luiz Streck, thus establishing some premises, to 
establish a relationship between this principle and the new understand-
ing given to it by the Federal Supreme Court in the light of the afore-
mentioned theory.
Key-words: Federal supreMe CourT. presuMpTion oF innoCenCe. The-
ory oF JudiCial deCision.
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IntRodução
 
O tema escolhido versa a respeito da relação entre “o Supremo 

Tribunal Federal, o princípio da presunção de inocência e o direito a 
uma resposta constitucionalmente adequada” a partir de uma leitura 
sistematizada da teoria da decisão judicial formulada pelo jurista Le-
nio Luiz Streck. 

A reflexão sobre o tema suscitado assume contornos importantes 
no cenário jurídico atual, na medida em que o recente posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o artigo 5º., inciso LVII, 
da Constituição da República não impede o início da execução da pena 
após condenação em segunda instância, ou seja, permite a antecipação 
da execução da pena, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, reaviva a importância da análise do mandamento consti-
tucional relativo ao princípio da presunção de inocência e as decisões 
casuísticas do Poder Judiciário. 

Assim, a questão a ser examinada é se o Supremo Tribunal Fede-
ral ao mitigar o princípio da presunção de inocência, confere a melhor 
interpretação ao texto da Constituição da República e formula decisão 
judicial constitucionalmente adequada ou, ao contrário, faz uso da ra-
zão prática, do solipsismo e da discricionariedade judicial.

O artigo, portanto, tem por objetivo principal analisar o novo en-
tendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da presunção de 
inocência a partir do filtro hermenêutico da teoria da decisão judicial 
proposta pelo jurista Lenio Luiz Streck, um dos maiores expoentes da 
hermenêutica filosófica no Brasil.   

Nessa perspectiva, buscou-se, inicialmente, analisar os fundamen-
tos históricos e teóricos do princípio da presunção de inocência, assim 
como analisar as balizas teóricas que embasam a teoria da decisão judi-
cial de Lenio Luiz Streck para, em seguida, cotejar o novel posiciona-
mento do Supremo Tribunal Federal sobre o princípio da presunção de 
inocência e o direito fundamental a uma resposta constitucionalmente 
adequada, utilizando o conjunto de princípios conformadores de um 
agir concretizador da Constituição propostos por Streck. 
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A abordagem do tema é feita por meio do método dedutivo, uma 
vez que parte do conceito e abrangência do princípio constitucional da 
presunção de inocência e da teoria da decisão judicial formulada por 
Lenio Luiz Streck, firmando, assim, algumas premissas, para, em segui-
da, estabelecer-se uma relação entre tal princípio e o novo entendimen-
to a ele conferido pelo Supremo Tribunal Federal, à luz da citada teoria, 
de modo que se possa chegar a uma conclusão.

Marconi e Lakatos (2000, p. 69) observam que “no modelo de-
dutivo, a necessidade de explicação não reside nas premissas, mas, ao 
contrário, na relação entre as premissas e a conclusão (que acarretam)”.

Conforme já dito, é justamente o que o presente trabalho propõe: 
estabelecer premissas sobre o princípio da presunção de inocência e 
também a respeito da teoria da decisão judicial de Lenio Luiz Streck, de 
modo a permitir o cotejo do novel entendimento conferido ao mencio-
nado princípio pelo Supremo Tribunal Federal com a teoria da decisão 
judicial, permitindo-se, assim, a formulação de uma conclusão que seja 
resultado da relação entre as premissas e a conclusão a que chegamos.

1. o pRIncípIo dA pResunção de InocêncIA

Ao abordarmos acerca do princípio da presunção de inocência, 
importa, inicialmente, a realização de uma digressão histórica para a 
compreensão da evolução desse instituto e da sua relevância, sobretu-
do, no que diz respeito à preservação do direito à liberdade.

Foi no contexto das arbitrariedades praticadas no Antigo Regime 
europeu que emergiu de forma mais consistente o princípio da presun-
ção de inocência a partir da formulação crítica dos pensadores iluminis-
tas a respeito dos sistemas penais, resultando na sua inserção na Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (GIACOMOLLI, 
2013, p. 441). 

De fato, o artigo 9º. da Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789 assim se expressou: “Todo acusado é considerado ino-
cente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, 
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todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente 
reprimido pela lei”.

Tal disposição inverteu a lógica até então existente no Antigo Re-
gime e explicitou o princípio da presunção de inocência, ao enunciar 
que todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado.

No pós Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos de 1948 também destacou o princípio da presunção de 
inocência, ao prever no artigo 11:

Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o 
direito de ser presumido inocente até que a sua culpabi-
lidade tenha sido provada de acordo com a lei, em jul-
gamento público no qual lhe tenham sido asseguradas 
todas as garantias necessárias à sua defesa. 
Outro importante documento internacional, a Conven-
ção Europeia para a Tutela dos Direitos do Homem e 
da Liberdade Fundamental, firmada em Roma, em 4 
de novembro de 1950, reconhece na presunção de ino-
cência um princípio basilar de construção e de desen-
volvimento das garantias processuais (GIACOMOLLI, 
2013, p. 441).

A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos celebrada 
em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 – referência 
para a proteção e garantia dos Direitos Humanos – também fez previ-
são em seu artigo 8.2, afirmando que “Toda pessoa acusada de delito 
tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 
legalmente sua culpa (...)”, consagrando de forma expressa o princí-
pio da presunção de inocência.

A previsão do princípio da presunção de inocência nos citados do-
cumentos internacionais conduz a uma indissociável relação entre esse 
princípio e os Direitos Humanos, ou seja, a presunção de inocência é 
um elemento fundamental de garantia dos Direitos Humanos, na me-
dida em que opõe em relação ao Estado, que detém o monopólio da 
sanção, o direito do acusado de se defender por todos os meios legais 
e legítimos que estão colocados à sua disposição pela ordem jurídica. 
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No Brasil, a discussão em torno da presunção de inocência se deu, 
principalmente, em razão da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. O princípio da presunção de inocência, enquanto postulado univer-
sal de direito, referido na Declaração Universal de Direitos Humanos, 
de 10 de dezembro de 1948, teria sido incorporado à ordem constitucio-
nal brasileira por meio da cláusula constante do artigo 153, parágrafo 
36, da Constituição de 1967 (MENDES, 2007, p. 594). 

Entretanto, a consagração do princípio da presunção de inocência 
veio na Constituição de 1988, no artigo 5º., inciso LVII, quando deter-
minou, de modo expresso, que “ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, cuja redação foi ins-
pirada na Constituição Italiana de 1948 (GIACOMOLLI, 2013, p. 442).

O princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º., in-
ciso LVII, da CR/88, traduz-se na garantia constitucional de não cul-
pabilidade, vedando-se qualquer forma de prejulgamento por parte do 
aparato estatal e da própria sociedade, bem como, dos órgãos do Poder 
Judiciário (FERNANDES, 2012, p. 437/438).

Esse princípio tem fundamento na máxima de que ninguém será 
considerado culpado até que se prove o contrário (ARAÚJO, 2008, p. 
135).

Para André Ramos Tavares (2013, p. 577), trata-se de um princípio 
penal o de que ninguém pode ser tido por culpado pela prática de qual-
quer ilícito senão após ter sido como tal julgado pelo juiz natural, com 
ampla oportunidade de defesa.

Não há como olvidar que se cuida de princípio intimamente re-
lacionado ao Estado Democrático de Direito e à necessidade de se ga-
rantir ao acusado meios amplos de defesa, de modo a não haver uma 
antecipação da culpa e não regredir às arbitrariedades praticadas pelo 
Estado (TAVARES, 2013, p. 577). Vale dizer, a presunção de inocência 
deve impedir o cerceamento de bem de grande relevância, fundamental 
na democracia, que é a liberdade.

Nessa perspectiva, a presunção de inocência relaciona-se com os 
valores da dignidade e dos direitos essenciais da pessoa humana, con-
forme leciona Nereu José Giacomolli (2013, p. 442):
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A presunção de inocência é um princípio de elevado 
potencial político e jurídico, indicativo de um mode-
lo basilar e ideológico de processo penal. Este, quan-
do estruturado, interpretado e aplicado, há de seguir o 
signo da dignidade e dos direitos essenciais da pessoa 
humana, afastando-se das bases inquisitoriais, as quais 
partiam do pressuposto contrário, ou seja, da presunção 
da culpabilidade da pessoa. 

O Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2008), em decisão pro-
latada na ADPF n. 144, afirmou que o princípio da presunção de ino-
cência é um valor fundamental, um “verdadeiro ‘cornerstone’ em que 
se estrutura o sistema que a nossa carta política consagra em respeito 
ao regime das liberdades e em defesa da própria preservação da ordem 
democrática”.

Odoné Sanguiné, citado por Gilmar Mendes, vai acentuar com 
propriedade a ideia de que não é admissível que a prisão provisória seja 
adotada com a finalidade de antecipação da pena. 

Verificar a base da ratio em que a restrição da liberdade 
pessoal do imputado pode conciliar-se com o princípio 
da presunção da inocência, que exclui qualquer identi-
ficação entre imputado e culpável antes da sentença de 
condenação definitiva. Mas afirmada a compatibilidade 
entre a prisão provisória e a presunção de inocência, 
não se pode perder de vista aquele direito fundamen-
tal, que sempre resultará vulnerado quando a medida de 
privação de liberdade não responder a exigências caute-
lares, convertendo-se em pena antecipada (MENDES, 
2007, p. 599).

O direito fundamental à presunção de inocência deve impor limi-
tes indiscutíveis à adoção da prisão cautelar.

Não se pode conceber como compatível com o princípio consti-
tucional da presunção de inocência qualquer antecipação de cumpri-
mento de pena. Aplicação de sanção antecipada não se compadece com 
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a ausência de decisão condenatória transitada em julgado (MENDES, 
2007, p. 601).

Isso significa dizer que a regra é a manutenção da liberdade do 
cidadão. A prisão somente se justifica após uma sentença condenatória 
com trânsito em julgado (GIACOMOLLI, p. 442).

Ao tratar do tema da prisão provisória e da presunção de inocên-
cia, o Prof. Luigi Ferrajoli (2002, p. 446) foi enfático:

[...] a mesma admissão em princípio da prisão ante iudi-
cium, qualquer que seja o fim que se lhe queira associar, 
contradiz na raiz o princípio da submissão à jurisdição, 
que não consiste na possibilidade de detenção apenas 
por ordem de um juiz, mas na possibilidade de sê-lo só 
com base em um julgamento. Além disso, toda prisão 
sem julgamento ofende o sentimento comum de justiça, 
sendo entendido como um ato de força e de arbítrio. 
Não há de fato qualquer provimento judicial e mesmo 
qualquer ato dos poderes públicos que desperte tanto 
medo e insegurança e solape a confiança no direito 
quanto o encarceramento de um cidadão, às vezes por 
anos, sem processo.

O exame da gênese do instituto da presunção de inocência, sua in-
serção no texto da Constituição da República e as balizas que compõem 
o Estado Democrático de Direito dão sentido ao valor desse princípio 
como suporte na preservação da liberdade, na medida em que a prisão 
provisória deve se apresentar como excepcionalidade e não como sinal 
de abuso e arbitrariedade do Estado e no desejo de antecipação da pena 
antes mesmo do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido, ao se conceber de outra forma, em nome de casuís-
mos ou de circunstancialismos políticos e sociais, ocorre uma interpre-
tação equivocada e esvaziada do texto da Constituição da República, 
que na sua essência dispõe que as restrições somente se justificam após 
o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (GIACO-
MOLLI, 2013, p. 444).
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Não se pode perder de vista, também, que a própria legislação 
infraconstitucional, com esteio no que prevê a Constituição, assegura 
que a prisão com finalidade punitiva (prisão pena, e não prisão cautela), 
somente deve ocorrer após o trânsito em julgado. 

É o que se vê, por exemplo, da redação do artigo 283 do Código 
de Processo Penal, quando assegura que “ninguém poderá ser preso 
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da auto-
ridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória 
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em 
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.

Há, portanto, de acordo com esse dispositivo legal, três espécies 
de prisão: a) prisão em flagrante delito, nos casos em que a lei consi-
dera haver estado flagrancial; b) a prisão pena, que pressupõe sentença 
condenatória transitada em julgado (exigência esta, ademais, contida na 
própria Constituição); e c) a prisão cautelar, seja ela temporária ou pre-
ventiva, que pode ser decretada na presença de seus requisitos legais.

A única espécie de prisão que dispensa, para a sua concretização, 
de decisão fundamentada de autoridade judiciária competente, é a pri-
são em flagrante, muito embora após as alterações promovidas pela Lei 
n. 12.403, de 4 de maio de 2011, também essa deverá ser comunicada 
ao juiz competente, a quem cabe decidir, fundamentadamente, pelo re-
laxamento da prisão, se a considerar ilegal, por sua conversão em prisão 
preventiva, se preenchidos os requisitos legais, ou pela concessão de 
liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, artigos 306 e 310).

Após esses apontamentos acerca das características do princípio 
constitucional da presunção de inocência e da forma como se encontra 
positivado na Constituição brasileira, passemos, agora, à análise da te-
oria da decisão judicial formulada pelo jurista Lenio Luiz Streck. 

2. A teoRIA dA decIsão judIcIAl de lenIo luIz stReck

Para possibilitar a análise do novel entendimento conferido pelo 
Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência com 
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a teoria da decisão judicial proposta por Lenio Luiz Streck, é preciso 
dedicar algumas linhas deste trabalho para se traçar um panorama com 
os pontos centrais do pensamento do jurista gaúcho.

A opção por se adotar a teoria formulada por Lenio Luiz Streck para 
a análise proposta deve-se à sobriedade de seus argumentos na busca de 
critérios que permitam contingenciar a prevalência da razão prática, o 
solipsismo do julgador, a discricionariedade judicial, em detrimento das 
fontes democráticas do direito, preservando, assim, sua autonomia.

A preocupação de Streck com a formulação de uma teoria da deci-
são judicial surge com a constatação da ausência de uma teoria do direi-
to que se preocupe com o ato decisório, seja dos juízes ou dos tribunais, 
uma vez que não se pode admitir, no atual estágio evolutivo do Estado 
Democrático de Direito, que a decisão judicial seja um ato de escolha 
individual do julgador, já que isso compromete o ponto central do cons-
titucionalismo contemporâneo, que é a democracia. Não é admissível 
a substituição do juiz “boca da lei” pelo juiz que é o “proprietário do 
sentidos da lei” (STRECK, 2014a, p. 598).

O que sempre pretendi dizer é que não teria sentido 
que, nesta quadra da história, depois da superação dos 
autoritarismos/totalitarismos surgidos no século XX e 
no momento em que alcançamos esse (elevado) pata-
mar de discussão democrática dos direitos, viéssemos 
a ‘depender’ da discricionariedade dos juízes na dis-
cussão dos assim chamados ‘casos difíceis’ ou em face 
das (inexoráveis) incertezas da linguagem. Ora, pensar 
assim seria substituir a democracia pela ‘vontade de 
poder’ (entendido como o último princípio epocal da 
modernidade) dos juízes ou de uma doutrina que, se-
guida pelos juízes, substituísse a produção democrática 
do direito. Essa produção democrática do direito – plus 
normativo/qualitativo que caracteriza do Estado Demo-
crático de Direito – é um salto para além do paradigma 
subjetivista (STRECK, 2014a, p. 493).
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A discricionariedade foi um dos marcos do positivismo e a supera-
ção deste requer que se supere aquela, afastando, nas palavras de Streck 
(2014a, p. 515), o “solipsismo da razão prática”. 

A busca da superação do solipsismo judiciário não pode, entre-
tanto, ser compreendida como uma proibição de se interpretar ou como 
uma pretensão de se apequenar o Poder Judiciário. Trata-se, ao con-
trário, de reconhecer o papel estratégico ocupado pelo Judiciário nas 
democracias constitucionais contemporâneas, notadamente para a con-
cretização dos direitos fundamentais, o que pressupõe a necessidade de 
se estabelecer elementos hermenêuticos capazes de conferir legitimi-
dade às decisões judiciais, possibilitando, assim, “aos participantes da 
comunidade política meios para questionar a motivação das decisões de 
modo a gerar, nessas mesmas motivações, um grau muito mais elevado 
de legitimidade” (STRECK, 2014b, p. 329).

Há o dever de se respeitar a legislação produzida de forma demo-
crática, o que significa aquela cujo sentido foi filtrado princípio logi-
camente, pois não se pode admitir que posicionamentos particulares 
dos julgadores, derivados de convicções políticas, possam ter um va-
lor mais elevado do que as próprias leis (em sentido amplo), que tam-
bém devem passar pelo controle de compatibilidade com os princípios 
constitucionais. Não pode, de modo algum, “haver decisão judicial que 
não seja fundamentada e justificada em um todo coerente de princípios 
que repercutam a história institucional do direito” (STRECK, 2014a, p. 
518-519).

O pós-positivismo, o constitucionalismo contemporâneo e a de-
mocracia implicam que se reconheça a autonomia do direito, o que 
pressupõe que questões de natureza política e moral sejam debatidas à 
exaustão quando da produção do direito, nos meios políticos de decisão, 
e não no ato decisório, cuja desconsideração das escolhas realizadas 
no âmbito político democraticamente, só pode se justificar se estiver 
em desacordo com o que preceitua a Constituição (STRECK, 2014a, p. 
523). Do contrário, é preciso que se preserve o direito e sua autonomia. 

Lenio Streck (2014b, p. 330), na esteira das formulações feitas 
por Gadamer em Verdade e Método, busca a reabilitação da autorida-
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de da tradição e concomitantemente reconhece que a possibilidade de 
compreensão está nos pré-juízos, que possibilitam a compreensão, por 
projetarem sentido. O sentido projetado, porém, só pode ser confirma-
do se tiver por fundamento um pré-juízo que seja legítimo (STRECK, 
2014b, p. 330).

Pré-juizos ilegítimos geram projetos de sentido ilegíti-
mos e, inevitavelmente, fazem a interpretação incorrer 
em erros. Apenas quem suspende os próprios pré-juízos 
é que interpreta corretamente. Um julgador que não 
consegue suspender seus pré-juízos está incapacitado 
para sua tarefa (STRECK, 2014b, p. 330-331).

Afastando-se, assim, de seus pré-juízos ilegítimos, o que torna 
uma decisão legítima é a demonstração de que a norma por ela produzi-
da tem por fundamento um princípio, fruto da tradição, pois não existe 
regra sem um princípio que a tenha instituído, já que isso implicaria 
a inaplicabilidade da norma por ausência de legitimidade democrática 
(STRECK, 2014a, p. 553). 

Regras e princípios, que constituem o todo o direito, foram criados 
exatamente para, mediante um processo interpretativo, guiarem a apli-
cação do direito e trazerem, em certo sentido, segurança jurídica (não 
entendida como previsibilidade, mas o respeito à coerência e à integri-
dade) (STRECK, 2014a, p. 599).

No âmago de sua Teoria da Decisão Judicial, Streck 
(2014a, p. 600-601) propõe um conjunto mínimo de qua-
tro princípios “conformadores de um agir concretizador 
da Constituição”, que passamos a analisar a seguir.

2.1. Primeiro princípio: preservar a autonomia do direito
A autonomia do direito surgiu no contexto histórico do século XX 

e alcançou seu apogeu com a elaboração das Constituições posteriores à 
Segunda Guerra Mundial. A autonomia do direito significa que ele deve 
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ser compreendido em seu aspecto autônomo em relação a outras dimen-
sões que com ele se relacionam de modo recíproco, como a política, a 
economia e a moral (STRECK, 2014a, p. 601), evitando-se assim que 
haja uma contaminação do direito, por tais dimensões, no ato decisório.

Simioni (2014, p. 775) observa que: 

[...] um direito sem autonomia perde uma das mais im-
portantes conquistas civilizatórias da sociedade, que é 
a possibilidade dele se constituir como uma regra con-
tramajoritária, quer dizer, a possibilidade do direito 
constituir-se na experiência política como um critério 
importante para se opor inclusive às opiniões das maio-
rias democráticas. E não é só: um direito sem autono-
mia não é mais direito, pois aí já não haveria mais ne-
nhuma diferença entre critérios jurídicos para solução 
e problemas concretos e os demais critérios políticos, 
econômicos, organizacionais etc. Um direito sem auto-
nomia não é mais que um instrumento ou um programa 
estratégico carente de critérios para julgar a validade, a 
legitimidade e a correção - ou justiça, se assim se quiser 
– das nossas práticas sociais. 

Como já visto, questões políticas e morais devem ser debatidas no 
âmbito de produção democrática do direito, não podendo, em respeito 
à sua autonomia, que sejam invocadas como fundamento decisório em 
detrimento do direito produzido democraticamente.

A preservação da autonomia do direito implica, também, o reco-
nhecimento e aplicação dos diversos padrões interpretativos que são 
trabalhados pelo direito constitucional, designados de métodos ou prin-
cípios, entre os quais destacam-se o da correção funcional, segundo o 
qual a instância decisória não pode modificar a distribuição das fun-
ções e competências normatizadas pela Constituição, seja no modo de 
decidir seja em razão do resultado desta; o respeito à rigidez do texto 
constitucional, que cria uma barreira protetora para o direito contra “as 
convicções revolucionárias acerca da infalibilidade do legislador”; a 
preservação da força normativa da Constituição e da máxima efetivi-
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dade, que fazem que a Constituição seja interpretada de modo a lhe 
assegurar a maior eficácia (STRECK, 2014a, p. 601).

Não se pode descurar, também, dos limites semânticos impostos 
pela Constituição, devendo seu texto ser levado a sério. Streck (2014a, 
p. 601) enfatiza que: 

[...] é evidente que o texto não se basta; é evidente que 
texto e norma não são a mesma coisa; mas o texto já fala 
de alguma coisa, sobre alguma coisa e alguma coisa, as-
sumindo relevância a tese da ‘legalidade constitucional’ 
de Elías Díaz, assim compreendido como “o conjunto de 
operações do Estado que é determinado não apenas pela 
lei, mas também pela Constituição [...] e pela efetividade 
das decisões judiciais sob o marco de uma legitimidade 
democrática” (STRECK, 2014a, p. 602).

Desse modo, a preservação da autonomia do direito pressupõe que 
o Poder Judiciário somente deixe de aplicar uma lei (em sentido amplo) 
ou dispositivo legal na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) 
quando a lei ou ato normativo for inconstitucional; b) quando for ne-
cessária a utilização de critérios de resolução de antinomias, a exemplo 
do critério de que a lei especial revoga a geral; c) quando lançar mão 
da interpretação conforme a Constituição; d) quando aplicar a nulidade 
parcial sem redução de texto; e) quando declarar a inconstitucionalida-
de com redução de texto; f) quando for o caso de deixar de aplicar uma 
regra para a prevalência de um princípio (STRECK, 2014a, p. 604-605).

2.2. Segundo princípio: o controle hermenêutico da in-
terpretação constitucional

Segundo esse princípio, é preciso impor limites às decisões ju-
diciais, evitando-se, assim, o problema da discricionariedade judicial, 
porquanto a inexistência de um método que assegure a “correção” do 
processo interpretativo não pode servir de fundamento para que o in-
térprete adote o sentido que melhor lhe aprouver, “pois se o intérprete 
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escolhe os sentidos, a democracia depende do intérprete” (STRECK, 
2014a, p. 605-606). 

A “vontade” e o “conhecimento” do intérprete não 
constituem salvo-conduto para a atribuição arbitrária 
de sentidos e tampouco para uma atribuição de sentidos 
arbitrária (que é decorrência da discricionariedade). E 
uma Teoria da Decisão deve assumir esse compromisso 
de evitar o arbítrio. Não há ad libitum em uma demo-
cracia (STRECK, 2014a, p. 606).

Com efeito, cabe ao intérprete a atribuição de sentidos possíveis ao 
texto legal, respeitando-se, sempre, a autonomia do direito, com olhos 
voltados à comunidade de princípios reconhecidos pela tradição jurídica. 

2.3. Terceiro princípio: o efetivo respeito à integridade e 
à coerência do direito

O respeito à integridade e à coerência visam criar barreiras efeti-
vas contra a fragmentação do direito, que são características das teorias 
pragmaticistas. A integridade relaciona-se de modo direto com a demo-
cracia, pois exige dos juízes a construção de argumentos que estejam 
integrados ao conjunto do direito, ao passo que a coerência pressupõe 
a aplicação dos mesmos princípios utilizados em determinada decisão, 
para a decisão de casos idênticos (STRECK, 2014a, p. 607-609).

Isso não significa, porém, que integridade seja apenas coerência, 
no sentido de decidir casos semelhantes de igual forma, haja vista que, 
por vezes, a integridade exigirá o afastamento “da estreita linha das 
decisões anteriores, em busca de fidelidade aos princípios mais fun-
damentais da comunidade política como um todo”, permitindo e in-
centivando o juiz, assim, “a ser mais abrangente e imaginativo em sua 
busca de coerência com o princípio fundamental” (STRECK, 2014a, p. 
609-610).

Fica claro, portanto, que tanto a integridade quanto a coerência 
devem ser analisadas de modo amplo, em sua correlação com os princí-
pios fundamentais que orientam o ordenamento jurídico como um todo, 
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admitindo-se, assim, o desrespeito aos precedentes jurisprudenciais se 
– e somente se – tal atitude for necessária para a preservação da integri-
dade do direito e para direcioná-lo a uma situação de coerência com os 
princípios fundamentais. 

2.4. Quarto princípio: o dever fundamental de justificar 
as decisões ou como a motivação não é igual à justificação

O dever de fundamentar as decisões encontra-se previsto no artigo 
93, inciso IX, da Constituição da República. 

Streck (2014a, p. 612-614) observa que “no Estado Democrático 
de Direito, mais do que fundamentar uma decisão, é necessário justi-
ficar (explicitar) o que foi fundamentado”. Ao mesmo tempo, salienta 
que a fundamentação é algo que vai muito além de uma exposição de 
motivos, uma vez que é perfeitamente possível que haja vários motivos 
para se fazer algo e nenhum deles seja justificado.

A justificação (ou fundamentação) da decisão pressupõe, assim, a 
sua conformação com a Constituição, com os princípios fundamentais 
que orientam todo o ordenamento jurídico, para que possa ser preserva-
da a integridade e coerência do direito.

2.5. Quinto princípio: o direito fundamental a uma 
resposta constitucionalmente adequada

Diretamente relacionado com o princípio anterior, o direito fun-
damental a uma resposta constitucionalmente adequada é uma garantia 
que assiste a cada cidadão de que sua causa seja julgada a partir da 
Constituição e que lhe seja possível, a partir da justificação apresentada, 
aferir se a resposta obtida está ou não em conformidade com a Consti-
tuição (STRECK, 2014a, p. 615).

O direito a uma resposta constitucionalmente adequada é, segundo 
Streck (2014a, p. 617), 

[...] consequência da obediência aos demais princípios, 
isto é, a decisão (resposta) estará adequada na medida em 
que for respeitada, em maior grau, a autonomia do direito 
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(que se pressupõe produzido democraticamente), evitada 
a discricionariedade (além da abolição de qualquer atitu-
de arbitrária) e respeitada a coerência e a integridade do 
direito, a partir de uma detalhada fundamentação.

É, assim, da conjugação dos quatro primeiros princípios apontados 
por Streck que se assegura o direito à decisão constitucionalmente 
adequada, que se traduz num direito fundamental de todo cidadão que 
viva sob a égide de um Estado Democrático de Direito.

O que se pretende, no item seguinte, é justamente analisar o no-
vel entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de 
inocência sob o crivo hermenêutico da Teoria da Decisão Jurídica pro-
posta por Lenio Streck, de modo a analisar se esse novo entendimento 
passa pelo filtro dos cinco princípios já explicitados ou se, ao contrário, 
a decisão não foi constitucionalmente adequada.

3. o novel entendImento do supRemo tRIbunAl Fede-
RAl AceRcA do pRIncípIo dA pResunção de InocêncIA e o 
dIReIto FundAmentAl A umA RespostA constItucIonAlmente 
AdequAdA

Até o ano de 2008, havia entendimento consolidado no Supremo 
Tribunal Federal, no sentido de que a execução provisória da pena não 
violava o princípio constitucional da presunção de inocência, quando 
pendentes de julgamento apenas recursos de natureza extraordinária. 

O habeas corpus nº. 71.723/SP bem ilustra a questão, quando se 
observa da ementa de seu acórdão que havia um entendimento “assen-
tado nesta corte [STF] de que os recursos extraordinário e especial, por 
não estarem revestidos de efeito suspensivo, não impedem a execução 
provisória da pena de prisão (BRASIL, 1995)”.1

1 No mesmo sentido, exemplificativamente, é possível encontrar, ainda, os seguin-
tes julgados, todos do Supremo Tribunal Federal: HC 79.814, publicado no DJ de 
13/10/2000; RHC 84.846, publicado no DJ de 05/11/2004; HC 91.675, publicado no 
DJe de 07/12/2007.
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No ano de 2008, uma decisão prolatada pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos autos da ADPF nº. 144, passou a sinalizar uma mudança 
de posicionamento da corte no que tange à abrangência da presunção de 
inocência, quando reconheceu que a existência de procedimentos judi-
ciais de natureza criminal, em que não houvesse sentença condenatória 
transitada em julgado, não poderia ser causa de inelegibilidade, justa-
mente com fundamento no princípio da presunção de inocência, uma 
vez que isso implicaria em suspensão dos direitos políticos, o que pres-
supõe o trânsito em julgado de condenação criminal (BRASIL, 2008).

Foi no ano de 2009, porém, que a guinada interpretativa por parte 
do Supremo Tribunal Federal ficou evidente, quando o Tribunal Pleno, 
no julgamento do habeas corpus nº. 84.078-7/MG (BRASIL, 2009), 
passou a entender não mais ser admissível a execução provisória da 
pena, ainda quando restassem para ser julgados apenas recurso especial 
ou extraordinário, em atenção ao princípio da presunção de inocência e 
também em razão do próprio direito de defesa.

Para o Supremo Tribunal Federal, a ampla defesa não poderia 
ser visualizada de modo restrito. Deveria, assim, englobar todas as fa-
ses recursais, inclusive as de natureza extraordinária, de modo que, se 
permitir a execução provisória da pena, após o julgamento do recurso 
de apelação, implicaria, além da já aventada violação ao princípio da 
presunção de inocência, também “restrição do direito de defesa, carac-
terizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o 
direito, do acusado, de elidir essa pretensão” (BRASIL, 2009).

Ao longo de mais de sete anos, esse mesmo entendimento conti-
nuou a prevalecer no Supremo Tribunal Federal,2 até que, em fevereiro 
de 2009, ao decidir o habeas corpus nº. 126.292/SP, a corte mudou seu 
posicionamento, em decisão tomada pelo Tribunal Pleno, passando a 
defender que não haveria comprometimento do princípio constitucio-

2  A confirmar essa afirmação, confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes jul-
gados, todos os Supremo Tribunal Federal: HC 98463, julgado em 15/09/2009; HC 
102424, julgado em 14/12/2010; HC 106886, julgado em 15/03/2011; HC 119759, 
julgado em 18/02/2013; HC 119348, julgado em 18/02/2014; HC 107710 AgR, jul-
gado em 09/06/2015.
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nal da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º., inciso LVII da 
Constituição da República, em razão da “execução provisória de acór-
dão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujei-
to a recurso especial ou extraordinário” (BRASIL, 2016).

O mesmo entendimento foi reafirmado em outros julgamentos 
posteriores do Supremo Tribunal Federal,3 inclusive com a invocação 
do disposto no artigo 637 do Código de Processo Penal, segundo o qual, 
“o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoa-
dos pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira 
instância, para a execução da sentença”.

O Ministro Luis Edson Fachin chegou a sustentar que, no plano 
infraconstitucional, os artigos 147 e 164 da Lei de Execução Penal, 
que poderiam sugerir a necessidade de trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória para que se pudesse iniciar a execução da pena, não 
prevalecem, uma vez que anteriores à Lei n. 8.038/90, que previu não 
serem os recursos especial e extraordinário dotados de efeito suspensi-
vo (BRASIL, 2016).

Quanto a esse ponto, há que se relembrar (porque já citado), o 
disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal, com redação dada 
pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, que exige o trânsito em julga-
do da sentença condenatória para que se possa recolher alguém à prisão 
em razão de uma pena imposta em condenação criminal. Sua redação 
é posterior à entrada em vigor da Lei n. 8.038/90, o que implicaria na 
sua prevalência sobre esta, além de se tratar de uma norma especial, 
voltada exclusivamente para o processo penal, o que, contudo, não foi 
observado pelo Ministro Fachin.

Conjugando-se o disposto no artigo 283 do Código de Processo Pe-
nal com os regramentos contidos na Lei n. 8.038/90, o que se conclui é 
que, nos outros ramos do direito, os recursos especiais e extraordinários 
não são dotados de efeito suspensivo, o que, contudo, não ocorre no cam-

3  HC 131547, julgado em 23/02/2016; RHC 133483, julgado em 03/05/2016; HC 
133679 AgR, julgado em 03/05/2016; HC 125708 AgR, julgado em 17/05/2016; HC 
130709, julgado em 07/06/2016; ARE 737305 AgR, julgado em 28/06/2016.
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po do direito processual penal, à vista da redação do artigo 283 do Código 
de Processo Penal, já que um dos critérios de resolução de antinomias 
legislativas determina que a norma especial prevaleça sobre a geral.  

O Ministro Luis Roberto Barroso chegou a fazer menção expres-
sa ao artigo 283 do Código de Processo Penal em seu voto (BRASIL, 
2016), sustentando que ele não serviria para impedir a prisão posterior-
mente à condenação em segundo grau, “por fundamento diretamente 
constitucional. Acentue-se, porque relevante: interpreta-se a legislação 
ordinária à luz da Constituição, e não o contrário”.

O que causa estranheza nessa afirmação é justamente o fato de que 
o artigo 283 do Código de Processo Penal, em sua atual redação, estar 
devidamente alinhado ao inciso LVII do artigo 5º. da Constituição Fe-
deral, no sentido de que somente seria possível executar uma pena im-
posta em sentença penal condenatória após o trânsito em julgado desta.

Com essas considerações, passamos à efetiva análise desse novo 
entendimento do Supremo Tribunal Federal sob o filtro hermenêutico 
da teoria da decisão judicial formulada por Lenio Luiz Streck, cujos 
principais contornos foram já apontados. Essa análise será feita me-
diante respostas a cinco indagações, que correspondem exatamente aos 
cinco princípios firmados por Streck para que se possa analisar a ade-
quação de uma decisão à Constituição da República.

3.1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a 
presunção de inocência preserva a autonomia do direito?

A preservação da autonomia do direito, como visto, pressupõe 
que questões políticas e morais sejam debatidas no âmbito de produção 
democrática do direito, não podendo ser invocadas como fundamento 
decisório em detrimento do direito produzido democraticamente.

Em diversas passagens dos votos dos ministros que se posiciona-
ram de modo favorável à possibilidade de execução provisória da pena, 
mesmo que pendentes de julgamento recursos de natureza extraordiná-
ria, é possível encontrar fundamentos de ordem política. 

O relator do habeas corpus nº. 126.292/SP, Ministro Ricardo Le-
vandowisk, observou:
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 [...] que o princípio da presunção da inocência – a 
ponto de negar executividade a qualquer condenação 
enquanto não esgotado definitivamente o julgamento 
de todos os recursos, ordinários e extraordinários – tem 
permitido e incentivado, em boa medida, a indevida e 
sucessiva interposição de recursos das mais variadas 
espécies, com indisfarçados propósitos protelatórios 
visando, não raro, à configuração da prescrição da pre-
tensão punitiva ou executória.

Esses argumentos, com o devido respeito, parecem claramente ter 
natureza política e não jurídica. Se de fato recursos passaram a ser utili-
zados com propósito protelatório, apenas visando à extinção da punibi-
lidade, em decorrência da prescrição, é preciso que se reveja a estrutura 
recursal, tarefa essa que cabe aos legisladores, não sendo admissível, 
assim, que a pretexto do mau uso dos recursos, se subverta um princípio 
constitucional de contornos nítidos, como o é o princípio da presunção 
de inocência.

É do voto do Ministro Luis Roberto Barroso, contudo, que a 
conotação política da fundamentação fica ainda mais evidente. Muito 
embora tenha ele apontado diversos fundamentos jurídicos a justificar 
sua decisão (com os quais respeitosamente não concordamos), chamam a 
atenção três pontos de destaque em seu voto, quais sejam, o argumento de 
que a impossibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória a) teria funcionado “como um podero-
so incentivo à infindável interposição de recursos protelatórios”; b) teria 
reforçado a seletividade do sistema penal, pelo fato de que o direito de 
recorrer em liberdade aproveitaria “sobretudo aos réus abastados, com 
condições de contratar os melhores advogados para defendê-los em su-
cessivos recursos”; e c) o novo entendimento adotado pelo STF a partir 
de 2009 teria contribuído “significativamente para agravar o descrédito 
do sistema de justiça penal junto à sociedade” (BRASIL, 2016).

Barroso (BRASIL, 2016), ainda, destacou que, após a condenação 
em segundo grau, a execução da pena passaria a ser uma exigência de 
ordem pública, no que foi corroborado pelo Ministro Luis Fux, quando 
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argumentou que hoje é inequívoco que a sociedade não aceita mais a 
liberdade de um condenado que não para de recorrer.4

Há nessas passagens evidentes violações à autonomia do direito, 
porquanto foi utilizado (o direito) com finalidade manifestamente ins-
trumental (afastar a interposição de recursos protelatórios, minimizar 
a seletividade penal, diminuir o descrédito da justiça penal, garantir a 
ordem pública e atender aos anseios da sociedade). Simioni (2014, p. 
773) bem destaca que: 

[...] o direito é muito mais do que um instrumento para 
a realização de finalidades. O direito é um critério de 
justiça que deve poder ser oposto inclusive contra certas 
finalidades políticas e econômicas. E isso, naturalmente, 
pressupõe uma concepção de direito não instrumental, 
não estratégica, mas sim um direito autônomo em rela-
ção a exigências sociais e, exatamente por isso, capaz de 
servir de critério jurídico para decisões sobre o certo e o 
errado nas estratégias políticas e econômicas do governo 
ou das organizações ou das pessoas em geral.

Ainda na esteira das proposições formuladas por Streck, há ma-
nifesto desrespeito à rigidez do texto constitucional e à força norma-
tiva da constituição e da máxima efetividade, que fazem que a Cons-
tituição seja interpretada de modo a lhe assegurar a maior eficácia 
(STRECK, 2014a, p. 601).

O texto do artigo 5º., inciso LVII, não parece permitir outra 
interpretação senão a de que a presunção de inocência somente deixa de 
prevalecer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

4  Confira-se o excerto do voto do Ministro Luis Fux, quando faz menção a esta questão: 
“É preciso observar que, quando uma interpretação constitucional não encontra mais 
ressonância no meio social – e há estudos de Reva Siegel, Robert Post, no sentido de 
que a sociedade não aceita mais – e se há algo inequívoco hoje, a sociedade não aceita 
essa presunção de inocência de uma pessoa condenada que não para de recorrer –, com 
a seguinte disfunção, a prescrição, nesse caso, ela também fica disfuncional, como 
destacou o eminente Procurador da República, se o réu não é preso após a apelação, 
porque, depois da sentença ou acórdão condenatório, o próximo marco interruptivo da 
prescrição é o início do cumprimento da pena” (BRASIL, 2016).
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Se é verdade que o texto não basta por si mesmo e que texto e 
norma não se confundem (já que a norma é resultado da interpretação 
do texto), não há como negar a existência de limites semânticos impos-
tos pela Constituição, devendo seu texto ser levado a sério (STRECK, 
2014a, p. 601-602). 

A preservação da autonomia do direito, como já destacado, pres-
supõe que o Poder Judiciário somente deixe de aplicar uma lei (em 
sentido amplo) ou dispositivo legal na ocorrência de uma das seguin-
tes hipóteses: a) quando a lei ou ato normativo for inconstitucional; 
b) quando for necessária a utilização de critérios de resolução de anti-
nomias, a exemplo do critério de que a lei especial revoga a geral; c) 
quando lançar mão da interpretação conforme a Constituição; d) quan-
do aplicar a nulidade parcial sem redução de texto; e) quando declarar 
a inconstitucionalidade com redução de texto; f) quando for o caso de 
deixar de aplicar uma regra para a prevalência de um princípio (STRE-
CK, 2014a, p. 604-605).

Não houve, no julgamento do habeas corpus 126.292/SP, reco-
nhecimento da inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Pro-
cesso Penal (até porque dizer isso seria o mesmo que afirmar que o 
art. 5º., inciso LVII da Constituição é inconstitucional), de modo que, 
em observância aos critérios de resolução de antinomias legislativas, 
a lei posterior revoga a anterior (a redação do art. 283 remonta ao ano 
de 2011, devendo, assim, prevalecer sobre o disposto no art. 637 do 
mesmo código, que data da década de 1940) e a lei especial prevalece 
sobre a geral (o disposto no art. 283 da Lei Adjetiva Penal é especial em 
relação à lei n. 8.038/90, que definiu que os recursos especial e extraor-
dinário não são dotados de efeito suspensivo).

Além disso, numa interpretação do Código de Processo Penal con-
forme a Constituição, toda e qualquer interpretação que se lhe pretenda 
dar deve sempre caminhar no sentido de que é inviável a execução de 
sentença penal condenatória, senão após seu trânsito em julgado. 

Não há que se falar, portanto, em declaração de inconstitucionali-
dade com redução de texto, até porque, para que alguma inconstitucio-
nalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal fosse reconhecida 
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seria necessária a redução do texto do artigo 5º., inciso LVII da Consti-
tuição, o que por óbvio é inadmissível.

Por fim, na hipótese de se deixar de aplicar uma regra para a pre-
valência do princípio, a regra a ser afastada deve ser a que atribui efeito 
suspensivo aos recursos especial e extraordinário, devendo assim pre-
valecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Independentemente do ângulo sob o qual se analisa a questão, res-
ta claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 
126.292/SP e as que seguiram seu entendimento, não preservam a au-
tonomia do direito. 

3.2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal 
sobre a presunção de inocência passa pelo controle 
hermenêutico da interpretação constitucional?

De acordo com o princípio do controle hermenêutico da interpre-
tação constitucional, é preciso impor limites às decisões judiciais, evi-
tando-se, assim, o problema da discricionariedade judicial, não sendo 
possível ao intérprete atribuir ao texto constitucional a interpretação 
que “achar” mais adequada, não tendo o intérprete, por sua “vontade” e 
“conhecimento”, um salvo-conduto para a atribuição arbitrária de sen-
tidos. Conforme bem sintetiza Streck, “não há ad libitum em uma de-
mocracia” (STRECK, 2014a, p. 605- 606).

Não parece depender de muito esforço interpretativo para se 
concluir que, onde o texto constitucional diz que “ninguém será con-
siderado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal conde-
natória” (CR/88, art. 5º. LVII), é preciso que se reconheça que, antes 
do trânsito em julgado de sentença penal condenatória ninguém seja 
considerado culpado. Ao concluir de modo diverso, a decisão do Su-
premo Tribunal Federal não subsiste num controle hermenêutico da 
interpretação constitucional.
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3.3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal 
sobre a presunção de inocência respeita a integridade 
e a coerência do direito?

Se considerarmos, como já apontado, que a integridade relaciona-
-se de modo direto com a democracia, ao exigir dos juízes a construção 
de argumentos que estejam integrados ao conjunto do direito, ao passo 
que a coerência pressupõe a aplicação dos mesmos princípios utilizados 
em determinada decisão, para a decisão de casos idênticos (STRECK, 
2014a, p. 607-609), também não há a menor dúvida de que a decisão 
paradigmática adotada pelo STF no habeas corpus 126.292/SP fere tan-
to a integridade quanto a coerência do direito.

Há que se relembrar que integridade não é apenas coerência, no 
sentido de que casos semelhantes sejam decididos de igual forma, até 
porque, como já destacado, muitas vezes, a integridade exige o afasta-
mento “da estreita linha das decisões anteriores, em busca de fidelida-
de aos princípios mais fundamentais da comunidade política como um 
todo”, permitindo e incentivando o juiz, assim, “a ser mais abrangente 
e imaginativo em sua busca de coerência com o princípio fundamental” 
(STRECK, 2014a, p. 609-610).

Foi o que aconteceu em 2009, quando do julgamento do habeas 
corpus 84.078/MG, no qual o Supremo Tribunal Federal, abandonando 
a linha de precedentes que admitia a execução provisória da pena, vale 
dizer, que a sentença penal condenatória produzisse seus efeitos mesmo 
antes do trânsito em julgado, buscou coerência com o princípio funda-
mental (no caso, da presunção de inocência), modificando corretamente 
o entendimento que a Corte vinha adotando até então. 

O novo posicionamento do STF no tocante à amplitude do prin-
cípio da presunção de inocência, contudo, violou a um só tempo a co-
erência e a integridade do direito, pois o desrespeito aos precedentes 
jurisprudenciais somente se mostra admissível quando necessário para 
se preservar a integridade do direito e para direcioná-lo a uma situação 
de coerência com os princípios fundamentais, o que, evidentemente, 
não foi o que se deu com a decisão em análise.
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3.4. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre 
a presunção de inocência observou o dever fundamental 
de justificar as decisões?

Foram muitos os motivos apontados pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal para reconhecer que não há incompatibilidade entre o 
princípio da presunção de inocência, como previsto na Constituição da 
República, e a execução provisória da pena.

Há que se relembrar, entretanto, que na lição de Streck (2014a, p. 
612-614), fundamentar não é o mesmo que apontar motivos, porquanto 
pode-se ter muitos motivos para adotar uma ou outra decisão, mas ne-
nhum deles ser justificado. 

A justificação (ou fundamentação) da decisão pressupõe, confor-
me já observado, a sua conformação com a Constituição, com os prin-
cípios fundamentais que orientam todo o ordenamento jurídico, para 
que possa ser preservada a integridade e coerência do direito, o que, 
com o devido respeito daqueles que entendem de modo diverso, não é 
o caso do novel entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a ex-
tensão do princípio da presunção de inocência, já que manifestamente 
em confronto com a Constituição, que estabeleceu (diga-se pela última 
vez) um marco claro a partir do qual alguém deixa de ser considerado 
culpado: o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

Os motivos para a adoção do novo posicionamento do STF po-
dem ser reais e até mesmo relevantes, mas, ao que se pode concluir, 
nenhum deles se justifica, pelo fato de não estarem conformados com a 
Lei Maior. A decisão encontra-se motivada, mas não justificada.

3.5. Quinto princípio: o direito fundamental a uma 
resposta constitucionalmente adequada

Depois de tudo o que já se disse nos itens anteriores, não resta outra 
conclusão a ser adotada senão a de que a decisão do Supremo Tribunal 
Federal viola o direito a uma resposta constitucionalmente adequada. 

De fato, se o  direito a uma resposta constitucionalmente adequada 
é, segundo Streck (2014a, p. 617), uma consequência da conjugação 
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dos quatro princípios anteriores, vale dizer, da preservação da autono-
mia do direito, da repressão à discricionariedade, com a abolição de 
qualquer atitude arbitrária, do respeito à coerência e à integridade do 
direito, tomando-se por ponto de partida uma fundamentação detalha-
da, resta claro que, no que se refere ao novo entendimento do Supremo 
Tribunal Federal sobre a presunção de inocência, não houve uma res-
posta constitucionalmente adequada. 

O princípio da presunção de inocência, como concebido pelo cons-
tituinte e inserto no artigo 5º., inciso LVII da Constituição da Repúbli-
ca, foi claramente violado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, 
o que é por demais grave, já que a violação de um princípio implica na 
ruptura da própria constituição, acarretando, assim, uma inconstitucio-
nalidade muito mais grave do que nas hipóteses em que há a violação 
de uma regra jurídica (STRECK, 2014b, p. 347).

consIdeRAções FInAIs

Na abordagem do presente trabalho, procuramos analisar o novel 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da presunção 
de inocência à luz da teoria da decisão judicial formulada por Lenio 
Luiz Streck, suscitando a reflexão crítica a respeito da necessidade de 
o Poder Judiciário construir decisões constitucionalmente adequadas, 
ou seja, que observem, sobretudo, as balizas colocadas pelo texto da 
Constituição, respeitando a legislação produzida de forma democrática.

O princípio da presunção de inocência inserto no artigo 5º., inciso 
LVII, da Constituição da República de 1988, constitui-se em impor-
tante garantia constitucional de não culpabilidade no âmago do Estado 
Democrático de Direito, e tem na sua origem uma valoração que não 
pode ser desprezada, qual seja, preservar a liberdade frente aos abusos 
e arbitrariedades do Estado em promover a antecipação da pena antes 
de uma decisão condenatória definitiva.

Assim, no atual contexto histórico, em que temos observado per-
plexos decisões importantes do Supremo Tribunal Federal marcadas por 
impulsos decorrentes de variáveis morais e políticas que encontram per-
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meabilidade na opinião pública e na  visão dos grandes meios de comu-
nicação de massa, é preciso trazer à baila uma teoria do direito que se 
debruce sobre o ato decisório, de modo a acentuar que a decisão judicial 
em um Estado Democrático de Direito não pode ceder às tentações da 
discricionariedade e do subjetivismo do julgador, seja a que pretexto for.

Nesse compasso, a concepção de Lenio Streck a respeito de uma 
teoria da decisão judicial, com ênfase num conjunto de princípios con-
formadores do agir concretizador da Constituição, traduz-se em contri-
buição das mais relevantes para o cotejo do recente entendimento do 
Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de inocência, de modo a 
aferirmos se tal posicionamento está ou não em harmonia com o direito 
fundamental a uma resposta constitucionalmente adequada. 

Destarte, a decisão do Supremo Tribunal Federal não encontra res-
sonância na teoria da Decisão judicial proposta por Streck, na medida 
em que não passa pelo filtro hermenêutico realizado à luz da conjuga-
ção dos princípios da preservação da autonomia do direito; do controle 
hermenêutico da interpretação constitucional; do efetivo respeito à in-
tegridade e à coerência do direito; do dever de fundamentar as decisões.

O direito fundamental a uma resposta constitucionalmente ade-
quada pressupõe a confluência dos demais princípios, ora referenciados, 
pois a decisão/resposta estará adequada se for respeitada a autonomia 
do direito, produzido democraticamente, afastada a discricionariedade 
e os subjetivismos, respeitada a coerência e integridade do direito, evi-
tando casuísmos, e havendo uma detalhada fundamentação (STRECK, 
2014a, p. 617).

Não há como olvidar que o direito fundamental a uma resposta 
constitucionalmente adequada harmoniza-se não somente com a ga-
rantia que todos devem ter de que suas demandas sejam julgadas con-
forme a Constituição, mas também com a necessidade de segurança 
jurídica e de segurança do próprio Estado Democrático de Direito, 
porque latente é o dever de se respeitar e observar a legislação produ-
zida de forma democrática.

Desse modo, mitigar o princípio da presunção de inocência, como 
fez o Supremo Tribunal Federal, além de significar a produção de de-
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cisão eivada de ilegitimidade, representa uma erosão do próprio texto 
da Constituição da República, que, por óbvio, não se traduz em uma 
decisão constitucionalmente adequada.
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A sucessão de Estados no Direito Internacional
Análise do caso El Salvador versus Honduras 
(Interveniente: Nicarágua)

State Succession in International Law
An Analysis of the case El Salvador versus Honduras 
(Nicaragua Intervening)

Andre ricci de Amorim
Universidade Federal Fluminense, UFF

Resumo A sucessão de Estados constitui uma verdadeira transforma-
ção em como os Estados se apresentam e cujos efeitos jurídicos podem 
ser projetados no seu reconhecimento internacional, nos compromissos 
assumidos, na responsabilidade internacional, entre outros. Portanto, 
o escopo da pesquisa é a análise desse fenômeno, perpassando pelas 
modalidades em que se pode apresentar e seus respectivos efeitos jurí-
dicos no plano interno e externo. O objetivo geral é compreender quais 
são as consequências concretas, não apenas para o ente político, mas 
também para a sociedade envolvida. Os objetivos específicos são: des-
tacar a modalidade de sucessão relativa a uma parte do território, na 
qual se utilizará o caso da disputa territorial envolvendo El Salvador e 
Honduras, cuja sentença determinando a transferência de algumas áreas 
do território foi proferida pela Corte Internacional de Justiça em 11 de 
setembro de 1992; e visualizar como a nacionalidade pode ser afetada 
nessa modalidade de sucessão de Estados. Assim, surge um grande pro-
blema: garantir o exercício da autodeterminação sem que isso implique 
prejuízo a terceiros, especialmente, o amesquinhamento de direitos do 
indivíduo. Por fim, cumpre informar que para o desenvolvimento das 
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ideias exibidas, além da análise do caso concreto, o trabalho utiliza mé-
todos bibliográficos, dos quais se pode incluir, especialmente, conven-
ções internacionais, doutrina especializada e artigos jurídicos relacio-
nados com a problemática.
Palavras-chave: SuceSSão de eStAdoS. trAnSferênciA de pArte do ter-
ritório. corte internAcionAl de JuStiçA.

AbstRAct The succession of States constitutes a true transformation on 
how States present themselves and whose legal effects can be projected 
in their international recognition, in their commitments, in international 
responsibility, among others. Therefore, the scope of the research is the 
analysis of this phenomenon, going through the modalities in which 
it can be presented and its respective legal effects in the internal and 
external plane. The general objective is to understand what the concrete 
consequences are, not only for the political entity, but also for the so-
ciety involved. The specific objectives are: to highlight the succession 
in respect of part of the territory, in which the focus is the case of the 
territorial dispute involving El Salvador and Honduras, whose sentence 
determining the transfer of some areas of the territory was pronounced 
by the International Court of Justice in September 11, 1992; and to visu-
alize how the nationality can be affected in this modality of succession 
of States. Thus, a great problem arises: to guarantee the exercise of self-
determination without prejudice to third parties, especially the misrep-
resentation of rights of the individual. Finally, it should be pointed out 
that for the development of the ideas presented, besides the analysis of 
the concrete case, uses bibliographic methods, which can include, espe-
cially, international conventions, specialized doctrine and legal articles 
related to the problematic.
Key-words: stAte SucceSSion. SucceSSion in reSpect of pArt of A ter-
ritory. internAtionAl court of JuStice.

IntRodução

O fenômeno da sucessão de Estados é um tema de grande rele-
vância e objeto de estudo no Direito Internacional e se faz presente na 
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história de diversos Estados. Só no século XX, por exemplo, houve o 
surgimento de novos Estados ocorridos principalmente pela eclosão das 
duas Grandes Guerras. 

Nesse sentido, no âmbito das Nações Unidas viu-se a necessidade 
de regular a forma como tratar o fenômeno. Assim, existem dois ins-
trumentos basilares que podem ser destacados: a Convenção de Viena 
de 1978 em matéria de tratados e a Convenção de Viena de 1983 em 
matéria de bens, arquivos e dívidas de Estado.

Portanto, este trabalho analisará primeiramente a questão do Esta-
do e seus elementos constitutivos. Em segundo plano, será visto como 
a sucessão poderá se apresentar, bem como, seus efeitos jurídicos. Por 
fim, se analisará a temática da sucessão, em especial, na modalidade de 
sucessão relativa a uma parte do território. A fim de ilustrar a temática, 
se utilizará o caso da disputa territorial envolvendo El Salvador e Hon-
duras, cuja sentença determinando a transferência de algumas áreas do 
território foi proferida pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), em 11 
de setembro de 1992.

1. bReves noções AceRcA do estAdo

Conforme delineado, a matéria proposta a ser abordada no pre-
sente trabalho é a sucessão de Estados no Direito Internacional. Nesse 
sentido, antes de adentrar nesse ponto em específico, entende-se por 
bem esclarecer algumas ideias acerca da formação dos Estados.

Inicialmente, os Estados surgiram como forma de estabelecer uma 
ordem política e social. Ademais, visou-se garantir a paz num período 
marcado por constantes conflitos feudais. 

Hobbes, ao escrever sua obra Leviatã, defende a abdicação da li-
berdade e vontade pessoal em prol da garantia de segurança e ordem 
social. Nesse caso, o poder seria conferido a um homem ou uma confe-
rência de homens, cujo dever era representar a coletividade e garantir a 
ordem local, surgindo assim a figura do Estado. Veja-se:
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Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se 
chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daque-
le grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais 
reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual devemos, 
abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa. Pois graças 
a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no 
Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força 
que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar 
as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu 
próprio país, e ela ajuda mútua contra os inimigos es-
trangeiros. É nele que consiste a essência do testado, a 
qual pode ser assim definida: Uma pessoa de cujos atos 
uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns 
com os outros, foi instituída por cada um como autora, 
de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, 
da maneira que considerar conveniente, para assegurara 
paz e a defesa comum (HOBBES, 2006).

Ocorre que no período absolutista a figura do Estado era facil-
mente confundida com a figura do próprio monarca. Assim, viu-se com 
o passar dos anos que apesar da importância do Estado para a manu-
tenção da ordem social, o ideal absolutista não correspondia mais aos 
anseios da coletividade. 

No Direito Internacional, os Estados ganharam tamanha importân-
cia que para a doutrina positivista ortodoxa somente estes poderiam ser 
considerados sujeitos de direito internacional (LAUTERPACHT, apud 
SHAW, 2008, p. 197).1

A grande dificuldade que perdura até os dias atuais, e gera calo-
rosos embates entre sociólogos, cientistas políticos e juristas, está na 
própria dificuldade de definir um conceito uníssono de Estado. 

Ora, a fim de dinamizar o estudo, optou-se por seguir o entendi-
mento de Brito, no sentido de que:

1  Atualmente, tal entendimento não é aceito, visto que não apenas os Estados são 
reconhecidos como sujeitos de direito internacional. A doutrina também reconhece 
outros sujeitos de direito internacional as pessoas naturais e as Organizações Inter-
nacionais, por exemplo. 
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[...] Estado não pode ser visto exclusivamente como um 
fenómeno jurídico, mas sim como uma superestrutura 
jurídico-política onde o poder se organiza em aparelhos 
repressivos e ideológicos através dos quais é exercido 
com o objectivo de assegurar a coesão da unidade de 
uma dada formação social (BRITO, 2014, p. 348-349).

Portanto, antes mesmo de adentrar na análise do fenômeno da su-
cessão de Estados, importa tecer alguns comentários acerca da própria 
formação do Estado a partir dos seus elementos constitutivos.

1.1. Os Elementos Constitutivos 
Ante toda a dificuldade em conceituar o que seria um Estado, a 

doutrina tradicional de Direito Público optou por caracterizá-lo a partir 
de suas características. Logo, entende-se majoritariamente que a con-
cepção jurídica do Estado está pautada na teoria dos três elementos, a 
saber: o povo, o território e o poder político não subordinado a qualquer 
autoridade estrangeira (BRITO, 2014, p. 342).2

Essa visão é basicamente extraída a partir da leitura da Convenção 
de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, assinada em 26 
de dezembro de 1933, em que se afirma no Artigo 1º. o seguinte: 

[...] o Estado como pessoa de Direito Internacional deve 
reunir os seguintes requisitos: I. População permanen-
te; II. Território determinado; III. Governo; e IV. Ca-
pacidade de entrar em relações com os demais países.

O primeiro desses elementos, ou seja, a população do Estado, se-
ria o conjunto humano em caráter permanente no território, onde estão 

2 Embora alguns autores entendam que um dos elementos constitutivos do Estado seja 
o “povo”, outros preferem chamar de “população”, basicamente por duas razões: a 
primeira é que a Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados é 
explícita ao citar a “população” como elemento constitutivo. A segunda razão está no 
sentido de que o povo seria o conjunto de indivíduos vinculados pela nacionalidade, ao 
passo que a população seria mais abrangente, ou seja, o conjunto de nacionais somado 
ao conjunto de estrangeiros residentes em determinado território.
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incluídos os nacionais e os estrangeiros residentes (REZEK, 2011, p. 
212). Nesse sentido, importante se faz destacar que:

[...] a dimensão pessoal do Estado soberano (seu ele-
mento constitutivo, ao lado do território e do governo) 
não é a respectiva população, mas a comunidade na-
cional, ou seja, o conjunto de seus nacionais, incluin-
do aqueles, minoritários, que se tenham estabelecido 
no exterior. Sobre os estrangeiros residentes o Estado 
exerce inúmeras competências inerentes à sua jurisdi-
ção territorial. Sobre seus nacionais distantes o Estado 
exerce jurisdição pessoal, fundada no vínculo de nacio-
nalidade, e independente do território onde se encon-
trem (REZEK, 2011, p. 212).

  
O segundo elemento constitutivo do Estado, o qual a doutrina não 

diverge, é o território. Este é entendido como o espaço físico onde o 
Estado exerce jurisdição, consistindo no “objecto da plenitude e da ex-
clusividade de soberania” (MACHADO, 2013, p. 202).

Acerca desse elemento, Vitzthum (1997, apud MACHADO, 2013, 
p. 202) considera que o território é constituído por três elementos, a sa-
ber: a superfície terrestre lato sensu, o mar territorial e o espaço aéreo.

Vale dizer que mesmo que as fronteiras do Estado não estejam pre-
cisamente delimitadas e que exista a incidência de conflitos de disputa 
por determinada região, o Direito Internacional continua a reconhecer 
a personalidade jurídica do Estado. No entanto, para que haja esse re-
conhecimento efetivo, é fundamental que uma parte considerável do 
território em disputa seja indubitavelmente controlada pelo governo do 
Estado que pleiteia o reconhecimento. Sobre essa temática, tem-se o 
exemplo da Albânia que, mesmo em disputa nas regiões fronteiriças, 
teve seu status reconhecido pelas grandes potências no início do século 
XX (SHAW, 2008, p. 199).

O conceito de governo ou poder político também não é aceito por 
unanimidade entre os profissionais do direito, das ciências políticas, da 
sociologia, da antropologia e de outros ramos que se dedicam ao estudo 
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do tema, bastando ver, por exemplo, as teses desenvolvidas por Weber, 
Lowenstein e Bourdeau (BRITO, 2014, p. 362-363).

De todo modo, optou-se por seguir o entendimento de que o poder 
político no Direito Internacional é o conjunto de órgãos, instituições e 
autoridades de determinado Estado imbuídas com o atributo da sobera-
nia político-jurídica que lhe permite tomar decisões autônomas e cumprir 
obrigações internacionais (BRITO, 2014, p. 364). Nas palavras de Rezek: 

Identificamos o Estado quando seu governo — ao con-
trário do que sucede com o de tais circunscrições — não 
se subordina a qualquer autoridade que lhe seja superior, 
não reconhece, em última análise, nenhum poder maior 
de que dependam a definição e o exercício de suas com-
petências, e só se põe de acordo com seus homólogos na 
construção da ordem internacional, e na fidelidade aos 
parâmetros dessa ordem, a partir da premissa de que aí 
vai um esforço horizontal e igualitário de coordenação 
no interesse coletivo (REZEK, 2011, p. 259).

Necessário se faz ressaltar que a soberania não é um quarto ele-
mento constitutivo do Estado, mas uma característica fundamental que 
permite ao governo de determinado Estado exercer suas atividades sem 
qualquer ingerência orgânica interna ou externa, bem como, permite 
que este estabeleça “relações com outros Estados em condições de 
igualdade e simetria de reconhecimento” (MACHADO, 2013, p. 230).  

1.2. O Princípio da Continuidade dos Estados
De fato, não é inegável que o Estado possa sofrer transformações 

em seus elementos constitutivos. No entanto, o Direito Internacional 
entende que, em regra, ainda que o Estado sofra mudanças, sua exis-
tência de fato e a manutenção de sua personalidade jurídica continuarão 
caracterizando-o como sujeito de Direito Internacional. Tal entendi-
mento se deve ao fato de que a existência do Estado não se trata de uma 
mera elaboração jurídica, mas sim uma realidade física, onde necessa-
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riamente se faz presente o contingente humano dentro de um território, 
regido por determinado poder político (REZEK, 2011, p. 335).

Essa ótica é ancorada por um princípio conhecido pela doutrina 
como princípio da continuidade dos Estados. Tal princípio objetiva as-
segurar a proteção de terceiros, sejam os nacionais ou estrangeiros resi-
dentes, ou outros sujeitos de Direito Internacional que possuem algum 
vínculo com esse Estado. 

Assim, inspirado no referido princípio, tem-se assegurado a sub-
sistência de Estados, inclusive em casos de “Golpe de Estado”, diminui-
ção populacional e até mesmo ocupação de território por parte de forças 
inimigas durante o período de guerra. Sobre isso, Machado afirma:

O certo é que para o Direito Internacional a identidade e 
a continuidade dos Estados [...] constituem valores fun-
damentais. Assim sendo, compreende-se que se proceda 
à adopção de critérios materiais favoráveis à continuida-
de, em detrimento de critérios meramente formais. Na 
verdade, considera-se que as transformações constitucio-
nais (v.g. revolução; golpe de Estado; nova Constituição) 
não interrompem a continuidade do Estado. O mesmo 
sucede com as alterações demográficas (v.g. crescimen-
to; diminuição; base étnica). Por outro lado, o Estado 
subsiste mesmo quando ocupado parcial ou totalmente 
pelo inimigo durante uma guerra, em violação do direito 
internacional, o mesmo sucedendo quando adquire ou 
perde território (MACHADO, 2013, p. 255).3 

Contudo, existem casos em que a continuidade do Estado é inter-
rompida, sendo esse o tema a ser abordado a seguir.

3  Nesse sentido, apesar de não considerar que exista a interrupção da continuidade do 
Estado em casos de revolução, Machado (2013, p. 255) afirma que a doutrina con-
sidera a Revolução Russa de 1917 uma exceção, ou seja, entende-se que esta tenha 
sido causadora da interrupção da continuidade do Estado. 
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2. A sucessão de estAdos no dIReIto InteRnAcIonAl

A melhor forma de entender o significado da sucessão de Estados 
é a partir da análise de duas convenções acerca do tema, a saber: i) 
Convenção de Viena sobre sucessão de Estados em matéria de tratados, 
de 23 de agosto de 1978; e ii) Convenção de Viena sobre sucessão de 
Estados em matéria de propriedade, arquivos e dívidas de Estado, de 8 
de abril de 1983.

No Artigo 2º. de ambos os instrumentos, tem-se que a sucessão de 
Estados é a “substituição de um Estado por outro em responsabilidade 
para as relações internacionais de um território” (tradução livre).4

Importa frisar que esses documentos servem de base para a ma-
téria, embora um deles ainda não esteja em vigor na ordem jurídica 
internacional, a saber: a Convenção de Viena de 1983. Desse modo, 
a questão dos bens patrimoniais, arquivos e dívidas de Estado ainda é 
solucionada pelo costume internacional (MACHADO, 2013, p. 256).

2.1. Tipologia
Ao abordar a questão da sucessão de Estados, a doutrina, funda-

mentando-se nas Convenções de 1978 e 1983, considera haver cinco 
formas de apresentação desse fenômeno (ALMEIDA, 2003, p. 246).  

A primeira forma é a sucessão relativa a uma parte do território 
ou simplesmente transferência territorial, que ocorre, como o próprio 
nome sugere, quando se efetua a transferência de parte do território de 
um Estado para outro. 

Assim, pode-se dizer que não existe qualquer surgimento ou de-
saparecimento de soberania, mas a mera transferência de soberania sob 
determinada parcela do território (REZEK, 2011, p. 337). Como exem-
plo, é possível citar a transferência de parte do território de El Salvador 
para a República de Honduras na década de 1990.

4 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção de Viena de 1978. Disponí-
vel em: <http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf>. 
Acesso em: 10 mai. 2018 às 15h18; e ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 
Convenção de Viena de 1983. Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/texts/instrumen-
ts/english/conventions/3_3_1983.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2018 às 15h19.
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A segunda modalidade apresentada por Almeida (2003, p. 246) diz 
respeito aos Estados sucessores de recente independência, ou seja, “um 
Estado sucessor cujo território, imediatamente antes da data da suces-
são de Estados, era um território dependente de cujas relações interna-
cionais era responsável o Estado predecessor” (Art. 2º., item 1, alínea 
“f” da Convenção de Viena de 1978). 

Malcolm Shaw (2008, p. 977) rememora que tal categoria foi an-
corada no princípio da autodeterminação dos povos e introduzida na 
Convenção como forma de encaixar as ex-colônias do império Europeu 
no contexto da sucessão de Estados. Como exemplo, tem-se a indepen-
dência de Angola e Moçambique na década de 1970, quando a sobera-
nia deixou de ser exercida por Portugal.

A terceira categoria é a fusão ou agregação de Estados, na qual 
seu surgimento se dá no momento em que dois ou mais Estados decla-
ram união, formando um Estado sucessor (FINKELSTEIN, 2007, p. 
35). Como exemplo desse tipo de sucessão, tem-se a incorporação dos 
países bálticos à URSS em 1940.

Já a quarta possibilidade é a separação de Estados, que se opera 
quando um Estado se separa ou é desmembrado para formar um ou 
mais Estados (MAZZUOLI, 2011, p. 478-479). 

O interessante nessa modalidade é que a separação para criar um 
Estado sucessor não extingue o Estado predecessor, ao contrário, ape-
sar da diminuição territorial, o Estado predecessor continua a existir 
com todos os seus direitos e obrigações internacionais intactos (SHAW, 
2008, p. 974). Como exemplo, é possível citar a separação do Panamá 
da República da Colômbia, em 1903.

Por fim, mas não menos importante, tem-se a dissolução de Es-
tados, que ocorre quando um Estado preexistente deixa de existir, for-
mando vários novos Estados (MOREIRA e LECH, 2004, p. 63). Nesse 
caso, a doutrina cita como exemplo o desaparecimento da Tchecoslo-
váquia em 1992.5

5  No último caso, parte da doutrina considera que a dissolução é uma vicissitude pos-
sível de um Estado, porém não englobada como uma das modalidades de sucessão. 
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2.2. Os Efeitos da Sucessão
Passado o momento de análise das várias hipóteses de sucessão de 

Estados, vê-se que a forma de solucionar a questão não é uma tarefa fácil 
e seus efeitos podem repercutir tanto internamente quanto externamente. 

Desse modo, é interessante atentar-se para alguns efeitos que esse 
fenômeno gera, em especial no que se refere aos bens e direitos dos 
particulares, no ordenamento jurídico, nos bens públicos, nas dívidas 
do Estado, nos tratados internacionais, na qualidade de membro de 
organizações internacionais, na responsabilidade internacional e na 
nacionalidade do indivíduo, o último a ser analisado separadamente no 
tópico seguinte, com o caso da disputa territorial envolvendo El Salva-
dor e Honduras.

a) Nos Bens e Direitos dos Particulares
A doutrina não é unânime quanto à questão dos bens e direitos 

dos particulares adquiridos antes da constituição do Estado sucessor, ou 
seja, como proceder quando o bem ou o direito foi adquirido ainda sob 
vigência das regras do Estado predecessor.

A primeira corrente defende que o Estado sucessor, em observân-
cia ao princípio da segurança jurídica, deve respeitar os direitos adqui-
ridos pelos particulares para que permaneça a situação jurídica atual.

A segunda corrente entende que, ao garantir esses direitos, se es-
taria violando a soberania do Estado sobre a liberdade de conduzir sua 
política econômica, em especial na questão da nacionalização de pro-
priedades estrangeiras. Desse modo, seria lícito ao Estado sucessor não 
honrar as garantias preexistentes, pois estas não foram assumidas por si 
(ALMEIDA, 2003, p. 249).

Nesse sentido, o Doutor Jónatas Machado (2013, p. 256) considera apenas quatro 
tipologias possíveis no tocante à sucessão, a saber: sucessão relativamente a parte do 
território, a sucessão de Estados de recente independência, a unificação de Estados e 
a separação. No entanto, entendimento diverso defende o Doutor Francisco Ferreira 
de Almeida (2003, p. 247) e o Doutor Malcolm Shaw (2008, p. 979), quando citam 
expressamente que a dissolução é uma das modalidades que a sucessão de Estados 
pode se apresentar.



Andre ricci de Amorim

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 249-276, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228260

De todo modo, a doutrina atual tem se mostrado mais flexível, no 
sentido de garantir certa estabilidade aos particulares, sem onerar ex-
cessivamente o Estado sucessor (ALMEIDA, 2003, p. 249).

b) No Ordenamento Jurídico
Como regra, tem-se entendido que os Estados sucessores serão 

regidos por ordenamento jurídico próprio, a ser desenvolvido conforme 
seu próprio entendimento, em respeito ao princípio da soberania terri-
torial (ALMEIDA, 2003, p. 250). 

No entanto, Mazzuoli (2011, p. 483) ressalta que nos casos de 
transferência de parte do território, o Estado passa a reger-se pela le-
gislação do Estado que o incorporou. 

Ainda sobre essa questão, Machado (2013, p. 256-257) leciona 
que a continuidade dos funcionários públicos no exercício de suas fun-
ções depende da vontade do Estado sucessor. Ademais, o autor informa 
ser comum haver um período transitório em que coexistam legislações 
diferentes e que, em regra, se transfere a competência dos tribunais para 
o Estado sucessor nos processos ainda pendentes. 

Por fim, ressalta que, em respeito à imunidade de execução, o Es-
tado sucessor não fica obrigado a executar as sentenças prolatadas pelo 
Estado predecessor (MACHADO, 2013, p. 256-257).

c) Nos Bens Públicos
Em regra, os Estados sucessores possuem o chamado domínio emi-

nente, sendo assim, são considerados como titulares do direito de pro-
priedade sobre os bens públicos em geral (REZEK, 2011, p. 338-339).6

Na hipótese de Estados de recente independência, se aceita, em 
regra, que os bens imóveis situados no Estado sucessor e os arquivos 
necessários para administrar o território sejam de sua propriedade, bem 

6 Ao falar em bens públicos, Rezek (2011, p. 239) se refere aos seguintes bens: de uso 
comum do povo, como praças, ruas e estradas; de uso especial, ou seja, bens afeta-
dos a uma atividade pública, como prédios de hospitais e escolas públicas; e bens 
dominicais, ou seja, bens desafetados ao serviço público que servem de reserva para 
o Estado negociar e auferir receita.



A sucessão de estAdos no direito internAcionAl

Análise do cAso el sAlvAdor versus HondurAs (interveniente: nicAráguA)

261Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 249-276, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228

como, os bens móveis do Estado predecessor utilizados para adminis-
trar o território outrora dominado (MACHADO, 2013, p. 258).

Por sua vez, caso seja uma unificação de Estados, adota-se o es-
tabelecido no Artigo 16 da Convenção de Viena de 1983, que assegura 
a transferência dos bens de cada Estado predecessor para o Estado 
sucessor.7

Já na transferência de parte do território, o Artigo 14 da mesma 
Convenção prevê que os bens imóveis do Estado predecessor situados 
no referido território sejam transferidos para o Estado sucessor. O mes-
mo se dá em relação aos bens móveis do Estado predecessor ligados à 
sua atividade que estejam no território objeto de sucessão.

No que tange à separação e dissolução de Estados, Almeida (2003, 
p. 251) afirma que as regras são muito semelhantes às da transferência 
de parte do território. A grande diferença é que, nesse caso, os demais 
bens do Estado predecessor, ou seja, os bens estranhos à atividade do 
Estado, passarão para o Estado sucessor em proporção igualitária.  

d) Nas Dívidas do Estado
De acordo com Mazzuoli (2001, p. 482), a regra geral é atribuir 

ao Estado sucessor as obrigações financeiras contraídas pelo Estado 
predecessor, pois a doutrina majoritária considera injusto simplesmente 
extinguir as dívidas estatais contraídas de forma legítima. 

O autor assevera que, na hipótese de admissão da extinção su-
mária das dívidas do Estado, se violaria o direito dos credores, além 
de colocar em risco a confiança e boa-fé do Estado sucessor no plano 
internacional (MAZZUOLI, 2001, p. 482).

A solução para essa temática também pode ser encontrada direta-
mente na Convenção de Viena de 1983. Assim, o Artigo 39 declara que, 
na hipótese de unificação de Estados, as dívidas do Estado antecessor 
serão transmitidas integralmente ao Estado sucessor. 

7 Ressalta-se que o referido instrumento internacional utilizado na resolução da con-
trovérsia acerca dos bens do Estado não se encontra em vigor. Contudo, a doutrina 
o utiliza como base para definir conceitos e tratar questões da sucessão de Estados, 
ainda que seus preceitos não tenham qualquer condão impositivo.
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Por sua vez, nos casos de Estados de recente independência, o 
Artigo 38 afirma que, salvo acordo em contrário, esse Estado não legará 
as dívidas do Estado predecessor.8 

Por fim, a doutrina também considera ser possível aplicar nos de-
mais casos de sucessão de Estados a noção extraída da referida Con-
venção que, embora não esteja em vigor, informa que a transmissão 
da dívida será em proporção equitativa, levando em consideração, em 
particular, os bens, direitos e interesses que se transmitem ao Estado 
sucessor em relação às dívidas do Estado.

e) Nos Tratados Internacionais
Ao analisar a Convenção de Viena de 1978, nota-se que a solução 

da problemática é variável, conforme a modalidade de sucessão. 
Quando se tratar de uma sucessão relativa a parte do território, 

ou se for o caso, de um Estado de recente independência, os Artigos 
15 e 16 da Convenção de 1978 mostram que, em regra, o Estado su-
cessor não está obrigado a aceitar e, por conseguinte, cumprir com 
as obrigações surgidas a partir de tratados celebrados no território do 
Estado predecessor.9 

8 Para melhor compreensão da referida questão, em especial do acordo entre os Esta-
dos que se refere, destaca-se o Artigo 38 da Convenção de Viena de 1983: 1. When 
the successor State is a newly independent State, no State debt of the predecessor 
State shall pass to the newly independent State, unless an agreement between them 
provides otherwise in view of the link between the State debt of the predecessor State 
connected with its activity in the territory to which the succession of States relates 
and the property, rights and interests which pass to the newly independent State; 
2.The agreement referred to in paragraph 1 shall not infringe the principle of the 
permanent sovereignty of every people over its wealth and natural resources, nor 
shall its implementation endanger the fundamental economic equilibria of the newly 
independent State (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1983).

9 Esse entendimento é reflexo da chamada Teoria da Tábula Rasa. A regra é aplicada 
quando se fala em contratos bilaterais, porém, quando se fala em tratados multilate-
rais, é possível que o Estado sucessor se torne parte mediante o envio de uma notifi-
cação de sucessão. Exemplo clássico foi o ocorrido com Santa Lúcia, em 1986, que 
anos após sua independência notificou o depósito das Convenções de Viena sobre 
Relações Diplomáticas de 1961 e sobre Relações Consulares 1963 e, ao aceitarem 
seu ingresso como Estado signatário, fez retroagir os efeitos à data de sua indepen-
dência do Reino Unido em 1979 (REZEK, 2011, p. 340).
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Já na hipótese de dissolução de Estados, os contratos bilaterais serão 
automaticamente extintos, pois a “extinção de uma das partes contraentes 
coenvolve a extinção do próprio tratado” (ALMEIDA, 2003, p. 254).

Por fim, nas modalidades unificação e separação de Estados, a 
Convenção de Viena de 1978 traz, a partir do Capítulo IV, o critério de 
continuidade dos tratados, salvo se o próprio tratado determinar o con-
trário ou se o Estado sucessor notificar que o tratado só seria aplicável 
no antigo território ou caso as partes assim decidam.  

f) Na Qualidade de Membros de Organizações Internacionais
Em regra, mesmo que o Estado predecessor seja membro de deter-

minada organização internacional, o Estado sucessor não será admitido 
automaticamente, ficando necessário que este realize uma solicitação de 
ingresso e seja formalmente admitido em conformidade com o respec-
tivo tratado constitutivo da organização (ALMEIDA, 2003, p. 256).10

No entanto, alguns casos de sucessão ocorridos ao longo do sécu-
lo passado demonstram claramente haver exceções acerca da temática. 
Por exemplo, Shaw (2008, p. 985) cita o caso do Império das Índias Bri-
tânicas dividido nos territórios da Índia e do Paquistão, onde o último 
precisou fazer um requerimento formal de ingresso nas Nações Unidas, 
ao passo que aquele primeiro Estado foi admitido automaticamente em 
virtude dessa organização considerar a Índia como único sucessor do 
antigo império.

g) Na Responsabilidade Internacional 
Durante muito tempo essa questão foi tratada pela doutrina sem 

muitas divergências, tendo encontrado, inclusive, respaldo na jurispru-
dência internacional. Assim, verificava-se a adoção da regra de não ad-
missão da transmissão da responsabilidade ao Estado sucessor pelos 

10  Por sua vez, Machado (2013, p. 259) traz uma visão interessante ao afirmar que: 
“[...] neste domínio, a prevalência cabe às normas da OI de que se trate. Quando as 
mesmas não prevejam expressamente a situação, o que acontece frequentemente, 
procura-se a solução considerada mais razoável do ponto de vista do princípio da 
continuidade dos Estados”.
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atos lícitos ou ilícitos praticados pelo Estado predecessor (ALMEIDA, 
2003, p. 257).

Atualmente, a questão tem ensejado discussões que demonstram 
não haver mais a unanimidade de outrora, principalmente quando há 
conflitos envolvendo a sucessão. Dumberry (2006, p. 617) defende ser 
aplicável o princípio estabelecido no Artigo 10, item 2 do Projeto de 
Responsabilidade Internacional dos Estados por Atos Ilícitos em casos 
de separação de Estados (Projeto), no qual somente o Estado sucessor 
seria responsável pelos atos ilícitos cometidos pelas forças separatistas 
que atingissem um terceiro Estado.11

O autor também entende ser possível aplicar a responsabilidade ao 
Estado sucessor em caso de unificação e dissolução de Estado (DUM-
BERRY, 2006, p. 617).

Por sua vez, a questão da aplicação da responsabilidade interna-
cional na sucessão de Estados de recente independência e na sucessão 
relativa a uma parte do território é ainda mais controversa. 

Nesse sentido, com base no Projeto, Dumberry (2006, p. 619) 
entende que no caso de Estados de recente independência, o Estado 
predecessor não deveria ser responsabilizado internacionalmente pelos 
atos ilícitos perpetrados pelas forças rebeldes na busca por estabelecer 
um Estado sucessor. Isso porque a legitimidade de lutar por indepen-
dência não pode resultar em impunidade internacional por atos ilícitos 
praticados durante esse processo. 

Já em relação à sucessão relativa de parte do território, princi-
palmente quando essa transferência não se constitui de forma pacífica, 
Dumberry (2006, p. 619) considera ser injusto que o Estado predeces-
sor seja responsabilizado internacionalmente pelos atos ilícitos pratica-
dos pelas forças que lutaram pela transferência do território. 

11  Tal Projeto foi adotado pela Comissão de Direito Internacional durante a 53ª ses-
são, em 2001, e posteriormente foi submetido à apreciação da Assembleia Geral 
como parte do relatório desenvolvido pela Comissão acerca do tema. O Artigo 10(2) 
afirma: The conduct of a movement, insurrectional or other, which succeeds in esta-
blishing a new State in part of the territory of a pre-existing State or in a territory 
under its administration shall be considered an act of the new State under interna-
tional law (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001).
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Ademais, o autor informa não ser concebível a não responsabi-
lização por atos ilícitos cometidos antes da data da efetiva sucessão 
simplesmente por não haver a formação de um “novo Estado”, mas sim 
a transferência de um território para um Estado já existente (DUMBER-
RY, 2006, p. 619- 620). 

Isso porque, injusto seria não responsabilizar o Estado que teve 
seu território acrescido, pois os terceiros Estados que sofreram com os 
atos ilícitos derivados desse processo buscam uma espécie de reparação 
e não o reconhecimento se houve ou não a formação de um novo Estado 
(DUMBERRY, 2006, p. 619- 620). 

3. o cAso el sAlvAdoR e HonduRAs

El Salvador e Honduras já tinham um histórico de disputas fron-
teiriças desde o período colonial, porém o estopim se deu no dia 14 de 
julho de 1969, quando forças militares nacionais de ambos os países 
entraram em conflito. Felizmente, a Organização dos Estados Ameri-
canos interveio a tempo e negociou um cessar-fogo em 18 de julho do 
mesmo ano.

No entanto, o acordo de paz entre esses Estados só foi assinado em 
30 de outubro de 1980, na cidade de Lima, Peru, onde foi definido que, 
caso não fosse resolvida a questão das fronteiras terrestres, insulares e 
de espaços marítimos dentro de cinco anos, as partes concordavam em 
submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça dentro dos seis 
meses subsequentes.12  

Como não houve acordo acerca da limitação fronteiriça terrestre, 
insular e marítima, El Salvador e Honduras (além de Nicarágua) acio-
naram a Corte Internacional de Justiça em 11 de dezembro de 1986, 
para que esta se manifestasse e trouxesse a solução para a disputa que 
se perpetuava.

12  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Tratado General de Paz entre las 
Repûblicas de El Salvador y de Honduras. Disponível em: <https://treaties.un.org/
doc/Publication/UNTS/Volume%201310/volume-1310-I-21856-Other.pdf>. Aces-
so em: 7 nov. 2016 às 18h01.
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Com relação à disputa insular, El Salvador requereu que fosse de-
clarada sua soberania sobre o conjunto de ilhas do Golfo de Fonseca, 
com exceção da ilha de Zacate Grande, considerada parte da costa de 
Honduras. 

Já Honduras requereu que apenas as ilhas de Meanguera e de Me-
anguerita fossem consideradas em litígio, excluindo outras ilhas da 
região. Por considerar que o litígio envolvia apenas essas duas ilhas, 
requereu, ainda, que a Corte declarasse a soberania de Honduras so-
bre elas. Portanto, nessa questão a Corte entendeu em prima facie não 
haver interesse por parte da Nicarágua como interveniente na demanda.

Em relação à disputa envolvendo as águas marítimas do Golfo de 
Fonseca, El Salvador suscitou a sentença da Corte de Justiça Centro-
-Americana de 1917, que se referia à região do Golfo de Fonseca como 
uma área fora da zona de jurisdição exclusiva, ou seja, era um regime 
de co-soberania. 

Por sua vez, Honduras alegou que, apesar de ter sido definido que 
os países da região agiriam sob um método de cooperação eficaz e co-
munidade de interesses, a abolição das fronteiras nunca foi objeto de 
discussão, mas, ao contrário, os três Estados possuem direito igual a 
uma parte das águas do Golfo de Fonseca. 

Nesse quesito, a Corte entendeu ser cabível a participação da Ni-
carágua como interveniente, uma vez que uma decisão favorável tanto 
para El Salvador quanto para Honduras na questão do regime das águas 
seria capaz de afetar seus interesses. 

A terceira e última controvérsia envolvia uma disputa em seis 
regiões da fronteira terrestre entre El Salvador e Honduras, na qual se 
destaca a área da província de San Miguel e Alcaldia Mayor de Minas 
de Tegucigalpa, historicamente dividida pelo Rio Goascorán.13

El Salvador declarou que esse critério de divisão de fronteiras foi 
estabelecido no século XIX e que, ao longo das décadas, o Rio Goasco-

13  Obviamente, a Nicarágua não foi admitida pela Corte como interveniente nessa 
questão por não haver qualquer interesse por parte desse Estado na disputa das fron-
teiras terrestres.
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rán havia mudado o seu curso, fazendo que El Salvador tivesse prejudi-
cada a soberania plena de parte de seu território original.

Em resposta, Honduras alegou que a região de Alcaldia Mayor 
sempre fez parte de seu território e que em momento algum o Rio 
Goascorán mudou o seu curso original, tendo, inclusive, anexado le-
vantamentos topográficos do século XVIII e XIX que comprovavam 
sua alegação.

Desse modo, em sentença proferida em 11 de setembro de 1992, a 
Corte entendeu que a análise da disputa de jurisdição no Golfo de Fon-
seca deveria abarcar as ilhas de El Tigre, Meanguera e Meanguerita.14 

Primeiramente, a Corte percebeu que a demanda de El Salvador 
pela ilha de El Tigre era algo recente e puramente estratégico, conce-
dendo, assim, o domínio dessa ilha à República de Honduras.15 

Por sua vez, a CIJ reconheceu que, ainda que as ilhas de Mean-
guera e Meanguerita fossem territórios originariamente hondurenhos, 
a administração e autoridade estatal das ilhas passou a ser exercida por 
El Salvador a partir do final do século XIX, sem qualquer objeção de 
Honduras por quase cem anos.

Desse modo, ancorando-se no princípio do uti possidetis juris, a 
Corte determinou que as ilhas de Meanguera e Meanguerita fariam par-
te do território de El Salvador.

Já em relação aos espaços marítimos do Golfo de Fonseca, a Corte 
entendeu que os documentos históricos suscitados demonstraram que se 
tratava de uma região de condomínio entre os três Estados e, portanto, 
caberia aos mesmos a regulamentação da região. Em outras palavras, 
caberia aos três Estados aceitarem a existência de um condomínio das 
águas do Golfo ou delimitar entre si as áreas de cada Estado.

Por fim, a Corte entendeu realmente não ter havido mudança no 

14  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. El Salvador versus Honduras (Inter-
veniente: Nicarágua). Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6671.
pdf>. Acesso em: 9 nov. 2016 às 19h05.

15  O termo “recente” foi utilizado em virtude da demanda de El Salvador sobre a ilha 
El Tigre ter sido feita apenas em 1985, ou seja, cerca de sete anos antes da sentença 
ser proferida.
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curso do Rio Goascorán, portanto, El Salvador transferiu parte de seu 
território para Honduras.16

Essa transferência parcial de parte do território continental e das 
ilhas de El Tigre, Meanguera e Meanguerita, afetou não apenas a sobe-
rania sobre as regiões, mas também os cidadãos das regiões envolvidas, 
em especial, quanto à nacionalidade e situação jurídica do estrangeiro.

3.1. A Repercussão na Nacionalidade
Primeiramente, é interessante trazer a lume o fato de que em mui-

tos casos de sucessão de Estados a nacionalidade originária pode ser 
afetada a tal ponto de causar um fenômeno conhecido como apatridia, 
ou seja, quando um indivíduo não possui vínculo de nacionalidade com 
qualquer Estado.

Dada a seriedade do problema, a Comunidade Internacional se 
atentou para a importância de: i) reconhecer o direito à nacionalidade 
como um direito humano; ii) reduzir os casos de apatridia no mundo.

Sobre o primeiro ponto, no que tange à nacionalidade, o instru-
mento global mais importante é a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, que reconhece a nacionalidade como um direito hu-
mano, de acordo com seu Artigo 15.

16  De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (IOM, sigla em 
inglês) dos cerca de 450 quilômetros quadrados em disputa, aproximadamente 300 
deles foram concedidos à República de Honduras (ORGANIZAÇÃO INTERNA-
CIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. IOM Completes Population, Housing Census 
on Honduras, El Salvador Border. Disponível em: <http://developmentfund.iom.
int/news/iom-completes-population-housing-census-honduras-el-salvador-border>. 
Acesso em: 10 mai. 2018 às 18h56). Ademais, faz-se importante ressaltar que, em 
10 de setembro de 2002, El Salvador apresentou um pedido à Corte de revisão da 
decisão proferida em 1992, alegando fatos novos, nos termos do Artigo 61 do Esta-
tuto da CIJ. Contudo, a Corte inadmitiu o pedido por entender não haver a juntada 
de documentos que comprovassem fatos novos, ao contrário, os fatos alegados por 
El Salvador já tinham sido suscitados (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. 
Application for Revision of the Judgment of September 11, 1992 in the Case Con-
cerning the Land, Island, and Maritime Dispute El Salvador/Honduras: Nicaragua 
Intervening – Judgment of 18 December 2003. Disponível em: <http://www.icj-cij.
org/docket/files/127/8222.pdf >. Acesso em: 9 nov. 2016 às 18h59).
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No contexto regional, não se pode olvidar que os Estados-Mem-
bros da Organização dos Estados Americanos (OEA), dos quais são 
incluídos Honduras e El Salvador, também reconhecem expressamente 
o direito à nacionalidade como essencial para a própria existência hu-
mana. Assim, destaca-se a Declaração Americana dos Direitos e Deve-
res do Homem, de 30 de abril de 1948, que consagrou no Artigo 19 que 
“toda pessoa tem direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponda, 
podendo mudá-la, se assim o desejar, pela de qualquer outro país que 
estiver disposto a concedê-la”.17

De igual forma, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
de 22 de novembro de 1969, reafirmou entre os Estados-Membros da 
OEA a ideia de que todas as pessoas têm direito a uma nacionalidade 
(vide Artigo 20 do referido documento).18

Sobre a importância da nacionalidade, Carmen Tiburcio ressalta que:

A nacionalidade é matéria das mais relevantes, tanto 
para o Estado como para o indivíduo. Para o primeiro, a 
nacionalidade implica a caracterização de seu elemen-
to subjetivo. O Estado é formado por território, auto-
-governo e povo (em verdade, o conjunto de nacionais), 
elementos sem os quais não há Estado. Por outro lado, 
a nacionalidade é relevante para o indivíduo, principal-
mente devido ao instituto da proteção diplomática e por 
diversas outras garantias que dela decorrem, tal como o 
direito de entrar e residir no país da sua nacionalidade 
(TIBURCIO, 2014, p. 137).

Ainda sobre isso, importa ressaltar que no âmbito das Nações 
Unidas, a Comissão de Direito Internacional elaborou, em 1999, um 

17  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/
portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em: 1º. fev. 2018 às 21h49.

18  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Disponível em: <https://www.
cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 1º. fev. 
2018 às 21h53.
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manual que, embora não esteja em vigor, visa assegurar direitos à na-
cionalidade das pessoas em caso de sucessão de Estados, a fim de não 
deixar o indivíduo vulnerável.19

Já no que diz respeito à redução da apatridia no mundo, os ins-
trumentos mais importantes são: i) Convenção Sobre o Estatuto dos 
Apátridas, de 28 de setembro de 1954; e ii) Convenção para Redução 
dos Casos de Apatridia, de 30 de agosto de 1961.

Ora, não se pode negar que ao se falar em sucessão de Estados, 
a depender da tipologia apresentada, corre-se o risco de tornar alguns 
indivíduos vulneráveis, a ponto de torná-los apátridas, como ocorreu 
com milhares de pessoas no início dos anos de 1990 com o fim da an-
tiga Iugoslávia. 

Em todo caso, cumpre salientar que em relação ao caso de El Sal-
vador e Honduras o desdobramento foi diferente, mas nem por isso 
apresentou condição mais favorável.

Por se tratar de uma hipótese de sucessão relativa a uma parte 
do território, na prática, ocorreu o seguinte: com a transferência dos 
territórios (tanto no continente quanto das ilhas), um grande número de 
salvadorenhos passou a residir em Honduras e um pequeno número de 
hondurenhos tornou-se residente no território que passou a ser consi-
derado de El Salvador. Portanto, importa salientar que a princípio não 
houve o surgimento de apátridas na região, apenas fez que essas pesso-
as se tornassem estrangeiros em território que anteriormente pertencia 
ao Estado no qual possuem o vínculo de nacionalidade.

Nesse sentido, o Direito Internacional convencionou a regra que, 
nos casos de sucessão relativa a uma parte do território, se concederia 
aos indivíduos dessa região o direito de optarem por suas nacionalida-
des (REZEK, 2011, p. 338).

Seguindo essa premissa, El Salvador e Honduras assinaram, em 
1998, um Acordo sobre Nacionalidade e Direitos Adquiridos nas Áreas 

19  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Draft Articles on Nationality of Na-
tural Persons in relation to the Succession of States with commentaries. Disponível 
em: <http://www.unhcr.org/5465e1ca9.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016 às 11h56.
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Demandadas, no qual se firmou o compromisso que os habitantes das 
regiões afetadas teriam o direito de optar por ambas as nacionalidades, 
ou seja, salvadorenha e hondurenha. 

Por meio desse acordo, procurou-se proteger os menores de 18 
anos de idade, cuja aquisição de nacionalidade de seus genitores pode-
ria afetar a sua própria, consagrando-lhes também o direito de optarem, 
no prazo de dois anos contados a partir da maioridade, por ambas as 
nacionalidades, salvadorenha e hondurenha.

No entanto, alguns obstáculos foram surgindo ao longo do cami-
nho. Por envolver regiões de difícil acesso, os habitantes dessas regiões 
tinham dificuldade em se cadastrar junto aos órgãos oficiais para fazer 
o requerimento, fazendo que permanecessem num limbo jurídico que se 
perdurou por vários anos. 

Sobre isso, merece destaque o caso do vilarejo de La Nahuate-
rique, atualmente parte de Honduras, que até 2013 era lar de cerca de 
seis mil salvadorenhos em situação de verdadeiro abandono, alguns, 
inclusive, com a situação migratória irregular.20  

Desse modo, é possível perceber que os efeitos da sucessão de 
Estados podem ser dos mais amplos, atingindo desde os bens móveis do 
Estado até mesmo o direito à nacionalidade. E, por justamente afetar a 
pessoa humana, os Estados precisam dispensar a devida atenção quanto 
ao tratamento da questão. 

Ora, se por um lado os Estados devem envidar esforços para redu-
zir os casos de apatridia na ocorrência de sucessão, no caso de El Salva-

20  Esse número se baseia numa reportagem da BBC que atesta a existência de mais 
de mil salvadorenhos aguardando a cidadania hondurenha, entendendo-se, portanto, 
que estariam em situação irregular (LAWN, Rebecca. La Nahuaterique: A village 
in limbo. BBC, La Nahuaterique, 19 abr. 2013. Disponível em: <http://www.bbc.
com/news/magazine-22206085>. Acesso em: 10 mai. 18 às 19h25). No entanto, 
esse número não é oficial, apesar da Organização Internacional para as Migrações 
ter reportado a existência de mais de seis mil pessoas vivendo na região, sem atestar, 
contudo, sua situação jurídica (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS 
MIGRAÇÕES. IOM Completes Population, Housing Census on Honduras, El Sal-
vador Border. Disponível em: <http://developmentfund.iom.int/news/iom-comple-
tes-population-housing-census-honduras-el-salvador-border>. Acesso em: 10 mai. 
2018 às 18h56).
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dor e Honduras, os esforços devem ser no sentido de se fazer cumprir o 
Acordo sobre Nacionalidade e Direitos Adquiridos nas Áreas Deman-
dadas de 1998. 

Somente dessa forma, embora não seja a única, será possível en-
contrar uma solução duradoura para esse problema que perdura por lon-
gos anos e, finalmente, promover a regularização na condição dessas 
pessoas, por meio da concessão da nacionalidade ou garantindo o status 
migratório regular a fim de possibilitar as condições necessárias para se 
levar uma vida digna.

consIdeRAções fInAIs

Conforme visto, os efeitos da sucessão de Estados podem variar 
de acordo com a modalidade de sucessão que se apresenta. Felizmente, 
as Convenções de 1978 e 1983 formalizaram o tratamento acerca de 
algumas matérias, anteriormente regidas apenas pelo costume interna-
cional. No entanto, alguns aspectos, como a nacionalidade dos indiví-
duos na sucessão de Estados, continuam a ser tratados de acordo com o 
costume internacional. 

Em 1999, no âmbito das Nações Unidas, a Comissão de Direito 
Internacional elaborou um manual visando assegurar direitos à nacio-
nalidade das pessoas em caso de sucessão de Estados, mostrando, as-
sim, que existe uma preocupação internacional em não deixar o indi-
víduo vulnerável. No entanto, esse instrumento ainda não se encontra 
em vigor na ordem jurídica internacional, permanecendo sob forma de 
esboço.21 

Ora, não há aqui qualquer pretensão em defender a obrigatorieda-
de dos Estados sucessores a concederem o direito de nacionalidade aos 
nacionais dos Estados predecessores de forma descontrolada. 

Contudo, ao analisar o caso concreto de sucessão de parte do 
território trazido neste trabalho, percebe-se que deixar os critérios e 

21  Refere-se ao Projeto de Artigos sobre nacionalidade das pessoas singulares em re-
lação à sucessão de Estados, de 1999.
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procedimentos acerca da nacionalidade sob responsabilidade única e 
exclusivamente dos Estados, se mostra, por vezes, ineficaz. 

Parece que não há justificativa plausível para um acordo firmado 
em 1998 que permite aos indivíduos o direito à dupla nacionalidade 
não ter sido totalmente cumprido até 2013. Os efeitos disso foram de-
sastrosos: os residentes dessas áreas transferidas simplesmente foram 
privados do livre exercício de seus direitos civis e políticos e, conforme 
dito, alguns chegando a permanecer em situação migratória irregular. 

Portanto, da mesma forma que o costume internacional permi-
tiu a elaboração de instrumentos jurídicos que versassem sobre bens, 
arquivos e dívidas públicas quando da sucessão de Estados, é impe-
rioso que a comunidade internacional também esteja mais sensível às 
consequências para o elemento humano no processo de sucessão. Algo 
precisa ser feito, seja para obstar a apatridia, seja para evitar a formação 
de grupos de estrangeiros em situação irregular. 
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Sobre as lacunas e respectivos mecanismos 
supletivos

About gaps and their respective supplementary 
mechanisms

Reis FRiede
Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM

Resumo O ordenamento jurídico constituiu um sistema de normas jurí-
dicas, do que se infere que as normas em questão não se encontram dis-
postas isoladamente, mas se relacionam umas com as outras, formando 
um sistema provido dos atributos da unidade, coerência e completude. 
A ausência de uma norma é tradicionalmente denominada de lacuna, 
problema que, nos termos da atual Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, há de ser solucionado por meio dos mecanismos su-
pletivos nela elencados (analogia, costume e princípios gerais do Direi-
to), problemática que justifica uma investigação acadêmica a respeito 
do assunto. Com efeito, o presente estudo objetiva analisar a questão 
das lacunas e suas diversas espécies, discorrendo, ainda, sobre o debate 
acerca da existência (ou não) de tal fenômeno no Direito, culminando 
por abordar os respectivos mecanismos de integração. Para tanto, me-
todologicamente, o autor realiza uma revisão do pensamento de autores 
que se dedicaram ao tema. Como resultado a ser alcançado, espera-se 
contribuir para a orientação dos operadores do Direito quanto ao pro-
cesso de suprimento das lacunas. 
Palavras-chave: Lacuna. anaLogia. costume. PRincíPios geRais do di-
Reito.
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AbstRAct The legal system constituted a system of legal norms, from 
which it is inferred that the norms in question are not arranged in isola-
tion, but relate to each other, forming a system provided by the attributes 
of unity, coherence and totality. The absence of a norm is traditionally 
called a gap, a problem that, under the current Law of Introduction to 
the Norms of Brazilian Law, must be solved through the complemen-
tary mechanisms listed therein (analogy, custom and general principles of 
Law), question that justifies an academic investigation on the subject. In 
fact, the present study aims to analyze the question of gaps and their sev-
eral varieties, discussing the debate about the existence (or not) of such 
phenomenon in Law, culminating in approaching the respective mecha-
nisms of integration. For this, methodologically, the author carries out a 
review of the thinking of authors who have dedicated themselves to the 
theme. As a result to be achieved, it is hoped to contribute to the guidance 
of legal operators regarding the process of supplying the gaps.
Key-words: gaP. anaLogy. custom. geneRaL PRinciPLes oF Law.

1 IntRodução

O ordenamento jurídico, caracterizado por sua complexidade in-
trínseca, pode ser traduzido, em linhas gerais, como um conjunto de 
normas jurídicas. Não obstante a simplicidade de tal definição, trata-se 
de expressão que abrange muito mais elementos, independentemente 
das diversas naturezas e classificações que se lhe possam atribuir (FER-
RAZ JR., 2015, p. 139-140).

No preâmbulo do capítulo I da obra intitulada Teoria do Ordena-
mento Jurídico, BOBBIO (1999, p. 19) menciona uma frase cuja es-
sência sintetiza boa parte do conteúdo teórico a ser desenvolvido neste 
texto: “as normas jurídicas nunca existem isoladas, mas sempre em um 
contexto de normas com relações particulares entre si”. A presente ci-
tação evidencia, em primeiro lugar, que “as regras jurídicas constituem 
sempre uma totalidade”, isto é, formam um ordenamento jurídico, não 
obstante a existência de normas das mais variadas naturezas temáticas 
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(constitucionais, processuais, penais, civis, administrativas, eleitorais, 
tributárias, ambientais etc). Da mesma forma, a referida elocução põe 
em relevo a importância não apenas do estudo da norma jurídica indi-
vidualmente considerada (assunto a ser abordado no âmbito da Teoria 
da Norma), mas, também, de sua inter-relação com outras normas in-
tegrantes de um dado sistema, vocábulo que, segundo argumenta SO-
ARES (2013, p. 111), pode ser semanticamente definido como “toda 
ordenação racional de elementos naturais ou sociais, a qual pode ser 
decomposta analiticamente em duas dimensões”, quais sejam, o reper-
tório (elementos que integram o sistema) e a estrutura (padrão de orga-
nização dos referidos elementos sistêmicos).

Bobbio, reconhecendo que a norma jurídica era tradicionalmente a 
única perspectiva por meio da qual se estudava o Direito, posto que não 
se concebia o ordenamento jurídico como um objeto autônomo de estu-
do, propõe, na aludida obra, uma teoria destinada a analisá-lo, separada 
e particularmente. Assim, diante da verificação de que as normas jurí-
dicas não existem, mas, sim, coexistem, é possível afirmar que a Teoria 
do Ordenamento Jurídico constitui-se em uma das mais relevantes con-
tribuições de Bobbio para a compreensão do fenômeno jurídico no seu 
aspecto global. Afinal, conforme afirma o autor italiano, o ordenamento 
jurídico, “além de regular o comportamento das pessoas, regula tam-
bém o modo pelo qual se devem produzir as regras”. Igualmente con-
siderando o caráter sistêmico inerente ao ordenamento jurídico, Kelsen 
(1987, p. 207), na célebre Teoria Pura do Direito, assevera que “todas 
as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma e mesma norma 
fundamental formam um sistema de normas, uma ordem normativa”. 
Nota-se, portanto, que Kelsen e Bobbio procuram demonstrar que o fe-
nômeno jurídico não é representado apenas pela norma particularmente 
concebida, mas também por um autêntico sistema normativo.

A doutrina nacional também alude a tal caráter sistêmico do orde-
namento jurídico, atributo assinalado, por exemplo, por Silva (2015, p. 
35), mormente quando afirma que o Direito é um “fenômeno histórico-
-cultural, realidade ordenada, ou ordenação normativa da conduta se-
gundo uma conexão de sentido”, consistindo, portanto, em um “sistema 
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normativo”, fenômeno que se operou ao longo do tempo, conforme ex-
plica Lafer (1988, p. 39).

2 o pRoblemA dAs lAcunAs

Com o surgimento do Estado moderno, fundado no primado da lei, 
pretendeu-se, entre outros aspectos, construir um sistema jurídico cujas 
regras positivas fossem suficientemente abrangentes, de modo a abarcar 
todas as situações jurídicas passíveis de serem estabelecidas no âmbito 
das relações intersubjetivas. Tal aspiração revela uma verdadeira utopia 
do ser humano, dada a inconteste impossibilidade de o Direito estatal 
(por mais desenvolvido que possa ser) prever (e regular) o amplo uni-
verso das relações sociais dotadas de relevância jurídica, sobretudo se 
considerarmos que o legislador, enquanto ser falível e limitado no que 
se refere ao poder de previsão, não consegue acompanhar pari passu a 
dinâmica transformadora da realidade social. Assim, não raro aparecem 
casos desprovidos de previsão normativa, originando as denominadas 
lacunas, tema em torno do qual paira interessante discussão, conforme 
registrado por Ferraz Jr.

Historicamente, o problema das lacunas surge como 
questão teórica desde o momento em que a ideia de 
sistema impõe-se à concepção do ordenamento. Ela é, 
portanto, fruto da Era Moderna, da centralização e do 
monopólio da violência nas mãos do Estado e, conse-
quentemente, do domínio sistemático da produção de 
normas, bem como da onipresença do legislador em re-
lação a todos os comportamentos socialmente possíveis 
(FERRAZ JR., 2015, p. 178).

O termo lacuna, para Diniz (2002, p. 70), pode ser conceituado 
como sendo “faltas ou falhas de conteúdos de regulamentação jurídico-
-positiva para determinadas situações fáticas, que admitem sua remo-
ção por uma decisão judicial jurídico-integradora”. Ainda, segundo a 
mesma autora (DINIZ, 2001, p. 10), constitui-se a lacuna em um estado 
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incompleto do sistema, defeito que necessita ser colmatado, do que re-
sulta a importante missão a ser desempenhada pelo artigo 4º. da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº. 4.657/42), 
regra que concebe ao “magistrado, impedido de furtar-se a uma deci-
são, a possibilidade de integrar ou preencher a lacuna, de forma que 
possa chegar a uma solução adequada”. Tal providência, que a doutrina 
convencionou chamar de integração normativa, caracteriza, em última 
análise, o “desenvolvimento aberto do Direito, dirigido metodicamente, 
em que o aplicador adquire consciência da modificação que as normas 
experimentam, continuamente, ao serem aplicadas às mais diversas re-
lações da vida, chegando a apresentar, na ordem normativa, omissões 
concernentes a uma nova exigência da vida”.

Com efeito, identificada uma lacuna, cumpre ao intérprete solucio-
ná-la, devendo, para tanto, proceder nos termos do artigo 4º. da Lei de In-
trodução às Normas do Direito Brasileiro, assim explicados por Gusmão:

Mas, como proceder o juiz no caso de lacuna? Primei-
ro, servindo-se do processo de auto-integração ou de 
expansão do ordenamento jurídico, isto é, da analogia. 
Processo aplicável a qualquer campo do Direito, menos 
no Direito Penal nos países que acolhem o princípio de 
legalidade: não há crime ou pena sem lei penal que ex-
pressamente o preveja de antemão. Feita essa ressalva, 
pode-se dizer que muitos casos não previstos pelo le-
gislador podem ser resolvidos com recurso à analogia, 
desde que o intérprete encontre no sistema jurídico, ou 
seja, no Ordenamento Jurídico, hipótese semelhante à 
sub judice. É, pois, a analogia processo de aplicação de 
um princípio jurídico estatuído para determinado caso a 
outro que, apesar de não ser igual, é semelhante ao pre-
visto pelo legislador, ou, mas singelamente, extensão do 
tratamento jurídico, previsto expressamente na lei para 
determinado caso, a um semelhante, não previsto. [...].
Mas nem sempre pode ser encontrada norma reguladora 
de caso semelhante. Não havendo, segundo nosso Direi-
to e nossa doutrina, o juiz deverá decidir o caso pelos 
princípios gerais do Direito (GUSMÃO, 2000, p. 237).
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Oportuno mencionar que em relação ao emprego da analogia em 
Direito Penal, segundo pacífica doutrina penalista, a vedação já referida 
por Gusmão somente alcança a analogia in malam partem (prejudicial 
ao réu), nada impedindo que se utilize a analogia in bonam partem (fa-
vorável ao réu).

3 o debAte sobRe A exIstêncIA de lAcunAs no dIReIto

Situando a importância do assunto ora abordado, Streck (2007, 
p. 104-105) comenta que “a discussão sobre a existência (ou não) de 
lacunas no Direito” adquire relevância, fundamentalmente, sob dois 
pontos de vista. De início, segundo assevera Streck, o debate em torno 
da questão “é importante para a própria Dogmática Jurídica, na medida 
em que a tese das lacunas serve como forte entendimento norteador 
e, também, como sustentáculo ao Direito visto de maneira circular e 
controlado”; ademais, prossegue o ilustre professor, atua como “argu-
mento desmistificador do próprio dogma do Direito baseado no modelo 
napoleônico, pois pode-se entender, sem dúvida, que, quando o juiz está 
autorizado/obrigado a julgar” nos termos dos artigos 4º. da LICC [atual 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro] e 126 do [antigo e 
ora revogado] CPC (isto é, deve sempre proferir uma decisão), “isso 
significa que o ordenamento é, dinamicamente, completível, através de 
uma autorreferência ao próprio sistema jurídico”.

O texto da lavra de Streck demonstra que o tema ora de-
senvolvido é objeto de controvérsia na doutrina. Assim, 
no âmbito da mesma questão, Diniz (2001, p. 94) asse-
vera que alguns autores rejeitam a existência de lacunas 
no sistema em si, sob o principal argumento de que o 
ordenamento forma um todo orgânico suficientemente 
capaz de disciplinar todos os comportamentos humanos. 
Em contraposição, outra concepção doutrinária susten-
ta que o sistema, por mais perfeito que possa ser, não 
consegue prever todas as situações fáticas que constan-
temente ocorrem na realidade social, admitindo, pois, o 
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fenômeno das lacunas no âmbito do próprio sistema ju-
rídico. Diniz, de sua parte, não concorda com a perspec-
tiva teórica que concebe o sistema normativo como algo 
fechado, hermético, entendimento que, em linhas gerais, 
funda-se no princípio segundo o qual “tudo que não está 
proibido, está permitido”. Depreende-se, portanto, que a 
referida autora, ao rejeitar o dogma que pugna plenitude 
do ordenamento jurídico, acaba por admitir a ocorrência 
de lacuna no próprio Direito.Não as aceitamos porque, 
no nosso entender, esse princípio não constitui uma nor-
ma jurídica positiva, não conferindo, portanto, direitos e 
obrigações a ninguém, sendo, assim, um mero enunciado 
lógico, inferido da análise do sistema normativo.
Considerado sob o prisma da linguagem, seria uma me-
talinguagem, porquanto se dirige a linguagem-objeto, 
sendo, nesse sentido, uma proposição descritiva, formal 
ou lógica, isto é, analítica, posto que não se refere ao 
mundo fático. O que vem a comprovar, uma vez mais, 
a falta de normatividade do referido dogma. Com isso, 
essas teorias fracassam no empenho de sustentar que 
todo o sistema jurídico é uno, completo, independente 
e sem lacunas, pois concebe o Direito sob uma perspec-
tiva estática.
Todavia, é importante assinalar [...], a diferença entre 
o postulado da plenitude, de acordo com o qual todos 
os sistemas jurídicos são completos, e a exigência de 
que o sejam. O postulado é uma mera ilusão que, não 
obstante, desempenha um papel ideológico definido no 
pensamento jurídico; a sua exigência responde a um 
ideal puramente racional, independente de toda atitude 
política. A exigência da completude é caso especial de 
um princípio mais geral, inerente a toda investigação 
científica enquanto atividade racional. [...]. 
É de se ver, portanto, que a teoria das lacunas não deve 
ser analisada sob uma orientação estática do Direito, por-
que isso traz como consequência uma visão errônea do 
fenômeno. O Direito deve ser considerado sobre o pris-
ma dinâmico, em constante mutação, sendo, assim, lacu-
noso, no nosso entendimento (DINIZ, 2001, p. 96 e 99).
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Kelsen, lembrado por Diniz (2001, p. 100), igualmente rejeita a 
ideia “de lacunas no sistema, pois todo e qualquer comportamento pode 
ser considerado como regulado – num sentido positivo ou negativo – 
pela ordem jurídica”, disso resultando “o caráter da completude ou da 
plenitude do sistema normativo”. Na concepção de Kelsen, consoante 
afirma Diniz, “as normas que o compõem contêm, em si, a possibilida-
de de solucionar todos os conflitos levados à apreciação dos magistra-
dos ou órgãos competentes”.

Ainda no que se refere ao mesmo debate, Diniz (2001, p. 99-100) 
anota que uma parte da doutrina, ao examinar o problema em epígrafe, 
considera as lacunas jurídicas como uma questão pertinente ao âmbito 
processual, uma vez que, segundo tal entendimento, tais figuras “so-
mente surgem por ocasião da aplicação de normas a determinado caso 
para o qual não há, real ou aparentemente, norma específica”.

Ademais, fundamentando-se no princípio da proibição do non li-
quet, há quem recuse até mesmo a própria existência de lacunas, sob 
o principal argumento de que existem pessoas (vale dizer, os juízes) 
encarregadas e obrigadas a prover uma solução para toda e qualquer 
questão jurídica, por mais inédita que possa ser.

Não obstante os entendimentos já citados, não há como negar 
a efetiva existência de lacunas no Direito, posto que, conforme bem 
explica Diniz (2000, p. 443), “se não se admitisse o caráter lacunoso 
do Direito, sob o prisma dinâmico, o Poder Legislativo, em um dado 
momento, não mais teria qualquer função”, tendo em vista que “todas 
as condutas já estariam prescritas”, mormente diante do princípio pelo 
qual o que não está proibido, está prescrito.

Da mesma forma, a tese segundo a qual não há lacunas porque 
há juízes não merece acolhimento, notadamente se considerarmos que 
a função do magistrado, nesse particular, é justamente identificá-las e 
colmatá-las, criando apenas uma norma de caráter individual, permane-
cendo intacta a lacuna constatada na lei, uma vez que “o caso sub judi-
ce por ele resolvido não pode generalizar a solução para outros casos, 
mesmo que sejam idênticos”.
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4 espécIes de lAcunAs

Consoante leciona Bobbio (1999), a doutrina, de um modo geral, 
alude às seguintes espécies de lacunas:

a) Lacuna própria (real ou de iure condito; inerente ao Direito já 
estabelecido), isto é, lacuna do sistema ou dentro do sistema, e lacuna 
imprópria (ideológica ou de iure condendo; pertinente ao Direito a ser 
estabelecido), ou seja, que deriva da comparação do sistema real com o 
sistema ideal, ambas distinguidas da seguinte forma:

A gravidade do conflito deriva do fato de que estão em 
jogo dois valores fundamentais de todo Ordenamento 
Jurídico, o do respeito da ordem, que exige o respeito 
da hierarquia e, portanto, do critério da superioridade, 
e o da justiça, que exige a adaptação gradual do Direito 
às necessidades sociais e, portanto, respeito do critério 
da especialidade (BOBBIO, 1999, p. 107).

Outra diferença possível de ser apontada, segundo as lições do 
professor Bobbio, reside no modo pelo qual podem ser decididas cada 
uma das aludidas espécies. Assim, a lacuna imprópria somente é so-
lucionada “através da formulação de novas normas”, sendo resolvível 
pelo legislador; a lacuna própria, por sua vez, resolve-se mediante “as 
leis vigentes”, preenchidas por obra do intérprete.

De qualquer modo, delimitando o âmbito do estudo sob comento, 
Bobbio (1999, p. 144) adverte que “quando se diz que o sistema está in-
completo, diz-se em relação às lacunas próprias, e não às impróprias”, 
ou seja, o “problema da completude do Ordenamento Jurídico é se há e 
como podem ser eliminadas as lacunas próprias”.

b) Lacuna objetiva (“aquela que depende do desenvolvimento das 
relações sociais, das novas invenções, de todas aquelas causas que pro-
vocam o envelhecimento dos textos legislativos e que, portanto, inde-
pende da vontade do legislador”) e lacuna subjetiva (“que depende de 
algum motivo imputável ao legislador”) (BOBBIO, 1999, p. 144). A 
lacuna subjetiva, por sua vez, divide-se em lacuna voluntária (“aquela 
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que o próprio legislador deixa de propósito, quando a matéria é muito 
complexa e não pode ser regulada com regras muito miúdas”, razão 
pela qual “é melhor confiá-la, caso por caso, à interpretação do juiz”) 
e lacuna involuntária (que decorre de um “descuido do legislador, que 
faz parecer regulamentado um caso que não o é, ou faz deixar de lado 
um caso que talvez se considere pouco frequente, etc”.) (BOBBIO, 
1999, p. 144).

c) Lacuna praeter legem (“quando as regras, expressas para se-
rem muito particulares, não compreendem todos os casos que podem 
apresentar-se a nível dessa particularidade”) e lacuna intra legem (“que 
tem lugar, ao contrário, quando as normas são muitos gerais e revelam, 
no interior das disposições dadas, vazios ou buracos que caberá ao in-
térprete preencher”) (BOBBIO, p. 144).

Em adição, Diniz, recorrendo-se de substanciosa doutrina estran-
geira sobre o tema, refere-se às seguintes espécies de lacunas:

d) Lacuna autêntica (“quando, a partir de uma análise da lei, é 
impossível a obtenção de uma decisão a um caso concreto”, figura que, 
segundo a mencionada autora, corresponde efetivamente a uma lacuna 
jurídica) e lacuna inautêntica (“quando o fato-tipo está previsto em 
disposição legal, mas a solução possível é tida como insatisfatória ou 
falsa”, configurando, assim, somente uma lacuna política), classifica-
ção apresentada por Zitelmann (DINIZ, 2007, p. 84).

e) Lacuna de lege ferenda (também chamada de lacuna político-
-jurídica, crítica ou imprópria, é aquela que existe do “ponto de vista 
de um Direito mais perfeito”, razão pela qual apenas pode motivar o 
Legislativo a reformulá-lo, mas não o Judiciário a uma colmatação da 
referida lacuna) e lacuna de lege lata (lacuna no Direito vigente, pas-
sível de ser, portanto, colmatada), esquema classificatório retratado por 
Engisch (DINIZ, 2002, p. 84).

f) Assevera Diniz (2002, p. 86-87) que a classificação estabeleci-
da entre lacunas autênticas e lacunas inautênticas pode ser desdobra-
da nas seguintes vertentes: lacuna voluntária ou intencional (“a que o 
legislador, propositadamente, deixa em aberto, porque a matéria, por 
ser assaz complexa, exigiria normas excessivamente minuciosas”) e 
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lacuna involuntária ou não-intencional [“a que pode surgir quando o 
elaborador da norma não observou o Direito cabalmente”, seja porque 
a matéria não existia na época (lacuna desculpável), seja porque não 
examinou o caso corretamente (lacuna indesculpável)].

g) Lacuna normológica (“pertinente à ausência de normas reque-
ridas por outras”) e lacuna dikelógica (“que ocorre na falta de normas 
requeridas pela justiça”). Esta, por seu turno, pode ser classificada em 
lacuna direta (“se tal omissão se deve a motivos históricos em que o 
legislador não pôde prever a necessidade das normas”) e lacuna indire-
ta (“se as normas existentes são tão injustas que não podem ser aplica-
das”), modelo classificatório atribuído a Werner Goldschmidt (DINIZ, 
2002, p. 87).

h) Lacuna transcendente (“ausência total de regulamentação de 
um fato social”) e lacuna imanente (“que existe dentro da Ordem Jurí-
dica, enquanto esta disciplina uma determinada questão e não outra que 
se encontra intimamente correlacionada com ela”). (sic)

i) Lacuna primária ou originária (“existente na Ordem Norma-
tiva desde o momento de sua gênese”) e lacuna secundária, derivada 
ou posterior (“a que aparece posteriormente, seja em consequência de 
uma modificação da situação fática ou de aparecimento de figuras con-
tratuais que não se encaixem nos tipos jurídicos predeterminados de um 
sistema, ou devido a uma mutação de valores em relação à Ordem Jurí-
dica”), distinção assinalada pela doutrina alemã (DINIZ, 2002, p. 88).

j) Lacuna deontológica [que corresponde a uma “inadequação da 
Ordem Normativa ao dever-ser (Sollen)”] e lacuna ontológica [que cor-
responde a uma “inadequação da Ordem Normativa ao ser (Sein)”]. Da 
lacuna deontológica resulta a lacuna ideológica (“relacionada a um cri-
tério transcendente, isto é, extrínseco à Ordem Jurídica, expressando a 
ausência de uma qualificação justa de um comportamento e a presença 
de uma norma que difere daquilo que se estima como justo”) e a lacu-
na teleológica ou técnica (“que apresenta uma inadequação da Ordem 
Normativa a um fim imanente à própria ordem, contendo uma ausência 
de eficácia”). De igual modo, a lacuna ontológica pode se apresentar 
sob a forma de lacuna crítica (“quando for impossível uma avaliação 
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deôntica de um comportamento de acordo com a norma, devido à in-
completude da Ordem Jurídica”) ou lacuna diacrítica (“que deriva 
da impossibilidade de uma decisão ou de uma resolução para o caso 
concreto controvertido”). No que se refere a tal vertente classificatória, 
cuja elaboração é conferida a Amedeo Conte, esclarece Diniz (2002, p. 
89-90) que “as lacunas ontológicas e as deontológicas ideológicas são 
lacunas do Direito, ao passo que as lacunas deontológicas teleológicas 
são lacunas no Direito”. 

k) DINIZ (2002, p. 86-87) refere-se, ainda, a uma classificação 
apresentada por Ulrich Klug:

Bastante interessante é a classificação proposta por Ulrich Klug, 
tendo por base a consideração do problema das lacunas como uma ina-
dequação entre um sistema de normas N, e um conjunto de fatos S, 
classificando as lacunas do seguinte modo: lacunas verdadeiras e la-
cunas não-verdadeiras. Ter-se-iam as primeiras quando a solução para 
o estado de coisas S falta no sistema normativo N, e as segundas quan-
do S é disciplinado por N, porém a solução é tida como falsa, porque 
não satisfaz; lacunas intencionais e não-intencionais, que, no mesmo 
sentido abordado anteriormente, dependem da vontade do legislador; 
lacunas primárias e secundárias, sendo as primeiras já existentes por 
ocasião do nascimento do sistema normativo N, e as segundas as que 
se manifestariam mais tarde; lacunas da lei e do Direito, que se distin-
guem se se admitir a existência de dois sistemas normativos N1 e N2, 
onde N1 seria a ordem legal positiva, e N2, uma ordem de direito supra-
legal, e as lacunas surgiriam, no primeiro caso, como a falta de norma 
no sistema N1, e no segundo, como a ausência de norma do sistema N2 
supralegal; lacunas provisórias da lei, que apareceriam, admitindo-se a 
referida existência dos sistemas N1 e N2, onde a falta de norma no N1 é 
preenchida por norma de N2; lacunas imanentes e transcendentes, que 
requerem a consideração de dois sistemas de normas, sendo imanente a 
oriunda de uma falha no sistema N1 e transcendente a advinda do N2, 
considerando-se que o conjunto de fatos S esteja apenas disciplinado 
por N1 (DINIZ, 2002, p. 92-93).l) Ulrich Klug, citado por Diniz (2002, 
p. 93), aduz, ainda, às lacunas de conflito, as quais corresponderiam a 
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uma “contradição de duas normas de um sistema normativo, sem que 
se possa saber qual dessas proposições deverá ser aplicada ao caso sin-
gular”, dando origem, no entender de Klug, à chamada antinomia real, 
“isto porque, em sendo contraditórias, as normas se excluem reciproca-
mente, obrigando o magistrado a solucionar o caso segundo os critérios 
de preenchimento de lacunas”.

m) Zygmunt Ziembinski, por sua vez, alude à lacuna lógica 
(“aquela que ocorre em caso de antinomia”), lacuna axiológica (“na 
hipótese de lacuna de lege ferenda”) e lacuna de construção, que seria 
a “verdadeira lacuna, surgindo quando houver uma omissão nas normas 
de organização de um sistema legal”, configurando, assim, na ótica do 
citado autor, uma autêntica lacuna (DINIZ, 2002, p. 94).

n) Krings, de sua parte, traz à baila mais uma classificação sobre o 
tema, a saber: lacuna externa (que se situa fora do sistema legal, reque-
rendo, para efeito do respectivo preenchimento, a extensão do sistema 
ao caso concreto não previsto, recorrendo-se, por exemplo, ao emprego 
da analogia) e lacuna interna (aquela que se apresenta dentro dos li-
mites do sistema legal, requerendo a devida colmatação, e que “surge 
quando a lei emprega alguns termos, sem, contudo, fornecer sua defini-
ção, ou seja, quando tal lei é ambígua, obscura ou imprecisa”) (DINIZ, 
2002, p. 95).

o) Diniz (2002, p. 95) menciona, ademais, a seguinte classificação 
assinalada por Betti:

...lacunas ínsitas ab origene na norma ou supervenientes 
com o decurso do tempo ao modificarem-se as relações; 
lacunas resultantes da falta de valorações normativas, da-
quelas de que se deduz a máxima de decisão (lacunas de 
valoração) ou de sua inadequação no tratamento jurídi-
co; lacunas dependentes de definições totais ou parciais 
de quaisquer elementos do tipo legal ou do estatuído no 
preceito (lacuna de previsão); lacunas dependentes da 
alternatividade, isto é, decorrentes de mudanças de re-
lações fáticas; lacunas de colisão, que supõe a exigência 
de uma adequação e de um ponto de acordo das normas 
existentes com a sobrevida (DINIZ, 2002, p. 95).
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p) Por fim, Diniz (2002, p. 95), ante o dinamismo inerente ao Di-
reito, propõe a seguinte classificação: lacuna normativa (“quando se 
tiver ausência de norma sobre determinado caso”), lacuna ontológica 
(“se houver norma, mas ela não corresponder aos fatos sociais, quando, 
por exemplo, o grande desenvolvimento das relações sociais, o progres-
so técnico acarretarem o ancilosamento da norma positiva”) e lacuna 
axiológica (“no caso de ausência de norma justa, ou seja, quando existe 
um preceito normativo, mas, se for aplicado, sua solução será insatisfa-
tória ou injusta”).

5 IntegRAção do dIReIto

Ao abordar o tema em epígrafe, Ferraz Jr. (2015, p. 262-263) as-
severa que a “constatação de um possível descompasso entre o Direito 
Positivo e as necessidades sociais trouxe à tona a questão da lacuna” e, 
por conseguinte, a reflexão a respeito dos modos por meio dos quais se 
procede à integração do Direito.

A doutrina, de um modo geral, reconhece que o Direito brasileiro 
contempla dois mecanismos por meio dos quais, sob o prisma dinâmi-
co, completa-se o ordenamento jurídico: a autointegração e a heteroin-
tegração.

Autointegração “consiste na integração cumprida através do mes-
mo ordenamento, no âmbito da mesma fonte dominante, sem recorrên-
cia a outros ordenamentos e com o mínimo recurso a fontes diversas da 
dominante” (BOBBIO, 1999, p. 147), sendo a analogia o procedimento 
típico (DINIZ, 2002, p. 139).

Por sua vez, heterointegração, consoante as lições de Bobbio 
(1999, p. 146-147), e de acordo com a terminologia adotada por Car-
nelluti, traduz a integração realizada por intermédio do recurso a orde-
namentos distintos, bem como, a fontes diversas daquela que é domi-
nante. Era o caso, historicamente notado por Bobbio (1999, p. 147), em 
que o juiz, deparando-se com uma lacuna no Direito Positivo, recorria 
ao Direito Natural – concebido, durante o predomínio das correntes 
jusnaturalistas, como um sistema perfeito –, posto que uma das fun-
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ções deste era exatamente preencher os vazios daquele (caracterizado, 
ao contrário, por ser um sistema imperfeito). Conforme lembrado por 
Bobbio, o artigo 7º. do Código Civil Austríaco (1812) previa que “nos 
casos dúbios, que não podem ser resolvidos com normas de Direito Po-
sitivo, o juiz deve recorrer aos princípios do Direito Natural (natürliche 
Rechtsgrundsätze)”.

Segundo a doutrina contemporânea, o costume jurídico e a equida-
de são exemplos de recursos a serem empregados quando do manejo da 
técnica da heterointegração, havendo dissensão quanto aos princípios ge-
rais de Direito, os quais, de acordo com o entendimento de Diniz (2002, 
p. 139) “podem ser tidos como auto-integração (analogia juris) e como 
heterointegração (recurso aos princípios de Direito Comparado)”, embo-
ra a autora os considere “como instrumentos heterointegrativos”.

6 meIos supletIvos dAs lAcunAs

Meios supletivos das lacunas são os procedimentos por meio dos 
quais o intérprete preenche a lacuna detectada. Pressupõe, portanto, que 
o operador haja lançado mão de todas as regras de interpretação postas 
à sua disposição e, ainda assim, não tenha conseguido identificar algu-
ma norma jurídica particularmente aplicável ao caso concreto. Tais ins-
trumentos estão arrolados no artigo 4º. da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº. 4.657/42): analogia, costumes e 
princípios gerais de Direito.

A analogia, enquanto autêntico procedimento de autointegração, 
consiste na aplicação de uma norma jurídica destinada a reger deter-
minado caso a uma hipótese não disciplinada pelo Direito, havendo 
semelhança entre ambas as situações.  Ferraz Jr. (2015, p. 265) ensina 
que “o uso da analogia, no Direito, funda-se no princípio geral de que 
se deve dar tratamento igual a casos semelhantes”, razão pela qual “a 
semelhança deve ser demonstrada sob o ponto de vista dos efeitos jurí-
dicos, supondo-se que as coincidências sejam maiores e juridicamente 
mais significativas que as diferenças”. Assim, segundo o referido au-
tor, “demonstrada a semelhança entre dois casos, o intérprete percebe, 
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simultaneamente, que um não está regulado e aplica a ele a norma do 
outro”. A figura jurídica em questão, conforme assinalado por Diniz 
(2002, p. 142), já era adotada supletivamente no âmbito do Direito Ro-
mano, estando presente numa frase atribuída a Aulus Gellius: analogia 
est similium declinatio, quam quidam latine proportionem vocant. As-
sim, esquematicamente, o emprego da analogia pode ser retratado da 
seguinte forma:
 Caso X → regido pela norma jurídica Y. Logo, não há lacuna 

 
Caso Z → não disciplinado pelo Direito. Consequentemente, há lacuna 

 
Caso Z é semelhante ao Caso X 

 
Solução → aplica-se (analogicamente) a norma jurídica Y ao Caso Z 

 

Com efeito, a aplicação da analogia requer a observância de alguns 
requisitos. É preciso, em primeiro lugar, verificar se o caso apresentado 
não foi disciplinado pelo Direito, ou seja, se há efetivamente uma la-
cuna. Além desse requisito, a aplicação de uma regra jurídica existente 
no ordenamento a um caso não regulamentado exige a constatação de 
semelhança entre as duas hipóteses (a regulada e a não disciplinada 
pela normatividade jurídica). Assim, de acordo com o esquema citado, 
deve existir semelhança entre os casos X e Z.

A doutrina é unânime em afirmar que o emprego da analogia de-
manda, ademais, que a mesma razão que levou o intérprete a decidir 
o caso X, aplicando, para tanto, a regra Y, esteja igualmente presente 
na decisão a ser tomada quanto à hipótese lacunosa (Z), que também 
deverá sofrer a incidência da norma Y (vide o esquema citado). Trata-
-se, como se vê, de um raciocínio que se ampara na identidade de razão, 
exatamente o que fundamenta a incidência da norma Y ao caso não 
disciplinado (Z), mas que é substancialmente semelhante à situação X, 
devendo, pois, receber a mesma regência normativa. Nos exatos termos 
de tal requisito, cite-se a lição de Montoro:
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Não basta, porém, a semelhança de casos ou situações. 
É necessário que exista a mesma razão para que o caso 
seja decidido de igual modo. Ou, como diziam os ro-
manos, onde existe a mesma razão da lei, cabe também 
a mesma disposição (ubi eadem legis ratio, ibi eadem 
legis dispositio) (MONTORO, 2011, p. 433).

Quanto à natureza jurídica da analogia, a doutrina aponta as se-
guintes concepções: 

a) Alguns autores a concebem como um autêntico método inter-
pretativo.

b) Para outros, trata-se de um dos meios por intermédio dos quais 
o Direito se revela, se exterioriza, sendo, portanto, uma autêntica fonte 
do Direito.

Advirta-se que a analogia não constitui propriamente 
uma técnica de interpretação, como a princípio possa 
parecer, mas verdadeira fonte do Direito, ainda que sub-
sidiária e assim reconhecida pelo legislador no artigo 4º 
da Lei de Introdução ao Código Civil [atual Lei de In-
trodução às Normas do Direito Brasileiro] (VENOSA, 
2006, p. 140).

c) Ainda no que concerne à mesma divergência, a analogia, se-
gundo um segmento doutrinário e jurisprudencial, constitui-se em um 
meio de integração normativa, tendo em vista sua inserção no artigo 4º. 
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº. 
4.657/42).

Quanto à analogia, ela está indicada como modelo a ser 
utilizado pelo intérprete no preenchimento da lacuna, 
com base em outra norma jurídica que não foi feita para 
o caso examinado.
Assim, esse meio de integração consiste na aplicação 
da norma feita para um caso em outro semelhante, 
que não tem a previsão nomeada no sistema (NUNES, 
2002, p. 263).
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I – Aplicação analógica do disposto no art. 150, III, c, 
da CF, para assegurar ao contribuinte do ICMS o direi-
to à observância do princípio da noventena em relação 
a decretos estaduais que implementaram o sistema de 
recolhimento do tributo por substituição tributária, mas 
não previram prazo razoável de adaptação em favor das 
substituídas, e afastar a consequente violação aos prin-
cípios da razoabilidade, da não surpresa e da segurança 
jurídica.
II – Adoção de um dos métodos de integração da norma 
previstos no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Ci-
vil. Controvérsia que se restringe ao ‘terreno puramente 
infraconstitucional’, consoante entendimento assentan-
do pelo Plenário da Corte no RE 202.626/DF, Rel. Min. 
ILMAR GALVÃO.
III – Suposta violação aos princípios da razoabilidade e 
da segurança jurídica. Matéria não impugnada no recur-
so extraordinário. Fundamento autônomo e suficiente 
à manutenção do julgado. Incidência da Súmula 283/
STF. Precedente: RE 677.142/MG, Rel. Min. TEORI 
ZAVASCKI.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, Segunda Turma, Agravo Regimental no Recur-
so Extraordinário com Agravo nº 713.196/RS, Rel. 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 
10.06.2014).

Compartilhando a mesma linha de raciocínio que concebe a figura 
em tela como meio de integração, entende Diniz (2002, p. 153) que a 
analogia não é uma “técnica interpretativa nem tampouco uma fonte do 
Direito, mas um procedimento que serve para integrar normas”.

O segundo método de suprimento de lacunas previsto no artigo 
4º. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 
nº. 4.657/42) é o costume jurídico, cabendo destacar, desde logo, que 
tal figura não se confunde com as denominadas regras de trato social 
(regras de boa educação, de cortesia, de higiene, usos sociais etc.), re-
sidindo a distinção fundamental justamente na força obrigatória e na 
necessidade jurídica, elementos encontrados apenas no costume.
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O Direito brasileiro, por razões históricas, é predominantemente 
escrito, figurando a lei (em sentido amplo), como a principal fonte do 
sistema normativo pátrio. Não obstante tal realidade, a presente consta-
tação não afasta a possibilidade de haver normas jurídicas não-escritas 
(normas costumeiras ou consuetudinárias), cujo processo de criação, 
de forma diferente das normas escritas, não se opera de modo institu-
cionalizado, mas, ao revés, pela interferência da própria sociedade. As-
sim, o costume jurídico, uma das mais antigas fontes do Direito, tendo 
precedido à própria lei escrita, atua contemporaneamente como uma 
autêntica fonte subsidiária (secundária, mediata ou indireta) do Direito 
Brasileiro, conforme amplamente reconhecido pela doutrina.

Deveras, a lei, por mais extensa que seja em suas reali-
zações, por mais que se desdobre em artigos, parágra-
fos e incisos, jamais poderá conter toda a infinidade de 
relações emergentes da vida social, que necessitam de 
uma garantia jurídica, devido à grande exuberância da 
realidade, tão variável de lugar para lugar, de povo para 
povo. Por isso, ante a insuficiência legal, é mister man-
ter a seu lado, quando for omissa e quando não for pos-
sível sua extensão analógica, as fontes subsidiárias do 
Direito, que revelem o jurídico (DINIZ, 2002, p. 185).

Destarte, no plano conceitual, costume é a norma jurídica não-es-
crita, criada pela sociedade, sendo oriunda da prática constante, reitera-
da e uniforme de determinado comportamento, tudo aliado à convicção 
social acerca de sua necessidade jurídica.  De modo diferente da lei 
escrita, cuja elaboração é certa, predeterminada e decorrente da ativida-
de do Poder Público, que a elabora segundo os procedimentos previstos 
na Constituição Federal (mormente no que se refere ao denominado 
processo legislativo, arts. 59 a 69) e na legislação infraconstitucional (a 
Lei Complementar nº. 95/98), a origem do costume jurídico, consoante 
leciona o insigne Reale, não tem origem certa, nem se localiza ou é 
suscetível de localizar-se de maneira predeterminada.
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O Direito costumeiro [...] não tem origem certa, nem 
se localiza ou é suscetível de localizar-se de maneira 
predeterminada. Geralmente não sabemos onde e como 
surge determinado uso ou hábito social, que, aos pou-
cos, se converte em hábito jurídico, em uso jurídico.
O Direito costumeiro nasce por toda parte, de maneira 
anônima, ao passo que a lei, desde a sua origem, se re-
veste de segurança de certeza (REALE, 2002, p. 156).  

No que se refere ao aspecto estrutural da norma costumeira, asse-
vera Ferraz Jr. (2015, p. 199) que o costume, como fonte das normas 
consuetudinárias, possui em sua composição um elemento substancial 
(o uso reiterado no tempo) e um elemento relacional (“o processo de 
institucionalização que explica a formação da convicção da obrigato-
riedade e que se explicita em procedimento, rituais ou silêncios presu-
midamente aprovadores”), dos quais decorrem a validade e a eficácia 
do costume.

Com efeito, segundo pacífica doutrina, pode-se afirmar que o cos-
tume jurídico possui dois elementos constitutivos: o elemento externo 
(material ou relacional) e o elemento interno (espiritual ou substancial). 
O primeiro nasce com a constância da repetição, por parte da socieda-
de, dos mesmos atos, cuja formação é lenta, longa e sedimentária; o 
segundo elemento, por sua vez, consiste na convicção, por parte dos 
membros da comunidade, de que a norma consuetudinária é juridica-
mente necessária. Nesse sentido, adverte Bitencourt (2011, p. 162) que 
a ausência de tal convicção reduz o costume a um “simples uso social, 
sem o caráter de exigibilidade”.

Nos termos do artigo 4º. da Lei de Introdução às Normas do Di-
reito Brasileiro (Decreto-Lei nº. 4.657/42), o costume, não obstante sua 
inegável qualidade enquanto meio de suprimento (heterointegração) 
das lacunas da lei, figura, ademais, como fonte subsidiária do Direito 
pátrio. Nesse particular, explica Ferraz Jr. (2015, p. 267) que “a im-
posição do costume como meio integração da lei no art. 4º da Lei de 
Introdução cria uma subordinação daquele a esta”, motivo pelo qual, 
a princípio, o costume será praeter legem, prevalecendo, pois, a lei. 
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Afirma-se, pois, que o costume jurídico, além de atuar como um dos 
meios de suprimento de lacunas, figura também como fonte subsidiária 
do Direito Brasileiro (DINIZ, 2002, p. 186).

De igual modo, nos termos do artigo 4º. da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, os denominados princípios gerais de 
Direito figuram como método de autointegração. Princípios, para Re-
ale (2002, p. 305), “‘São verdades fundantes’ de um sistema de co-
nhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem 
sido comprovadas, mas também por motivo de ordem prática de caráter 
operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da 
pesquisa e da práxis”.

Segundo explica Mello (2012, p. 54), princípio, por definição, 
constitui-se em um “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata 
compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e 
a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe 
dá sentido harmônico”.

Os princípios gerais de Direito podem ser encontrados de forma 
expressa ou implícita (tácita). Os primeiros, como a própria expres-
são sugere, são aqueles que se encontram expressamente previstos 
no Ordenamento Jurídico. Os princípios implícitos, por sua vez, são 
aqueles que, embora não previstos expressamente no ordenamento ju-
rídico, podem ser perfeitamente extraídos a partir do sistema normati-
vo, sendo, portanto, admitidos pela doutrina e jurisprudência. A título 
de exemplo, cite-se o princípio da insignificância (ou da bagatela), o 
qual, embora não previsto na legislação penal brasileira, tem sido com 
frequência aplicado pelo Poder Judiciário brasileiro, inclusive pelo 
Supremo Tribunal Federal, cuja incidência concreta tem o condão de 
afastar a própria tipicidade penal da conduta, não havendo, portanto, 
crime, exatamente por faltar um de seus elementos essenciais (a tipi-
cidade penal).



Reis FRiede

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 277-300, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228298

7 Considerações finais

Em sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico, Bobbio (1999, p. 
19) menciona uma frase cuja essência sintetiza boa parte do conteúdo 
desenvolvido neste texto: “as normas jurídicas nunca existem isoladas, 
mas sempre em um contexto de normas com relações particulares en-
tre si”. A presente citação evidencia, em primeiro lugar, que “as regras 
jurídicas constituem sempre uma totalidade”, isto é, formam um orde-
namento jurídico. Da mesma forma, a referida elocução põe em relevo 
a importância não apenas do estudo da norma jurídica individualmente 
considerada, mas, também, de sua inter-relação com outras normas in-
tegrantes de um dado sistema.

Bobbio, na mesma obra, discorre sobre os atributos da unidade, 
coerência e completude. Por completude, segundo a lição de Bobbio, 
“entende-se a propriedade pela qual um ordenamento jurídico tem uma 
norma para regular qualquer caso”. Diante de tal definição, e conside-
rando que a ausência de uma norma é tradicionalmente denominada de 
lacuna, reveladora de uma imperfeição do sistema, o termo completu-
de, por conseguinte, traduz exatamente a falta de lacuna, problema que, 
nos termos da atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
há de ser solucionado pelos mecanismos supletivos: analogia, costume 
e princípios gerais do Direito.
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Os múltiplos sentidos da palavra direito 
em meio a fenômenos normativos plurais

Multiple renderings of the word law amid plural 
normative phenomena

Hugo Luís Pena Ferreira
Universidade Federal de Goiás

Resumo  O presente ensaio propõe apontar, em caráter introdutório, os 
múltiplos sentidos assumidos pelo termo “direito”. A abordagem é feita 
a partir de dois grandes recortes, que buscam caracterizar sentidos do 
direito institucionalizado como norma, de um lado, e do direito como 
representação intelectual, de outro. Nesses recortes, questões como pa-
péis do direito, fontes de normatividade jurídica, aplicação e processos 
dinâmicos emergem e são problematizadas. Da multiplicidade semânti-
ca do “direito”, o texto parte para a pluralidade de fenômenos normati-
vos com implicações para a estruturação de padrões de interação e ação 
de pessoas e governos. O ensaio tem o objetivo de servir de introdução 
tanto à pluralidade de sentidos para o direito quanto ao olhar pluralista a 
respeito da normatividade na sociedade. Aponta-se, assim, que embora 
seja um dos discursos disponíveis para fazer referência à normatividade 
na sociedade, o direito não tem o monopólio das emanações normativas 
relevantes. Nesse sentido, a porção final do texto destaca a perda do 
espaço do direito – sobretudo para a economia – como quadro de refe-
rência para o exercício da autoridade, atribuída à prevalência de uma 
perspectiva jurídica convencional de caráter dogmático, formalista, e 
fechada a elementos de outras esferas de saber e prática.
Palavras-chave: Direito. semântica. PLuraLismo.
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AbstRAct The present essay undertakes to understand the multiple mean-
ings of said word through two broader analytical groupings (law institu-
tionalized as norm; law as intellectual representation). In these groupings, 
issues such as the roles played by law, sources of legal normativity, legal 
applicability and dynamic legal processes are approached. From the mul-
tiple meanings of “law”, the paper heads to the plurality of normative 
phenomena which take part in structuring action and interaction patterns 
of people and governments. The essay aims at providing an introduc-
tion both to the semantic plurality of law and to a pluralist approach to 
normative occurrences in society. It highlights, therefore, that although 
law is one of the discourses available to make pronouncements regarding 
normativity in society, it does not hold a monopoly on relevant normative 
emanations. Hence, the final part of the paper rather draws attention to 
the loss of space undergone by law (especially vis-a-vis economics) as a 
frame of reference for the exercise of authority, which may be attributed 
to the prevalence of a conventional legal perspective characterized by an 
approach that is dogmatic, formalist and inflexible to elements from other 
areas of knowledge and practice. 
Key-words: Law. semantics. PLuraLism.

IntRodução

O presente artigo pretende servir como introdução aos significados 
mais importantes assumidos pela expressão “direito” como uma – mas 
certamente não a única – referência a fenômenos de normatividade. O 
texto pretende ser útil sobretudo a quem inicia os estudos na área jurídica, 
e normalmente se depara com múltiplas acepções que o termo assume. 
As diferenças de sentido nem sempre são, porém, apontadas com clareza. 
Diante disso, o objetivo é introduzir a riqueza semântica do direito e as 
distintas implicações do modo como o termo é utilizado, sem fechar os 
olhos para outras emanações normativas que coexistem com o direito.

Para cumprir esse propósito, o texto encontra-se estruturado da 
seguinte maneira: A primeira seção estabelece um sentido geral para 
o “direito”. Busca, além disso, diferenciá-lo de outros fenômenos nor-
mativos que também incidem sobre a ordenação das relações sociais. A 



Os múltiplOs sentidOs da palavra direitO em meiO a fenômenOs nOrmativOs plurais

303Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 301-328, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228

seção ainda aponta – de maneira não exaustiva – diferentes papéis que 
o direito exerce na sociedade. 

A segunda seção, por sua vez, registra as principais acepções da 
palavra “direito” e propõe navegar por elas a partir dos recortes de “di-
reito institucionalizado como norma” – abrangendo suas fontes, aplica-
ção e processos de transformação – e “representações jurídicas”.

Por último, a terceira seção enfatiza o direito como um dos dis-
cursos disponíveis para dar conta de ocorrências normativas na socie-
dade, mas sem exclusividade. Retira, a partir disso, a necessidade de 
abertura do direito para a compreensão de fenômenos relevantes, que 
convencionalmente, não são capturados por suas lentes. Sugere, ainda, 
que o fechamento jurídico a elementos de outras esferas de saber e prá-
tica guarda relação com a perda de espaço que o direito experimentou, 
sobretudo ao longo do último século, para referenciais que, com maior 
êxito, proveram materiais para a estruturação de padrões de interação e 
ação de pessoas e governos (notadamente, saberes econômicos). 

dIReIto: bReves ApontAmentos A RespeIto de seus contoR-
nos e Alguns de seus pApéIs

O direito é um dos referenciais de que fazem uso as autoridades 
do Estado para ordenar relações sociais (CASTRO, 2012, p. 22). No 
fundo, o direito está envolvido com a “legitimação consensual do po-
der” (2012, p. 30), sendo uma das respostas apresentadas ao “problema 
do poder”, ou seja, à presença da violência nas interações sociais e em 
especial no exercício da autoridade. O direito, nesse sentido, fornece 
materiais para a estruturação de relações políticas, econômicas e so-
ciais. Mas não o faz sozinho, nem o fez sempre.

A filosofia política grega precedeu o direito como fonte de elabo-
rações a respeito do problema do poder.1 Mas formulações propriamen-

1 Tanto a filosofia política como o direito foram respostas à estruturação das relações 
sociais fundadas na tradição, no costume e em formas religiosas, que justificavam 
interações sociais fundadas na violência. Em outros termos, ambos são respostas ao 
que Castro (2012) identifica como “problema do poder”.
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te “jurídicas”2 só emergiram com a jurisprudentia romana, que “auxi-
liou os romanos a modificar paulatinamente o seu costume tradicional”, 
a modificar “aos poucos sua maneira de perceber o mundo” e “o modo 
de estruturar diversas de suas relações sociais” (CASTRO, 2012, p. 
38). É importante perceber que a jurisprudentia romana representou 
a possibilidade de liberdade em relação à realidade determinada pelos 
costumes impostos pelas tradições. Caracterizava, assim, um meio para 
operar transformações, contestar a ordem herdada, e modificar relações 
sociais (2012, p. 42).3 Com a jurisprudentia romana, tomava contornos 
um formato propriamente jurídico (isto é, autônomo em relação à filo-
sofia) de referenciais para lidar com o problema do poder e as relações 
na sociedade (cf. CASTRO, 2012).

Como já se salientou, o direito estrutura relações sociais. Define, 
molda padrões de ação i) de pessoas e governos, ii) de pessoas entre si, 
iii) de governantes e governados e iv) de governos uns com os outros 
(caso da normatividade jurídica no plano internacional). É possível refi-
nar essas afirmações, abordando-as por outro enfoque: o direito envolve 
a escolha dos interesses a proteger entre aqueles correntes na sociedade, 
como afirma David Kennedy (2011).4 

Os interesses consolidam-se em titularidades quando são abrigados 
pelo direito, e as titularidades são posições juridicamente protegidas, que 

2 Para Marcus Faro de Castro, “apenas os processos institucionais e intelectuais que 
possam, em aspectos relevantes, ser comparados com a jurisprudentia dos romanos 
(...) deveriam merecer a designação de ‘direito’” (2012, p. 220).

3 Marcus Faro de Castro salienta que a jurisprudentia romana não estava presa às for-
mas (nem jurídicas, nem filosóficas). Isso não quer dizer que formas jurídicas não 
eram produzidas ou empregadas. No entanto, a operação desse direito não estava presa 
nem às formas jurídicas, nem àquelas oriundas da filosofia. Nesse sentido, a juris-
prudentia configurou “um certo ‘formalismo pragmático’ como estilo de desenvolvi-
mento de referenciais normativos” (2012, p. 41). O formalismo pragmático, também 
característico dos sistemas de common law até hoje, permite que as formas jurídicas 
sejam “adaptadas, ou variantes (...) criadas, para dar conta de novas maneiras de per-
ceber os fatos e impulsionar mudanças na ordem da sociedade” (2012, p. 57).

4 O artigo de David Kennedy (2011) tem como tema central a contestação da tese 
do neoinstitucionalismo econômico de que a definição forte e clara de direitos de 
propriedade conduziria (ou, ao menos, seria necessária) ao desenvolvimento. O foco 
é, portanto, em direitos de propriedade, mas o raciocínio ancorado em titularidades 
como consolidações jurídicas de interesses pode ser estendido para raciocinar sobre 
outras relações jurídicas.
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se traduzem na ideia mais formal de direitos subjetivos. Para David Ken-
nedy, o tensionamento entre interesses distintos reflete-se na implemen-
tação e evolução das titularidades com o passar do tempo (2011, p. 13). 
Ainda, segundo o autor, “atores econômicos de peso em toda economia 
tentam usar suas titularidades para consolidar suas posições políticas e 
econômicas” (2011, p. 12). Em contrapartida, interesses de grupos e in-
divíduos emergentes tenderão a contestar titularidades existentes, para 
consolidar sua própria (nova) posição na ordem jurídica, reformando-a. 

Certo ponto ressaltado por Kennedy, quanto a esta formulação, é 
bastante relevante: estratégias de desenvolvimento requerem escolhas 
“de profunda significância” entre os vários interesses econômicos exis-
tentes e entre modos de definição de titularidades (2011, p. 3-5). Que 
as posições juridicamente protegidas sejam produto de escolhas, e não 
de dotações de origem metafísica, é importante para afastar discursos 
a respeito da neutralidade ou da naturalidade das instituições jurídicas. 

A partir destas breves considerações, feitas com base em Castro 
(2012) e Kennedy (2011), interpreta-se que o direito pode assumir dife-
rentes papéis. Três deles, de caráter bastante geral, serão aqui destacados. 

Primeiramente, o direito pode consolidar titularidades em formas 
jurídicas, de modo a resistir a interesses emergentes (caso em que exer-
ce papel conservador). Nessa configuração, o(a) jurista privilegia a apli-
cação de formas existentes à sua adaptação, e o conceitualismo prepon-
dera. Busca-se a preservação das hierarquias existentes na sociedade.

Em segundo lugar, o direito pode abrigar novos interesses prepon-
derantes, transformando ou adaptando as formas jurídicas para conci-
liar a estruturação das titularidades com a realidade social transformada 
(nesse caso, o direito é uma ferramenta de legitimação de transforma-
ções já ocorridas). Nessa configuração, “joga-se” pragmaticamente com 
as formas, de modo a manter a coesão entre as “formas jurídicas” e a 
“matéria” do social. Busca-se que o direito reconheça as novas relações 
hierárquicas existentes na sociedade.5

Em terceiro lugar, o direito pode remanejar titularidades, de modo 

5 Esse seria o “formalismo pragmático” mencionado por Castro (2012), e que carac-
terizaria tanto a jurisprudentia romana quanto a operação do direito nos sistemas de 
common law. 
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a afetar interesses existentes e, com isso, modificar ou dar origem a 
novos padrões de relações sociais e econômicas (nesse caso, o direito é 
uma ferramenta de transformação social e econômica). Nessa configu-
ração, a realidade é rearticulada juridicamente, de modo a permitir, por 
exemplo, a “habilitação econômica de indivíduos e grupos”,6 objeti-
vando estruturar interações sociais mais equânimes. Busca-se subverter 
hierarquias existentes na sociedade.

Depreende-se que o direito tem pluralidade de papéis quanto à 
ordenação das relações políticas, econômicas e sociais, podendo ser 
ferramenta para conservar hierarquias tradicionais diante de uma re-
alidade em transformação, abraçar novas hierarquias por meio de re-
formas, ou subverter hierarquias em busca da promoção da liberdade 
de indivíduos e grupos.

Outro autor que destaca a multiplicidade de papéis ou funções 
para o direito é Diogo Coutinho (2013). Para o autor, o direito “não 
apenas define e cristaliza, a seu modo, fins substantivos, como ainda 
molda e forja instituições encarregadas de persegui-los, influenciando, 
ainda, as ações e processos destinados a implementar políticas públi-
cas” (COUTINHO, 2013, p. 96). Essa caracterização engloba quatro 
papéis correspondentes a quatro dimensões jurídicas. 

O direito pode ser encarado “como objetivo” ao “formalizar metas 
e indicar os ‘pontos de chegada’” das políticas públicas (2013, p. 99). 
Essa função corresponde à dimensão substantiva (2013, p. 102), de de-
finição de conteúdos desejados para ação governamental, a exemplo do 
que ocorre com normas programáticas7 presentes na Constituição de 
1988 (cf. COUTINHO, 2013, p. 99). 

6 “[A]s autoridades públicas podem promover a explícita habilitação econômica de in-
divíduos e grupos, incluindo-os nos circuitos de produção, troca e consumo da econo-
mia de mercado; ou, ao contrário, podem provocar a marginalização ou inabilitação 
econômica (relativa ou até absoluta) de indivíduos e grupos” (CASTRO, 2010, p. 19).

7 Por exemplo, tem caráter programático a norma constitucional (Art. 7º. IV) segundo 
a qual o salário mínimo deve ser “capaz de atender a suas necessidades vitais básicas 
e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo (…).”
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O direito também exerce papel de “ferramenta”, porque a “seleção 
e a formatação dos meios a serem empregados para perseguir os ob-
jetivos predefinidos são um trabalho jurídico” (COUTINHO, 2013, p. 
99). Essa dimensão instrumental (2013, p. 102) envolve “a escolha dos 
instrumentos de direito administrativo mais adequados”, o “desenho de 
mecanismos de indução ou recompensa”, bem como, de sanções, para 
estimular ou desencorajar comportamentos, e a “seleção do tipo de nor-
ma a ser utilizada” na implementação de uma política pública.8

Em sua terceira função, o direito atua como “arranjo institucio-
nal”, partilhando “responsabilidades entre atores públicos e privados” 
na condução de uma política e definindo “estruturas jurídicas capazes 
de fazer que os objetivos se convertam em ações ancoradas na escolha 
de ferramentas, de modo que não haja, do ponto de vista da divisão de 
tarefas, sobreposições, lacunas ou rivalidades em políticas públicas” 
(COUTINHO, 2013, p. 100). Essa é a dimensão estruturante do direito, 
segundo Coutinho (2013, p. 102).9

Por fim, o direito exerce a função de “vocalizador de demandas”, 
podendo “prover (ou desprover) as políticas de mecanismos de delibe-
ração, participação, consulta, colaboração e decisão conjunta” (COU-
TINHO, 2013, p. 101).10 Essa dimensão legitimadora do direito se re-
laciona com a criação de mecanismos propícios ao “experimentalismo 
democrático” na definição das políticas públicas e da política econômi-
ca. Nesse sentido, Coutinho reforça que:

8 A fixação da pena de reclusão para quem comete homicídio (Art. 121 do Código Pe-
nal) é um exemplo de sanção inibidora de comportamentos, a caracterizar o direito 
em sua dimensão instrumental, ou o direito como ferramenta. 

9 Exemplos de direito como arranjo estrutural podem ser visualizados nas Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) – a exemplo das concessões de aeroportos, rodovias, sa-
neamento e iluminação pública –, que definem papéis para empresas e entidades 
governamentais em ações conjuntas, ligadas a obras e serviços públicos. 

10 A exemplo de audiências públicas, da famosa experiência com Orçamento Partici-
pativo em Porto Alegre, além de mecanismos mais tradicionais, como a iniciativa 
popular de projeto de lei, o plebiscito e o referendo.
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...normas jurídicas podem levar políticas públicas a se-
rem mais democráticas uma vez que, por meio de regras 
procedimentais que disciplinem consultas e audiências 
públicas e a publicidade dos atos administrativos, as 
obriguem a estar abertas aos inputs de uma pluralidade 
de atores (COUTINHO, 2013, p. 101).

Nota-se, portanto, que afirmar que o direito estrutura relações so-
ciais, definindo padrões de ação e interação de pessoas e governos, não 
é o suficiente para capturar a grande diversidade de papéis ou funções 
que o direito pode exercer. Como visto, o direito consolida interesses 
em posições juridicamente protegidas, que correspondem a titularidades. 
Mas isso não diz tudo, já que a formalização jurídica das titularidades 
pode assumir sentidos variados: o direito pode ser usado i) para conser-
vá-las frente a uma realidade em transformação; ii) para abrigar novos 
interesses preponderantes, legitimando-os; e iii) remanejar titularidades, 
promovendo transformação social. Por fim, como observado, também é 
possível conceber que o direito seja empregado como: i) objetivo; ii) fer-
ramenta; iii) arranjo institucional e iv) vocalizador de demandas. 

doIs gRAndes RecoRtes pARA Acepções dA pAlAvRA “dIReIto”

Além de papéis plurais, o direito, ou melhor, o termo “direito”, dá 
margem a uma pluralidade de acepções. Afinal, há direito subjetivo e 
objetivo, direito como campo do conhecimento, objeto de estudo e pro-
fissão, direito como instituições jurídicas, direito como produção nor-
mativa e práticas judiciais, e direito como aspirações não oficialmente 
reconhecidas, mas que compõem o linguajar dos embates sociais, polí-
ticos e econômicos.

Para navegar por essa pluralidade de possibilidades de sentido, 
será útil adotar um procedimento ancorado em distinção feita por Castro 
(2012, p. 19), que consiste no “direito institucionalizado como norma”, 
de um lado, e nas representações intelectuais acerca das normas nas rela-
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ções sociais, de outro. Desse modo, é possível estruturar a compreensão 
a partir de dois grandes grupos de sentidos para o direito, que por sua vez 
permitem abrigar diversos componentes de maneira mais organizada. 

dIReIto InstItucIonAlIzAdo como noRmA: fontes, 
AplIcAção e dInâmIcA

O direito institucionalizado como norma evoca, de plano, a refe-
rência ao direito objetivo. Este remete às instituições jurídicas reconhe-
cidas no ordenamento, quer na constituição, em leis, decretos, portarias 
ou na jurisprudência, aqui entendida como precedentes judiciais conca-
tenados que afirmam uma norma jurídica. Em termos mais simplifica-
dos, o direito objetivo pode ser entendido como a previsão normativa, 
em abstrato. Na perspectiva jurídica tradicional, os direitos subjetivos 
derivam das previsões do direito objetivo. Hans Kelsen, por exemplo, 
concebe o direito subjetivo como a individualização de preceitos obje-
tivos. Para ele, falar em direito subjetivo é considerar “o direito apenas 
do ponto de vista dos interesses das partes, levando em conta o seu sig-
nificado para o indivíduo, enquanto lhe é útil” (2011, p. 119). 

As instituições jurídicas transitam entre seu significado abstrato 
de “direito objetivo” e sua concretização em “direitos subjetivos”. Por 
exemplo, a instituição da imunidade tributária para livros no ordena-
mento jurídico brasileiro,11 como previsão abstrata, é direito objetivo. A 
partir do momento que uma pessoa concretamente importa um livro, tal 
instituição se torna para essa pessoa um direito subjetivo que, no caso, 
significa o direito de não pagar tarifas de importação sobre aquele livro.

Outra maneira de compreender esses contornos é pensar que as ins-
tituições jurídicas representam duas faces, uma genérica e abstrata, outra 
individualizada e concreta; a primeira referindo-se ao direito objetivo, e 
a segunda, ao direito subjetivo. Assim, quando uma pessoa se encontra 
em uma posição juridicamente protegida, ela invoca o direito subjetivo 
a partir da previsão normativa da ordem jurídica, ou direito objetivo. Ao 

11 Artigo 150, VI, “d” da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
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menos essa é a perspectiva jurídica tradicional, para a qual os direitos 
subjetivos já encontram seus conteúdos “prontos” a partir do direito ob-
jetivo. Essa, porém, não precisa ser a única forma de representá-los.

Antes de abordar o outro lado da moeda, ou seja, o direito como 
representação intelectual, campo ou saber, é importante ressaltar as-
pectos relacionados às fontes, à aplicação e à dinâmica do direito ins-
titucionalizado como norma. O direito institucionalizado como norma 
não vem do nada. Há fontes de normatividade. A pergunta relevante se 
torna: o que produz direito? 

As respostas são múltiplas.12 As atividades dos poderes do Es-
tado produzem normas. O legislativo é o caso mais claro, mas esse 
poder não tem o monopólio da produção normativa. A atividade do 
poder executivo é geradora de normas, bem como, a do poder judi-
ciário. Ainda no campo das atividades estatais, porém com uma vi-
são para o externo, a cooperação internacional também gera normas. 
Tratados, decisões de cortes internacionais, resoluções e decisões de 
organizações internacionais, entre outros: todos estes têm significado 
normativo, ainda que em muitos casos se aplique uma distinção entre 
hard e soft law,13 e que nem sempre se possa encontrar meios coerciti-
vos de sancionar o descumprimento da norma que sejam análogos aos 
disponíveis no direito doméstico.

12 Adota-se, aqui, uma visão pluralista a respeito da normatividade jurídica, que remete 
à perspectiva do pluralismo jurídico global e do direito e globalização, apresentados 
em Berman (2005) e Berman (2007).

13 Hard law é o direito cuja força vinculante (binding character) é reconhecida. Soft 
law são normas de caráter propositivo, incipiente, e cuja adesão flui de necessidades 
técnicas, práticas ou políticas, mas que não têm suficiente obrigatoriedade em sentido 
jurídico convencional. As normas de soft law não possuem caráter vinculatório, mas 
meramente programático. A soft law introduz elementos de relatividade normativa 
nas relações jurídicas, dando a entender que certas normas estão em estágio mais 
finalizado do que outras. Em artigo paradigmático, Prosper Weil (1983) levantou (e 
atacou) a ideia de relatividade normativa no direito internacional público: as normas 
vistas ao longo de uma escala de intensidade normativa, umas normas mais “nor-
mas” que outras. No Brasil, o principal estudo sobre o tema foi conduzido por Salem 
Hikmat Nasser (2006). 
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Nem só o Estado produz direito.14 A atividade privada também pro-
vê conteúdos com significado normativo, por meio de contratos formais e 
informais. E as práticas sociais podem gerar instituições com significado 
jurídico, que se enquadram no gênero dos “costumes”, entendidos como 
práticas reiteradas a que se atribui sentido de obrigatoriedade.

Mesmo no plano internacional ou transnacional, a atividade priva-
da e social, isto é, não estatal, é capaz de gerar normatividade. Exemplos 
concretos são abundantes na era da globalização. Assim, o padrão “ISO 
9000” emana de uma organização não governamental, mas empresas 
nos mais variados cantos do globo condicionam na prática seus com-
portamentos de gestão com base nele. No campo monetário, a BitCoin 
é uma criptomoeda cujas regras estão incrustadas em algoritmos que 
permitem a operação automática de uma rede global peer-to-peer (usu-
ário a usuário), sem centro, e que escapa aos controles governamentais. 
Há padrões bancários e contábeis de abrangência global e que emanam 
de entidades que não se situam no âmbito da cooperação governamental 
(cf. HALL; BIERSTEKER, 2004). 

Outro aspecto importante do direito institucionalizado como nor-
ma é o de sua aplicação. As instituições jurídicas podem se concretizar 
de maneira espontânea, no sentido de que as pessoas, sem constrangi-
mentos iníquos, moldam seu comportamento por noções jurídicas do 
que é devido fazer. A aplicação da norma jurídica, porém, pode contar 
com aparatos coercitivos ou com outras formas de constrangimento que 
não chegam a caracterizar a coerção (ver mais adiante). 

O processo judicial é a resposta tradicional do(a) jurista para o 
conflito envolvendo a interpretação do sentido e a aplicação forçada 
das normas jurídicas. Nele, em última análise, busca-se o Estado para 
assegurar o respeito, pela coerção, a uma posição juridicamente pro-
tegida, a uma titularidade. Essa coerção, embora possa alcançar o uso 
da violência física, é considerada legítima por padrão. Nesse sentido, o 

14 A crítica ao fechamento do olhar jurídico a fenômenos normativos derivados da ati-
vidade estatal é feita pelos proponentes do pluralismo jurídico. Ver Wolkmer, 2001. 
No âmbito da normatividade internacional, existe a vertente do “pluralismo jurídico 
global” (cf. BERMAN, 2005; 2007).
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direito opera poderes “mágicos” de transformação da violência em algo 
“normal” e aceitável (MANSELL; METEYARD; THOMSON, 2004, 
p. 5, 75) para conseguir a obediência.

Mas não se deve ter uma noção restrita a respeito da aplicação do 
direito. Não se trata apenas de espontaneidade ou processo judicial. Há 
processos de tipo judicial que não são domésticos e não contam com 
ferramentas propriamente coercitivas, como aqueles que se desenro-
lam no âmbito de tribunais internacionais, que julgam demandas contra 
Estados. Há processos que não são judiciais, mas que igualmente cui-
dam da aplicação do direito, como procedimentos arbitrais. Há meios 
de solução de controvérsias jurídicas que podem se dar fora do contexto 
judicial ou arbitral, como a conciliação, a mediação e as comissões de 
inquérito (fact finding). E há articulações para a aplicação de prescri-
ções de “dever ser” que fogem ao sentido tradicional do que o(a) jurista 
entende como “sanção”, mas que são capazes de, na prática, constran-
ger comportamentos de pessoas, empresas, Estados e outras entidades, 
ainda que emanem de autoridades privadas (HALL; BIERSTEKER, 
2004; LAKE, 2010).

Por exemplo, as agências de classificação do risco da dívida sobe-
rana, isto é, dos títulos da dívida pública emitidos pelos Estados, como 
a Moody’s, a Fitch Ratings e a Standard & Poor’s, são entidades priva-
das que emitem pareceres a respeito da segurança dos investimentos, e 
que balizam, na prática, o comportamento de uma multidão difusa de 
investidores internacionais (LAKE, 2010). Nesse contexto, o rebaixa-
mento da nota dos títulos da dívida pública de um país funciona como 
algo análogo a uma “sanção” à adoção de políticas públicas ou de me-
didas de política econômica encaradas pela comunidade dos investido-
res internacionais como atentatórios à rentabilidade ou à segurança do 
capital confiado ao Estado.

Transparece o sentido de “dever ser” reforçado por esse constran-
gimento que, embora simbólico (é uma nota, afinal), tem repercussões 
econômicas muito fortes: o Estado deve assegurar que o investimento 
seja rentável e seguro. Na prática, o poderoso argumento da “fuga de 
capital” funciona como veto privado à adoção de medidas governamen-
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tais que contrariem esse sentido da normatividade empírica das finan-
ças internacionais (HELLEINER, 1994, p. 173).

Se uma só nação, mesmo com governo popularmente 
eleito, muda para políticas radicais, o capital financeiro 
pode evadir-se; mesmo a burguesia (“capital humano”) 
pode emigrar, votando com seus pés. Ao mesmo tempo, 
novas fontes estrangeiras de financiamento podem secar, 
exacerbando a crise. Governos, contemplando tal resul-
tado, podem rejeitar guinadas políticas à esquerda, ou 
mesmo ao tentá-las, podem ser forçados a retraçar seus 
rumos em meio ao caos (BHAGWATI, 2004, p. 97).

Parece certo, porém, que as representações jurídicas tradicionais 
falhem em capturar esse tipo de constrangimento (CASTRO, 2006; 
2012), que se mostrou especialmente relevante nos anos de 2015 e 2016 
no Brasil.

Outro ponto importante: as instituições jurídicas não são estáti-
cas. O que as pessoas identificam como o direito objetivo, ou invocam 
para si como direito subjetivo, está sujeito a alterações com o passar do 
tempo. O direito institucionalizado como norma tem engastes com a 
dinâmica social, política, econômica e cultural (CASTRO, 2006; 2012). 
Afinal, é “um fenômeno contingente e socialmente construído, que não 
tem existência ou papel natural, mas que tem uma função relacionada à 
estrutura econômica, à divisão da riqueza na sociedade e à ideologia da-
queles com poder na sociedade” (MANSELL; METEYARD; THOM-
SON, 2004, p. vi).

A perspectiva jurídica tradicional incorpora o aspecto da mu-
dança nas instituições jurídicas por meio da doutrina das fontes, e 
não por referências à estrutura econômica, à distribuição de riquezas 
ou ao exercício do poder político na sociedade. Ou seja: concebe-se 
que direito institucionalizado como norma possa mudar pela atividade 
legislativa (quer ocorra no poder legislativo, quer no executivo, por 
meio de medidas provisórias, decretos de regulamentação e atos ad-
ministrativos), pela reorientação jurisprudencial e por práticas sociais 
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que geram novos costumes e colocam normas antigas em desuso. Mas 
não muito mais do que isso. 

Juristas internacionalistas acrescentariam a esse rol os tratados in-
ternacionais e as decisões vinculantes de organizações internacionais, 
como certas resoluções do Conselho de Segurança da Organização 
das Nações Unidas (ONU) ou os resultados de painéis da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Parte desses juristas, porém, faria exi-
gências de que essas medidas normativas internacionais fossem incor-
poradas ao ordenamento jurídico doméstico antes que pudessem surtir 
efeitos jurídicos “válidos”.

 O problema nesse uso tradicional da doutrina das fontes, com ou 
sem a incorporação dos efeitos da normatividade internacional no plano 
doméstico, consiste em seu caráter limitado para explicar mudanças nas 
instituições jurídicas. No fundo, tal doutrina se ocupa unicamente das 
fontes “formais” de normatividade. Ao fazê-lo, deixa de fora importantes 
e múltiplas emanações práticas de normatividade cujo caráter é informal.

Para compreender com lentes mais amplas a dinâmica do direi-
to institucionalizado como norma, é necessário lançar mão da inter-
disciplinaridade (CASTRO, 2012). Só assim se pode passar a capturar 
emanações de normatividade com relevância prática, mas que não são 
tradicionalmente abarcadas pelas formas jurídicas existentes.

Por exemplo, a ciência política pode fornecer insumos interes-
santes para explicar tanto a persistência de certas instituições jurídicas 
quanto rupturas e alterações em ritmo mais ou menos acelerado de ou-
tras. Certos autores buscam explicar processos de ruptura, permanên-
cia ou mudança incremental por categorias como conjunturas críticas, 
dependência da trajetória (path dependence), processos de retroali-
mentação (positive feedbacks) e legados históricos (PIERSON, 2004; 
COLLIER, R.; COLLIER, D., 2002). Outros desenvolvem instrumen-
tais para explicar mudanças graduais por meio de processos variados, 
como deslocamentos, desvios (drifts), sobreposição e conversão insti-
tucional (STREECK; THELEN, 2005; MAHONEY; THELEN, 2010). 
O(a) jurista também se beneficiaria desse tipo de instrumental para 
compreender a dinâmica do direito institucionalizado como norma.
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Outro passo para além da formalidade na abordagem da doutrina 
das fontes é dado, no âmbito de uma literatura jurídica interdisciplinar, 
pela vertente de “ordenação jurídica transnacional” (transnational le-
gal ordering), de Gregory Shaffer (2013).15 Embora não seja o objetivo 
deste texto caracterizá-la, cabe pontuar que ela permite compreender 
engastes entre o que se considera o direito local e processos transfron-
teiriços de criação, migração, e interação de normas jurídicas, e que não 
são capturados pelo discurso jurídico tradicional.

Todas essas considerações são importantes, porque a compreen-
são de processos dinâmicos do direito institucionalizado como norma 
precisa acontecer para que o(a) jurista seja capaz de apreender, acompa-
nhar, e atuar sobre uma realidade que é essencialmente dinâmica, com 
fluxos intensos e de longa distância de pessoas, bens, informações, e 
também de normas. O olhar jurídico de uma época em que certos fenô-
menos têm escala global, e feições transnacionais, precisa ter abertura 
a processos institucionais que não podem ser compreendidos à luz de 
perspectivas jurídicas convencionais, de caráter formalista e fechadas a 
elementos interdisciplinares.16 

Nesse sentido, e dialogando ainda com as contribuições de Paul 
Schiff Berman (2005; 2007), é importante compreender o direito como 
parte constitutiva da cultura, que determina e molda relações sociais. O 
direito institucionalizado como norma não está preso somente às ativi-
dades oficiais estatais, nem às formas jurídicas tradicionais, mas reflete 
também a maneira como as pessoas concebem e definem o modo “nor-
mal” ou “natural” de se fazer as coisas, os padrões habituais de ação e 
de fala, e a percepção de mundo, incluindo aspectos do que é correto e 
devido. Essa concepção dispensa, embora não despreze, a definição de 

15 A perspectiva da ordenação jurídica transnacional enfatiza interpenetrações entre 
direito local e processos jurídicos transnacionais. Nesse sentido, sua principal afir-
mação é a de que “em vastas áreas do direito hoje, não é possível compreender a 
prática e a mudança jurídica doméstica sem compreender a ordenação jurídica trans-
nacional” (SHAFFER, 2013, p. 2). Ou seja, há engastes entre o que se considera 
direito local e processos transfronteiriços de migração de normas jurídicas. 

16 Essa preocupação é um dos pontos centrais na obra “Formas jurídicas e mudança 
social” (CASTRO, 2012). 
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direito que se limita a enxergar normatividade “jurídica” em emanações 
do Estado que contem com a possibilidade de imposição coercitiva. O 
“jurídico”, mais amplamente do que isso, está atrelado a expressões de 
normatividade no dia a dia das pessoas, das empresas, dos Estados e de 
outras organizações. Expressões de normatividade que, oficiais ou não, 
coercitivas ou não, influenciam seus comportamentos na prática (BER-
MAN, 2005, p. 493-497; cf. WOLKMER, 2001).

dIReIto como RepResentAção juRídIcA e suA RelAção dI-
nâmIcA com InstItuIções

Embora as considerações mencionadas tenham se dirigido a pro-
cessos de criação, aplicação e mudança do direito institucionalizado 
como norma, muitos de seus aspectos já adentram questões relativas 
às representações jurídicas. As representações jurídicas são discursos 
sobre as instituições jurídicas. Elas podem abranger tanto o formato 
passado quanto presente do direito institucionalizado como norma, 
como também podem articular transformações no direito. Ao passo que 
o Código Civil, a Constituição, a Carta das Nações Unidas e o costu-
me do cheque pré-datado são exemplos de “direito institucionalizado 
como norma”, o direito civil, constitucional e internacional público são 
alguns dos corpos de ideias que abrigam representações jurídicas a seu 
respeito. São campos, áreas do saber, disciplinas, ou até mesmo corren-
tes de pensamento.

Mas a noção de representações jurídicas não se prende a campos ou 
disciplinas do conhecimento jurídico como entes monolíticos ou unitá-
rios. Cada campo admite divisões, embates, correntes teóricas divergen-
tes, que são também formas mais específicas de representar o direito. No 
direito do trabalho, por exemplo, certo grupo de juristas interpreta rela-
ções trabalhistas à luz das categorias de direito privado, buscando promo-
ver sua “flexibilização”. Outro grupo resiste a esses esforços enxergando 
a predominância de conteúdos de direito público, buscando reforçar o 
caráter indisponível de cláusulas protetivas do trabalhador. 
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Disputas internas análogas a essa ocorrem nos mais diversos cam-
pos. E há divisões de nível macro, ou seja, de caráter muito abrangente, 
que se referem aos discursos a respeito da própria normatividade jurí-
dica em geral. Por exemplo, jusnaturalismo, positivismo e neoconstitu-
cionalismo17 têm respostas divergentes para o questionamento do que, 
afinal, confere direitos às pessoas, e desenvolvem discursos distintos a 
respeito da “validade” das normas jurídicas. 

É importante compreender que as ideias e as instituições jurídi-
cas se relacionam com influência recíproca. Por um lado, o formato do 
direito institucionalizado como norma afeta a percepção de juristas a 
seu respeito. Por outro lado, as representações intelectuais de juristas 
são capazes de moldar, transformar ou perenizar o direito instituciona-
lizado, por atividades de crítica, emulação, reprodução pelo ensino e 
proposições doutrinárias de lege ferenda (ou seja, voltadas à inovação 
jurídica) e que podem influenciar o comportamento dos tribunais.

Essa relação dinâmica entre representações intelectuais, de um 
lado, e instituições, de outro, não é exclusividade do campo jurídico: 
também acontece no econômico, no político, no cultural etc. Marcus 
Faro de Castro chama a atenção para a existência de uma literatura 
que busca compreender o papel das ideias na formação, preservação 
e mudança das instituições, ou seja, que destaca “elementos ideacio-
nais” (CASTRO, 2005, p. 170-1). Novamente, é útil lançar mão da in-
terdisciplinaridade com a ciência política para mencionar algumas das 
categorias utilizadas pelos autores dessa literatura para representar a 
influência das ideias sobre as instituições.

Alguns desses autores, também referidos como “construtivistas”, 
são Mark Blyth e Colin Hay. Blyth (2001) argumenta que as ideias po-
dem funcionar como i) “plantas” para o desenho de instituições novas; 
como ii) “armas”, caso em que são empregadas para contestar institui-
ções existentes; e como iii) “cadeados cognitivos”, hipótese em que ope-
ram de modo a reforçar as instituições mesmo diante de pressões por mu-
dança, ou seja, desempenhando papel conservador. Hay (2006), por sua 

17 Para uma comparação das três perspectivas aqui mencionadas, ver Pena, 2014. 
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vez, aponta que os atores políticos apropriam-se estrategicamente de um 
mundo repleto de instituições e ideias sobre estas. Para Hay, a percepção 
a respeito do que é viável, legítimo, possível e desejável é tanto moldada 
pelo ambiente institucional quanto pelos paradigmas e visões de mundo 
existentes. Esses elementos operam como “filtros cognitivos” (2006, p. 
65), que exercem influência sobre os padrões de ação das pessoas e dos 
governos. A importância das representações intelectuais (e especifica-
mente jurídicas) para as políticas públicas (que são padrões de ação dos 
governos) é uma preocupação saliente em Castro (2012).

Para Castro, nesse sentido, os elementos ideacionais jurídicos têm 
papel a desempenhar na estruturação das relações sociais. Embora o 
direito possa exercer papel transformador, as representações jurídicas 
a respeito do direito, no Brasil, têm sido marcadas por formalismo e 
conceitualismo, do ensino jurídico à prática judicial (CASTRO, 2012). 
O impacto mais importante desse estilo de formação tradicional é a 
inabilitação do(a) jurista para avaliar políticas públicas (inclusive a po-
lítica econômica e as políticas da cooperação econômica internacional) 
e propor reformas (consequentes) que as orientem a objetivos jurídicos.

Três resultados negativos da prevalência dessa visão 
[formal-conceitualista] sobre o direito no ensino jurídi-
co brasileiro são: um descolamento entre o intelecto do 
jurista e a realidade social, que é muito mais complexa 
do que as categorias jurídicas são capazes de analisar; 
uma dificuldade para avaliar de maneira responsável 
e analiticamente apta as políticas públicas e seus im-
pactos sobre a vida social, dando-lhes um significado 
jurídico útil; e também uma orientação intelectual para 
atuar apenas no sentido de preservar a ordem posta, não 
para reformá-la (CASTRO, 2012, p. 9).

Como consequência, no campo das políticas públicas, da política 
econômica e até mesmo da cooperação econômica internacional, o 
direito tende a assumir papel meramente instrumental. A coordena-
ção de políticas passa a estar a cargo, sobretudo, de economistas. Até 
mesmo porque a



Os múltiplOs sentidOs da palavra direitO em meiO a fenômenOs nOrmativOs plurais

319Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 301-328, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228

...limitação que caracteriza boa parte dos debates jurí-
dicos contemporâneos contrasta com a multiplicidade 
de instrumentos analíticos, procedimentos de cálculo e 
critérios operacionais desenvolvidos pelos economis-
tas. Evidentemente, de maneira mais exitosa que os ju-
ristas, eles lograram elaborar ‘formas’ para a ‘matéria’ 
do social que se aplicam à sociedade vista como um 
‘sistema’. Certamente, o direito do Estado de bem-estar 
social, com suas ‘formas’ jurídicas viabilizadas pela 
‘turma do social’ e, em seguida, de modo mais tortuo-
so, também pela análise jurídica das políticas públicas, 
até agora tem servido apenas como um complemento a 
políticas econômicas. E a coordenação mais abrangente 
das políticas públicas é realizada, para o bem ou para o 
mal, por meio do emprego de categorias macroeconô-
micas (CASTRO, 2012, p. 214).

 
Ou seja, as decisões fundamentais sobre conflitos distributivos são 

articuladas com saberes econômicos, não com os jurídicos. Esse estado 
de coisas é problemático por não favorecer a orientação de políticas ao 
atendimento de prioridades juridicamente estabelecidas, como direitos 
fundamentais. Nesse sentido, argumentos como “necessidade econômi-
ca” (sobretudo para evitar a “fuga de capital”), “eficiência” e “melhor 
relação custo/benefício” podem desbancar titularidades antes juridica-
mente consolidadas, servindo de impulso para alterações em normas 
constitucionais e legais, como recentes propostas de congelamento da 
despesa primária estatal por 20 anos, reforma previdenciária e trabalhista. 
Apesar de sua ainda inegável força no Brasil nos anos de 2015 e 2016, a 
credibilidade das orientações econômicas (oriundas de referenciais eco-
nômicos ortodoxos, ou neoclássicos) declinou mundialmente com a crise 
econômica na primeira metade do século XXI (CASTRO, 2012, p. 215), 
a chamada crise do subprime, iniciada em 2007 e aprofundada em 2008. 

A coordenação das políticas pelo direito não é favorecida por pers-
pectivas formalistas, porque as formas jurídicas tradicionais i) não ge-
ram representações intelectuais que permitam articular as necessidades 
de aumento da fruição de direitos com a competitividade econômica, ii) 
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são elaborações estáticas, inadequadas para enfrentar realidades sociais 
dinâmicas e iii) têm pouca ou nenhuma sensibilidade a fenômenos nor-
mativos transnacionais, ou seja, não permite a visualização dos engas-
tes entre o direito local e processos normativos transfronteiriços. 

O direito precisa ser ressignificado. Não parece possível fazê-lo 
sem quebrar o fechamento tradicional do conhecimento jurídico, de-
dicado à abordagem formal e conceitual do direito institucionalizado 
como norma (e com foco nas emanações domésticas de direito positi-
vo). As representações jurídicas precisam incorporar meios interdisci-
plinares de aproximação do mundo.

A seção seguinte busca abordar aspectos desse problema, ao pro-
por que se encare o direito como um, mas não o único, discurso sobre a 
normatividade nas sociedades. Se até então a ênfase deste artigo esteve 
nas múltiplas acepções de funções e significados para o direito, aqui 
a ideia de multiplicidade é situada num plano mais amplo: passa-se a 
questionar a visão jurídica convencional segundo a qual apenas a nor-
matividade de fundo “jurídico” importa.

o dIReIto não tem o monopólIo do dIscuRso sobRe 
A noRmAtIvIdAde

É comum identificar o direito como ferramenta de promoção da 
“ordem” na sociedade, e a ordem é, por sua vez, associada ao estado 
“normal” das coisas (MANSELL; METEYARD; THOMSON, 2004, 
p. 9). Como se observou na seção anterior, o direito, em suas repre-
sentações tradicionais, tem um discurso limitado para compreender o 
“normal”. Sua abordagem formalista, conceitual, representa uma pers-
pectiva fechada em si mesma, e que busca capturar a normatividade por 
meio de articulações da doutrina das fontes, mas que não permite ao(à) 
jurista enxergar outras modalidades de estruturação do que é “nor-
mal”, e que, portanto, contribuem para conformar ordens na sociedade 
(MANSELL; METEYARD; THOMSON, 2004).

Em outros termos, há mais fontes de estruturação do que é “nor-
mal”, e do que integra a “ordem”, do que as perspectivas tradicionais do 
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direito são capazes de representar. Como o direito é um discurso sobre a 
normatividade na sociedade, ele precisa abrir-se para dar conta também 
das fontes que escapam às suas ferramentas tradicionais e formais de 
percepção. A tradição do(a) jurista de descartar elementos da realidade 
que não se encaixam em seus esquemas conceituais previamente esta-
belecidos precisa, ela mesma, ser descartada. Em seu lugar, é necessário 
que ocorra a abertura à interdisciplinaridade.

Essa necessidade é enfatizada no livro “Formas jurídicas e mudan-
ça social”, que descreve trajetórias do pensamento jurídico com engas-
tes na política e na economia, e que elabora uma crítica a mentalidades 
jurídicas atreladas a esquemas conceituais desenvolvidos a partir de 
elucubrações metafísicas, e que fecham a percepção jurídica em si mes-
ma (CASTRO, 2012). Castro associa a formação jurídica tradicional 
– de caráter conceitualista e formalista – à incapacidade do direito para 
contribuir de maneira relevante para a estruturação de políticas públicas 
e da política econômica, para além de papéis meramente instrumentais, 
em que o(a) jurista é convocado(a) para versar decisões políticas ou 
econômicas em roupagem jurídica. Ou seja, o direito fechado em si 
mesmo, ao não dar conta de uma realidade em transformação, falha em 
prover as bases para a parametrização jurídica das políticas públicas 
(CASTRO, 2012). E acaba sendo instrumentalizado por outras áreas 
(ou seja, limita-se a atuar como ferramenta). 

Nesse sentido, David Kennedy afirma que “as convenções técni-
cas profissionais que governam a produção acadêmica no campo jurídi-
co desencorajam pronunciamentos a respeito das grandes tendências na 
vida econômica e política global”. Para o autor, a “tendência jurídico-
-acadêmica é a análise de foco restrito, refinando e restaurando os léxicos 
existentes de exercício da autoridade, doutrina e teoria” (2013, p. 9). 

Kennedy propõe que o direito pode desempenhar papel de reorde-
nação em grande escala da vida política e econômica. Para isso, seria 
no entanto necessário “fundir” a análise jurídica com elementos da eco-
nomia política, de modo a passar a perceber “as dinâmicas de desigual-
dade; as distribuições do crescimento; as reproduções de hierarquias 
dentro de e entre setores, regiões, nações e culturas na liderança e re-
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tardatários” (2013, p. 12). Ou seja, o autor propõe um verdadeiro trei-
namento intelectual e profissional cruzado de juristas com a economia 
política para favorecer a reforma (juridicamente pautada) de arranjos 
e padrões regulatórios de interação social e econômica, inclusive no 
âmbito das relações internacionais (2013, p. 47).

Justifica-se, dessa maneira, que o olhar jurídico deve se abrir e se 
transformar para capturar, com o auxílio de outros campos, fenômenos 
normativos que contribuem para a construção social do “normal”, ou 
seja, do que as pessoas entendem como “ordem”, como comportamen-
tos e papéis sociais que “devem ser”. Como aponta Castro:

...as decisões de política econômica afetam de manei-
ra diferenciada as ações atuais e planejadas de grupos 
e indivíduos, com reflexos sobre a formação de suas 
concepções sobre o que são (em termos da fruição pre-
sente), ou devam ser, os seus direitos. Isso precisa ser 
compreendido pela análise jurídica no tratamento de 
questões relevantes para a configuração institucional da 
política econômica, tanto no plano doméstico como no 
da cooperação econômica internacional (2009, p. 24).

A partir da articulação interdisciplinar18 de conhecimentos da eco-
nomia, da ciência política e das relações internacionais (entre muitos 
outros campos), o(a) jurista pode adquirir condições para propor re-
formas que orientem políticas públicas, a política econômica e a co-
operação internacional para que passem a favorecer a fruição de di-
reitos fundamentais e a habilitação econômica de grupos e indivíduos, 
de modo conciliado com o crescimento econômico (mais sobre isso 
será dito adiante). Ou seja, a proposta de trazer ao direito o papel de 
coordenação de políticas exige do(a) jurista a capacidade de emprego 
conjugado de saberes de áreas que, embora distintas como disciplinas, 
representam aspectos comuns das interações sociais e econômicas. O 

18 Entende-se a interdisciplinaridade como “o diálogo com diversos campos de ela-
boração intelectual”, de modo a abranger tanto contribuições conceituais quanto 
metodológicas de diversas disciplinas (CASTRO, 2009, p. 23).
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direito não pode se fechar a representações intelectuais que lhe são al-
ternativas (CASTRO, 2012, p. 216).

No entanto, é necessário fazer ressalva quanto a perigos no uso da 
interdisciplinaridade no campo jurídico. Certas representações jurídicas 
se valem da interdisciplinaridade para substituir critérios de normativi-
dade jurídica por outros, transplantados de outros campos, como fazem 
a Análise Econômica do Direito (cf. SALAMA, 2008; TIMM, 2012) 
e o movimento Law & Finance (cf. LA PORTA et al., 1997; 1998). 
Para além do uso desejável do intercâmbio entre as “formas” jurídicas 
e aquelas de outras disciplinas, que permitem a expansão da percepção 
de fenômenos com significância normativa na sociedade, essas corren-
tes substituem o critério do “bom” e do “desejável” por racionalida-
des econômicas. O direito passa estar em função da economia, porque 
o critério de validação da norma jurídica passa a ser sua capacidade 
de promover a eficiência econômica. O “justo”, inclusive o “justo so-
cial”, é substituído pela relação de “melhor custo-benefício”. De forma 
análoga, a importação de métodos de forte ênfase descritiva da ciência 
política pode levar o(a) jurista a substituir formulações de “dever ser” 
por posturas conservadoras de aceitação das instituições postas, assim 
contribuindo para legitimar hierarquias já existentes.

Ao valer-se da interdisciplinaridade, o(a) jurista precisa ter o cui-
dado para não assumir posição meramente instrumental em relação a 
outros campos do saber, que contribuem para a permanência da inabili-
tação jurídica para balizar a construção do que é desejável em políticas 
públicas e nas medidas de política econômica. 

Por fim, não deve ser considerado juridicamente aceitável que 
uma economia cresça sem que os ganhos do crescimento sejam equa-
nimemente distribuídos, ou seja, “sem que ao mesmo tempo esteja as-
segurada a efetiva fruição de direitos fundamentais e direitos humanos 
pelos membros da sociedade como um todo” (CASTRO, 2011, p. 16). 
Concebe-se, dessa maneira, que também a noção de “justiça econô-
mica” deve ser pautada por critérios jurídicos (cf. CASTRO, 2009, p. 
41, 49), de modo a orientar as preocupações com o aspecto econômico 
da competitividade (que inclui considerações sobre crescimento eco-
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nômico, produtividade, lucratividade, eficiência etc.) e com o aspecto 
da equidade, da distribuição de renda, da fruição equânime dos ganhos 
econômicos etc., correspondentes a direitos econômicos e sociais. Sob 
essa perspectiva, “[s]endo plenamente convencionais, são as institui-
ções (políticas públicas, políticas econômicas, mecanismos de coopera-
ção internacional) que devem ser mudadas para se adaptarem ao exer-
cício da fruição de direitos humanos e fundamentais, não o inverso” 
(CASTRO, 2009, p. 46).

consIdeRAções fInAIs 

A ideia transversal ao presente ensaio foi a de multiplicidade ou 
pluralidade. A partir dela (já que os fenômenos normativos são também 
múltiplos ou plurais), constataram-se insuficiências no olhar jurídico 
que correspondem à sua perda de espaço, e que provocam o pensamen-
to acerca de possibilidades de sua reestruturação.

Inicialmente, após breve caracterização geral do direito como um 
dos referenciais para ordenação de relações sociais, enfatizou-se que 
as titularidades, que conformam posições juridicamente protegidas, 
podem ser moduladas de modo a i) conservar interesses frente a uma 
realidade em transformação; ii) abrigar e legitimar novos interesses pre-
ponderantes, e (iii) remanejar titularidades e promover transformação 
social. Para além dessas funcionalidades, destacou-se que, em concep-
ção alternativa, o direito pode ser encarado como i) objetivo (dimensão 
substantiva); ii) ferramenta (dimensão instrumental); iii) arranjo institu-
cional (dimensão estruturante) e ainda como iv) vocalizador de deman-
das (dimensão legitimadora). Observou-se, nesse percurso, a pluralida-
de de funções, dimensões ou papéis atribuídos ao direito.

Na sequência, foram propostos dois grandes recortes para abordar 
a multiplicidade de acepções da palavra “direito”: i) o direito institucio-
nalizado como norma e o ii) direito como representação intelectual de 
caráter jurídico.

Quanto ao primeiro eixo desse recorte, além de aspectos relaciona-
dos às noções de direito objetivo e subjetivo, o ensaio abordou questões 
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ligadas às fontes, aplicação e dinâmica do direito. Notou-se que, para 
além das fontes de caráter formal ou ligadas à atividade estatal, há tam-
bém fontes plurais, inclusive as de natureza privada, e as que alcançam 
elementos das relações internacionais. No que diz respeito à aplicação, 
foram abordados aspectos ligados à sanção, a outros constrangimentos 
iníquos – com destaque para a ameaça da chamada “fuga de capital” e 
à obediência espontânea à norma. No que tange à dinâmica, a principal 
constatação obtida foi a de que nem todas as transformações institu-
cionais podem ser explicadas pelo recurso à tradicional “doutrina das 
fontes do direito”. Enfatizou-se, nesse sentido, a importância de abran-
ger fontes informais de transformação institucional, bem como – mais 
uma vez – elementos que alcançam as relações internacionais, enfim: 
expressões de normatividade que incidem para a construção do normal, 
da ordem social, e que portanto afetam padrões de interação e de ação 
de pessoas e autoridades.

Na abordagem do direito como “representação intelectual”, o di-
reito foi entendido em sua pluralidade de áreas de saber, campos ou 
até mesmo correntes de pensamento. Apontou-se, nesse sentido, haver 
embates que compreendem desde os níveis mais abrangentes – e que 
envolvem a própria normatividade e os critérios para a validade das 
normas jurídicas – até o interior das disciplinas jurídicas. Uma impor-
tante consideração, para além desse aspecto, diz respeito à perda de 
espaço das representações jurídicas frente a referenciais concorrentes 
(sobretudo econômicos) no fornecimento dos materiais intelectuais (ar-
gumentos, conceitos, vocabulários) que orientam o exercício da autori-
dade, refletindo-se nos contornos assumidos pelas políticas públicas e 
pela política econômica. 

O apontamento mencionado encontra-se fundamentalmente liga-
do à ausência de monopólio do direito como discurso sobre a normati-
vidade, abordado na última seção do texto. A partir dessa constatação, 
foi possível apontar para a necessidade de reformulação do direito, de 
abertura do olhar jurídico, sobretudo (mas não só) para elementos da 
economia. Sendo múltiplas as ocorrências de normatividade relevantes 
para a ordenação social, o olhar jurídico precisar ser interdisciplinar, 
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sob pena de perder relevância – como já tem ocorrido – enquanto um 
discurso normativo em meio a tantos outros disponíveis. 

De fato, o direito precisa se reinventar para que possa fornecer 
materiais para pautar o exercício da autoridade, os padrões de interação 
e ação de pessoas e governos. Nos últimos dois últimos anos (2015-
2016), essa necessidade tem se revelado ainda mais premente no Bra-
sil. O país experimentou sucessivas medidas de políticas públicas e de 
política econômica que, orientadas pelo objetivo de “conquista da con-
fiança” dos agentes dos mercados – ou seja, a evitar a “fuga de capital” 
–, têm promovido retrocessos em termos da fruição de direitos funda-
mentais. O presente ensaio buscou, nesse sentido, retirar da abordagem 
das múltiplas acepções do “direito”, a proposta de que o olhar jurídico 
precise se equipar para desempenhar o papel de adaptar políticas públi-
cas e medidas de política econômica a objetivos concebidos em termos 
de objetivos jurídicos, ao contrário do que tem sido a prática prevalente, 
de subserviência instrumental frente a referenciais econômicos.
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Diálogos quanto à (in)constitucionalidade da 
pena de perdimento e o direito fundamental 
de propriedade

Dialogues concerning (in)constitutionality of the 
forfeiture sentences and the property rights

Eduardo Silva luz
Universidade Católica de Brasília

GabriElE Sapio
Universidade Estadual do Piauí

Resumo O presente trabalho tem como precípua missão analisar a (in)constitu-
cionalidade da pena de perdimento aplicada em matéria aduaneira, ponderan-
do os argumentos favoráveis e contrários à sua aplicação pela administração 
pública nos casos de importação irregular por parte de particular. Para a con-
secução dos objetivos pretendidos com este artigo, será estudado o pressu-
posto material da referida pena, bem como, os seus efeitos frente ao direito 
fundamental de propriedade, tendo como referencial teórico doutrina jurídica 
nacional e internacional, bem como, a jurisprudência dos tribunais superiores 
aplicadas a essa matéria. 
Palavras-chave: (in)ConStituCionalidadE. aduanEiro. pEna dE pErdimEnto E 
prESSupoSto matErial.

AbstRAct The main purpose of this paper is to analyze the (in)constitutionality 
of forfeiture sentences applied in customs matters, considering the arguments 
favorable and contrary to its application by the public administration in cases 
of irregular importation by private parties. In order to achieve the intended 
objectives of this article, the material precondition of this sentence will be 
studied, as well as, its effects on the fundamental right of property, having as 
theoretical reference several doctrinators and even jurisprudence applied to 
this matter.
Key-words: (in)ConStitutionality. CuStomS mattErS. ForFEiturE SEntEnCES 
and matErial prECondition.
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1. IntRodução

Em linhas gerais, a pena de perdimento em matéria aduaneira tra-
ta-se de uma das sanções mais utilizadas pelo fisco, quando do descum-
primento de alguma norma referente a importações de bens para o terri-
tório nacional (aduaneiro). Dessa forma, este artigo busca analisar, sem 
a pretensão de esgotar o tema, alguns aspectos referentes à aplicação 
dessa sanção ao contribuinte/importador, principalmente quanto a ques-
tões de sua natureza jurídica e sua (in)constitucionalidade. Para isso, 
serão analisadas as teses adotadas pelos tribunais superiores, quando se 
defrontam com a matéria em questão. 

Analisar a pena de perdimento como penalidade em matéria adu-
aneira é um caminho tortuoso e nebuloso, em razão de que embora os 
debates sejam bastante profícuos nessa matéria e ter a característica de 
ser uma das punições mais severas nessa seara, pouco se escreveu em 
termos de doutrina específica quanto a essa questão, assim teremos um 
caminho bastante complicado a trilhar. 

Entretanto, em um primeiro momento, faz-se necessário enquadrar 
essa sanção em uma das searas do direito, que seja o ramo do Direito 
Aduaneiro. Para realizar esse exercício de enquadramento, é necessá-
rio entender e conceituar essa área, mesmo que consideremos o direito 
como uma ciência social aplicada una, algumas divisões mesmo que 
didáticas se fazem de grande valia para um aperfeiçoamento do estudo.

Dessa forma, admitindo o direito aduaneiro como um ramo autô-
nomo, com princípios e normas próprias, sendo responsável por regular 
as relações jurídicas que tratam da matéria aduaneira, tem como função 
regular as relações de comércio e o fluxo contínuo de pessoas que per-
passam pela aduana de determinado país adentrando em seu território, 
devendo para isso cumprir os requisitos legais previstos nos ordena-
mentos internos e em tratados internacionais.

Contudo, sendo o Direito uma ciência transdisciplinar e una, mes-
mo que se reconheça a autonomia do direito aduaneiro, não é possível 
analisá-lo de forma dissociada de outras searas, como constitucional, 
administrativo e tributário, sendo que com essas áreas encontra-se bas-
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tante correlacionado, principalmente com o último, em decorrência da 
tributação incidente sobre a importação que, sem fechar os olhos, é uma 
das grandes razões de ser para uma atuação imperativa por parte do 
Estado nessas relações jurídicas, embora não seja única a motivação. 

Podemos perceber desse modo a inter-relação que o direito adu-
aneiro possui com os demais ramos do direito, e analisando de forma 
específica a pena de perdimento, reconhece-se na doutrina o seu ca-
ráter de sanção administrativa-tributária, logo devendo obedecer tanto 
a princípios constitucionais, administrativos e tributários, encontrando 
sua razão de ser no poder de polícia do Estado.  

A pena de perdimento em matéria tributária, vale ressaltar, 
não vigora apenas no Brasil, mas em todos os países integrantes da 
Organização Mundial do Comércio, e em tese seria o meio que visaria 
eliminar ou expulsar do comércio bens que podem causar danos à saúde 
dos consumidores, e mesmo os que não sejam próprios ao consumo, 
e até mesmo sejam decorrentes de atividades ilícitas, no Brasil ainda 
acrescentamos as possibilidades de aplicação dessa sanção, no caso em 
que não são recolhidos de forma correta os impostos incidentes no pro-
cesso de importação. 

Quanto à última possibilidade abordada no parágrafo antecedente, 
se poderia achar que a pena de perdimento aplicada aos casos de não 
cumprimento das obrigações tributárias incidentes no comércio exterior 
seria uma forma velada de permissão ao confisco pela Administração 
Pública, contrariando diretamente a proibição a essa modalidade de 
sanção, contida no texto da Constituição. 

O entendimento jurisprudencial, que trabalharemos no decorrer do 
artigo que justifica a constitucionalidade da pena de perdimento, verifi-
ca que, embora essas sanções não possam ser aplicadas a qualquer pre-
texto em razão de seu caráter extremamente severo, poderiam no caso 
ser aplicadas com a finalidade de proteger um bem jurídico denominado 
como “erário público”. Assim, a constitucionalidade da pena de perdi-
mento decorre do dano que a ação, ou nesse caso, que o bem importado 
irregularmente pode vir a causar ao erário público. 
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Entretanto, a conceituação do que vem a ser erário público não 
se trata de algo consolidado dentro da doutrina e mesmo nas decisões 
jurisprudenciais. Analisaremos no artigo as principais correntes doutri-
nárias que tentam definir esse conceito. 

Após tratar da pena de perdimento em matéria aduaneira, sua na-
tureza jurídica dentro do ordenamento, bem como, a (in)constituciona-
lidade e o entendimento jurisprudencial na matéria, trataremos especi-
ficamente da aplicação dessa sanção frente ao direito fundamental de 
propriedade, apresentando os argumentos favoráveis e contrários.

 
2. PenA de PeRdImento e o dAno Ao eRáRIo PúblIco 

A pena de perdimento trata-se de uma sanção aduaneira que visa 
à declaração de perda de bens de particulares para o Estado, em decor-
rência de uma ação comissiva dolosa, que termine por causar danos ao 
erário público, seja pela inobservância de obrigações tributárias, que 
deveriam ter sidas observadas no controle aduaneiro, ou mesmo pela 
inserção de bem proibido no território nacional por meio da importação 
(ZANELLATO, 2016, p. 35).

De maneira inicial antes do estudo mais aprofundado de qualquer 
instituto jurídico, faz-se necessário entender sua natureza jurídica, des-
sa forma compreender em que seara do direito o instituto encontra sua 
gênese ou os princípios que o regulamentam.

No caso de estudar a natureza jurídica da pena de perdimento, 
não se trata de uma tarefa fácil, em razão da característica híbrida 
que tal pena possui. Paulo de Barros Carvalho, ao analisar a pena de 
perdimento, assevera: 

As mercadorias estrangeiras encontradas em situação 
irregular serão apreendidas e seu proprietário, indepen-
dentemente do processo penal a ser instaurado, perdê-
-las-á em favor da Fazenda Pública. Tais bens, poste-
riormente, serão levados a leilão e o produto arrecadado 
passará a constituir receita tributária. O infrator sofrerá 
duas sanções: a de caráter administrativo-tributário, em 
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virtude da perda de mercadoria, e a de índole criminal, 
mediante a pena que lhe será infligida (CARVALHO, 
2008, p. 534).

Por intermédio das palavras citadas do autor, percebe-se claramen-
te a dificuldade em entender a natureza jurídica da pena de perdimento, 
em decorrência principalmente dos efeitos administrativos, tributários 
e penais decorrentes da sanção. 

Apesar de toda essa problemática, tem-se mantido constante, dentro 
da doutrina aduaneira, classificar a pena de perdimento como sanção de 
natureza administrativo-tributária, tendo seu respaldo e fundamentação 
no poder de império e polícia do Estado, podendo dessa forma aplicar 
tal pena toda vez que indivíduos pratiquem um ato ilícito que exponha o 
erário público a perigo ou mesmo efetivamente cause um dano.

A pena de perdimento vem regulamentada pelos Decretos Leis n. 
37, de 18 de novembro de 1966, e 1.455, de 7 de abril de 1977, com re-
gulação pelo Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Em todas essas 
legislações tem-se a ideia comum de que para a aplicação dessa sanção 
aduaneira faz-se necessário a ocorrência do dano ao erário, sendo esse 
o bem jurídico tutelado.

Contudo, tem-se outro problema de conceituação quanto ao que 
seria danos ao erário, e essa problemática reside em dois fatos que de-
senvolveremos. Primeiro, trata-se de um conceito bastante aberto e sub-
jetivo, já que pode abarcar diversas ações, sendo difícil definir o que 
não causa danos ao erário, terminando por autorizar a pena de perdi-
mento para qualquer ato que venha a lesar o erário público. 

A segunda questão é que a atual Constituição, não previu expres-
samente a pena de perdimento para o caso de dano ao erário, e princi-
palmente no de matéria aduaneira, o que nos coloca a questionar quanto 
à constitucionalidade dessa sanção. 

Vale ressaltar que a Constituição de 1967 previa a possibilidade 
da pena de perdimento de bens no seu artigo 150, parágrafo 7º., em 
caso de dano ao erário, disposição essa que foi mantida após a Emenda 
Constitucional n. 1 de 1969. Ao contrário, nossa atual Constituição foi 



Eduardo Silva luz

GabriElE Sapio

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 329-349, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228334

bastante restritiva quanto à possibilidade de perdimento de bens, fazen-
do prevalecer o direito fundamental à propriedade, estabelecendo assim 
poucas exceções:

Artigo 5º. XLV – nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da 
lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 
até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e ado-
tará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de 
liberdade; perda de bens [...] (BRASIL, 1988).

Ademais, ainda a respeito da previsão da pena de perdimento com 
fulcro no dano ao erário, a Constituição de 1988 manteve a clássica 
determinação de perda de bens em caso de improbidade administrativa 
no artigo 37, parágrafo 4º., mas no caso como justificativa de ressarci-
mento ao erário, assim não se caracterizando propriamente como pena, 
mas como forma de compensação ou reparação do dano causado. 

Apresentados os problemas principais quanto à definição da pala-
vra dano ao erário, seja por seu aspecto amplo ou mesmo por sua falta 
de previsão constitucional, quanto à matéria aduaneira, podemos enten-
der esse como toda ação ilícita às quais a legislação condiciona a pena 
de perdimento de bens, com o fundamento que tenha ocorrido prejuízo, 
principalmente financeiro ao patrimônio público do Estado. 

Faz-se necessário explicar o porquê nos detivemos em tentar ana-
lisar o que seria a expressão “dano ao erário”, que teria o condão de 
justificar a aplicação da pena de perdimento em matéria aduaneira. O 
motivo primordial é que a definição do bem jurídico protegido possui 
relevância para a delimitação do poder punitivo do Estado, bem como, 
para a interpretação da sanção (pena de perdimento), definindo dessa 
forma o seu alcance (AFONSO, 2012, p. 99).

A Conceituação de Dano ao Erário não se trata única e exclusi-
vamente de uma construção doutrinária utilizada para o entendimento 
da pena de perdimento, mas mesmo a jurisprudência usa esse concei-
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to, como podemos perceber, analisando os seguintes julgados TRF-4 – 
APELREEX: 7000 PR 0004829-12.2009.404.7000, Rel. Vânia Hack De 
Almeida.1 A utilização dessa expressão vai se repetir em outros julgados.

Vale ressaltar que não poderia ser de outra forma por parte dos jul-
gados, em razão de que a partir da leitura dos Decretos Leis n. 37, de 18 
de novembro de 1966, e 1.455, de 7 de abril de 1977, com regulação pelo 
Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, todos colocam o dano ao erário 
como pressuposto material para a aplicação da pena de perdimento.

 Entretanto, para entender o que seria o erário público e como ele 
seria lesado de forma a justificar a aplicação da pena de perdimento, 
aparecem três teses que se incumbirão dessa função de conceituação: 
tese patrimonialista, funcionalista e a teoria dos bens jurídicos imedia-
tos e mediatos.

2.1. Tese Patrimonialista
Nesse tópico apresentaremos, em linhas gerais, o que seria tese 

patrimonialista quanto ao bem jurídico protegido pela pena de perdi-
mento, sem nos determos a críticas mais profundas, em razão de que 
não é esse o intuito do presente artigo.

A Tese Patrimonialista, como o próprio nome assevera, está intrin-
secamente conectada com o patrimônio do Estado, sendo esse o bem 
jurídico tutelado, ou seja, ocorre o dano ao erário público quando o ato 
ilícito lesa ou põe em perigo a obtenção de receitas pela Fazenda Pú-

1 TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. CABI-
MENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMUNICABILI-
DADE ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. MERCADO-
RIAS OCULTADAS. PERDIMENTO. 1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal já 
declarou a constitucionalidade da pena de perdimento por danos causados ao erário, 
por haver previsão expressa na CF de 1967 (RE n.º 95.693/RS, Rel. Min. Alfredo 
Buzaid). A falta de previsão expressa na CF/88 não importa concluir por sua incons-
titucionalidade ou não-recepção. Por meio do devido processo legal, o direito de 
propriedade pode ser restringido, porque não-absoluto. A validade do perdimento 
é nossa própria tradição histórica de proteção do erário. A aplicação do perdimen-
to obedece à razoabilidade, pois a sua não-aplicação implica aceitar que alguns se 
beneficiem às custas de toda a sociedade. 2. A pena de perdimento, após a CF/88, é 
plenamente aplicável também no processo administrativo fiscal.
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blica, sendo que estas seriam necessárias para o desenvolvimento das 
atividades estatais. 

Visualizamos dessa forma o dano ao erário, em caso de importações 
que não se cumpre o pagamento dos tributos incidentes na importação, 
causando assim um dano às pretensões da Fazenda Pública, logo um dano 
ao erário público, sujeitando-se dessa forma à pena de perdimento. Trata-
-se da teoria dominante tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

2.2. Tese Funcionalista
Ao analisar a tese funcionalista, percebe-se uma total contrapo-

sição com a patrimonialista, na qual a última privilegia as questões 
patrimoniais do Estado como bem jurídico a ser protegido, enquanto 
a primeira percebe que o bem jurídico lesado no caso que justifica a 
aplicação da pena de perdimento trata-se da função de tributar do Esta-
do que não foi realizada, sendo assim o poder de tributar ou mesmo o 
sistema tributário. 

Para continuarmos no mesmo exemplo no caso de importação, 
para a tese patrimonialista, ocorre o dano, quando o Estado deixa de 
cooptar as receitas que deveriam advir dessa importação. No caso da 
tese funcionalista, o bem jurídico é lesado a partir do momento em que 
é impossibilitado de exercer sua função tributária, no exemplo em tela, 
de aplicar os tributos incidentes na importação. 

No caso do funcionalismo, o bem jurídico lesado trata-se da vio-
lação dos deveres inerentes à função de tributar do Estado, entretanto, 
percebe-se que a pena de perdimento não tem uma natureza unicamente 
tributária, sendo assim não poderia ser aplicada com o único  e exclusivo 
condão de proteger a função tributária do Estado, pois não teríamos um 
verdadeiro “confisco regularizado”, além do que os parâmetros adotados 
no modelo funcionalista não demonstram a extensão do dano que justifi-
caria a aplicação de uma sanção tão extrema (AIRES, 2010, p. 164).

2.3. Tese dos Bens Jurídicos Mediatos e Imediatos
No caso da tese dos bens jurídicos mediatos e imediatos, trata-se 

de um ponto intermediário entre as duas teorias antecedentes, na qual é 
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possível perceber que os bens jurídicos que culminam na pena de per-
dimento aduaneiro teriam dois viés, sendo um mediato e um imediato. 

Mais uma vez, socorrendo-nos de nosso exemplo do caso de im-
portação, mesmo que simplistas que melhor elucida o caso que trata-
mos, o bem jurídico mediato seria a função de tributar, enquanto que o 
imediato seria constituído pelo patrimônio do Estado a ser lesado pelo 
não recolhimento dos tributos. 

Essa teoria compreende os delitos tributários como pluriofensivos, 
ou nas palavras de Cernicchiaro, bifronte: 

De um lado, compreende o interesse público de o 
Estado obter meios para a realização de suas atividades; 
de outro avulta o interesse do Tesouro, patrimonial, 
relacionado com a receita do Estado. Assim, o bem 
jurídico não traduz apenas interesse patrimonial. 
Alcança também os limites da política econômica, 
o que faz aumentar o significado do delito tributário 
(CERNICCHIARO, 1995, 181).

Nessa acepção, o dano ao erário, que é o pressuposto material da 
pena de perdimento, ocorreria com a lesão ao patrimônio público e à 
arrecadação tributária, e pela falta de exercício do dever existente para 
com a administração pública, caracterizado principalmente pelo não 
cumprimento da função social do tributo que se restou prejudicada em 
razão da ação cometida por autor que não observou um dever de agir 
imposto legalmente.

3. A constItucIonAlIdAde dA PenA de PeRdImento em 
mAtéRIA AduAneIRA 

Embora permeie dentro da doutrina algumas dúvidas quanto à 
constitucionalidade da pena de perdimento, se a Constituição Federal 
de 1988 teria recepcionado tal possibilidade de sanção, a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal e sua orientação para os demais órgãos 
do Judiciário é que tal pena é constitucional desde que se justifique pela 
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tese de dano ao erário público, embora essa expressão não esteja conti-
da no texto da Constituição. 

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado pelo 
decidido RE nº. 95.693/RS, Rel. Min. Alfredo Buzaid, que fundamen-
ta a constitucionalidade da pena de perdimento em matéria aduaneira, 
orientação essa que é seguida pelos Tribunais Regionais Federais, e 
quando há algum recurso extraordinário nessa matéria no Supremo Tri-
bunal Federal, a questão da constitucionalidade já não passa mais a ser 
analisada por questões do entendimento ser praticamente pacífico, e o 
Recurso Extraordinário2 é de plano negado, principalmente em razão da 
Súmula 2793 do STF.

Entretanto, muito embora o STF não aparente mais tratar dessa 
matéria, e a tenha como pacífica, vale apontar algumas questões polê-
micas da aplicação da pena de perdimento, analisando os argumentos 
favoráveis que colocam essa pena como recepcionada pela Constitui-
ção de 1988, e o posicionamento contrário que difunde a ideia de in-
constitucionalidade dessa sanção. 

Os defensores da inconstitucionalidade da pena de perdimento em 
matéria aduaneira inicialmente argumentam que a Constituição apenas 
prevê essa sanção para os casos de improbidade administrativa, e nos 
casos de utilização de terras para a prática de atos ilícitos, como o culti-

2 Vide RE 705199 RS, RE 946847 RN, AI 861141 PR. 
3 Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Com 

a aplicação dessa súmula o STF tem recusado diversos recursos extraordinários que 
teriam como fulcro a pena de perdimento, em razão de que já que não se questiona 
a questão de constitucionalidade da pena, o tribunal não poderia analisar questões 
fáticas já analisadas na instância inferior, até mesmo por questões de competência do 
STF. A esse respeito a passagem do voto do Relator Celso de Mello em sua decisão 
Monocrática no RE 946847/RN: “Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede 
recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, 
pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu es-
trito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 
– RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se 
mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfa-
tizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de 
inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.)”.
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vo de plantas com finalidade de produção de substâncias psicotrópicas, 
como disposto nos artigos 37, Parágrafo 4º. e 243 da Carta Magna.

Dessa forma, pela própria Constituição ter sido silente quanto à 
possibilidade da pena de perdimento ser aplicada em casos de dano ao 
erário, pressuposto material da aplicação dessa sanção, ao contrário da 
Carta de 1967, em que previa essa possibilidade, sendo assim por uma 
conveniência do legislador originário decidiu não permanecer com essa 
disposição no atual texto constitucional. Nesse entendimento vale citar: 

O vigente ordenamento (CF/1988) não contém preceito 
específico sobre o “perdimento de bens por danos cau-
sados ao Erário”, a exemplo do que dispunha a Consti-
tuição anterior (artigo 153 par. 11). A atual CF (artigo 
5º.) contém o elenco de direitos e garantias individuais, 
estabelecendo que “ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal (inciso 
LIV), em face do que sua aplicação somente poderia 
ser promovido pelo Judiciário em caso de condenação 
criminal (inciso XLV, b). Ademais, o DL 1.455/1976 
teria perdido eficácia porque não fora objeto de ratifi-
cação pelo Congresso Nacional (artigo 25, par. 1º., do 
Ato das Disposições Transitórias). Apenas se encontra 
prevista a decretação de perdimento de bens, nos ter-
mos da lei, em situações concernentes à pena criminal, 
que constitui matéria distinta da alfandegária, de cunho 
administrativo (MELO, 2010, p. 120).

Ora, pelo exposto é possível visualizar ao menos dois problemas, 
o primeiro, da possibilidade de aplicação de pena de perdimento sem o 
devido processo legal, outro fato se refere ao emprego de tal sanção por 
autoridade administrativa o que, após a promulgação da Constituição de 
1988, não seria mais possível, pois esta entendeu que esse tipo de sanção 
em razão de seu caráter extremo estaria reservado às sentenças conde-
natórias proferidas por juízes criminais (CARLUCI, 1997, p. 366-367). 

Logo, segundo os referidos autores e com pensamento na mesma 
direção Eduardo Rocha Dias e Natercia Sampaio (2004) entendem que, 
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embora a pena de perdimento tenha um caráter administrativo-tributá-
rio, não poderia ser aplicada pela Receita Federal. Sendo permitida essa 
pena pelo ordenamento apenas nos casos previstos pela Constituição 
(artigos que já nos referimos), e na esfera penal quando da prática de 
crimes como o de contrabando e descaminho, em razão do fulcro dife-
renciado para a aplicação da sanção. 

Após se apresentarem alguns dos argumentos contrários à consti-
tucionalidade da pena de perdimento em matéria aduaneira, faz-se ne-
cessário analisarmos os argumentos daqueles que em sentido oposto ar-
gumentam pela constitucionalidade de tal sanção, principalmente para 
coibir o dano ao erário público.

Heleno Taveiro Torres afirma que, mesmo que a atual Constituição 
de 1988 não disponha expressamente a respeito do dano ao erário, nada 
impediria de aplicar-se a pena de perdimento em questões aduaneiras, 
em razão de que a sanção permanece presente no espírito da Constitui-
ção, bem como, seu pressuposto material de forma implícita. 

Dessa forma, a Constituição teria unificado os campos penais e 
administrativos, unificando essas duas searas da pena de perdimento, 
sendo que a única mudança visível quanto a esta sanção seria que essa 
deveria a partir desse momento obedecer ao due process of law, fato 
que não seria necessário antes da Constituição de 1988, de acordo com 
o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 965693-
RS, Rel. Min. Alfredo Buzaid.

Vale ressaltar que embora não esteja prevista a possibilidade de 
aplicação dessa sanção de forma expressa na Constituição, isso não 
levaria ao pensamento de sua inconstitucionalidade, este é o entendi-
mento de Rony Ferreira, que assevera quanto à desnecessidade de tudo 
“estar expressamente previsto na Constituição para que exista”.

O próprio Supremo Tribunal Federal já asseverou no RE 223075 – 
DF; 1ª. Turma; Rel. Min. Ilmar Galvão, que a falta de previsão expressa 
de um instituto ou expressão na Constituição não gera, necessariamen-
te, a inconstitucionalidade ou a não recepção. O entendimento do Tri-
bunal Regional da Terceira Região também vai nesse mesmo sentido, 
que a seguir se transcreve:
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I – O Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a 
constitucionalidade da pena de perdimento por danos 
causados ao erário, por haver expressa na Constitui-
ção Federal de 1967, artigo 153, parágrafo 11, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional n. 11 de 
13 de outubro de 1978 (REx n. 85.693 –RS, Rel. Min. 
Alfredo Buzaid). Mas da falta de previsão expressa na 
vigente Constituição não se conclui a sua inconstitucio-
nalidade ou não-recepção, sendo necessário, para além 
do argumento meramente verbal, analisar se o conteúdo 
das normas constitucionais em vigor admite ou não tal 
penalidade. 
IX – O controle quanto ao ingresso de coisas no País 
diz respeito à sua própria soberania. Nessa atividade, 
não é razoável exigir do Poder Executivo o esgota-
mento da via jurisdicional, consequência necessária se 
acolhida a alegação de inconstitucionalidade da pena 
de perdimento. A autoridade administrativa não pode-
ria dar qualquer destino às mercadorias apreendidas e 
sob sua guarda, pois a destinação implica expropriação. 
O ônus do processo, em casos dessa natureza, cabe ao 
particular, não ao Poder Executivo (TRF- 3º Região; 5º 
Turma; Apelação em Mandado de Segurança n. 49943; 
processo n. 91030300269/MS; Rel. Des, Fed. André 
Nekatschalow).

Vera Lúcia Feil Ponciano, seguindo essa mesma linha de pensa-
mento, afirma não ser relevante a expressa autorização da Constituição 
vigente, em razão de que o próprio direito à propriedade como direito 
fundamental, não se trata de algo absoluto, podendo ser relativizado 
nesse caso pelo interesse público, que se sobrepõe ao particular. Ain-
da argumenta a autora pela validade da pena de perdimento estar inti-
mamente ligada à construção histórica brasileira, estando presente nas 
constituições anteriores (TREVISAN, 2008, p. 281).

Quanto ao direito à propriedade como direito e fundamentação para 
a defesa do particular em face da aplicação da pena de perdimento, será 
exposto mais acentuadamente no capítulo seguinte deste artigo, mas vale 
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asseverar que os direitos fundamentais não se sobrepõem aos deveres do 
cidadão, estando assim em uma relação de horizontalidade, não podendo 
alegar o primeiro para uma escusa não-razoável do segundo. Nesse senti-
do, vale citar o entendimento de José Carlos Vieira de Andrade: 

A concepção dos direitos fundamentais como poderes 
individuais contra o Estado não seria, de fato, suficiente 
nem adequada para exprimir juridicamente as relações 
entre os cidadãos e os poderes públicos; àqueles não 
caberiam apenas direitos nem a estes meros deveres 
(ANDRADE, 2004, p. 159).

E é importante asseverar que a constitucionalidade da pena de 
perdimento já não é mais questionada pelo Supremo Tribunal Federal, 
frente à atual Constituição vigente. O argumento utilizado pela corte 
para afastar a apreciação dessa sanção nos casos em matéria aduaneira 
seria que a pena está prevista na legislação infraconstitucional, e a vio-
lação ao sistema constitucional somente poderia ocorrer por meio de 
questões reflexivas, não cabendo, nesse caso, o controle de constitucio-
nalidade, sendo nesse caso a maioria das situações resolvidas com base 
na súmula 2794 da corte. 

Importante entender que não se trata de uma questão pacífica, 
mesmo que nossa Corte Suprema entenda o contrário, em razão de que 
os argumentos apresentados por ambos os lados são razoáveis e encon-
tram um ambiente profícuo para desenvolver suas teses, principalmente 
por ser uma seara bastante polêmica e controvertida. Assim, ressalta-se 
que se trata de um debate posto e necessário por envolver diversas áreas 
do direito.

 

4 Agl n. 861.141; Rel. Min. Carmen Lúcia; RE 404.781 – Agr; Rel. Min. Gilmar Men-
des; DJ 13/3/2012.
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4. PenA de PeRdImento e o dIReIto fundAmentAl de PRo-
PRIedAde 

Neste tópico, será tratado um pouco sobre o ponto de inflexão 
existente entre a pena de perdimento e o direito de propriedade, em ra-
zão de que ao analisarmos essa sanção, estaríamos analisando a questão 
do interesse público e a proteção ao erário público em face do direito 
fundamental do particular. 

Assim, vamos abstrair a um exemplo hipotético, suponha-se que 
determinado particular, voltando de uma viagem a Ciudad del Este, ao 
entrar em Foz do Iguaçu, importando determinados objetos seja autuado 
pelo fiscal da Receita Federal, e este ao constatar as possíveis irregulari-
dades na importação, determina o perdimento dos bens importados, e do 
veículo que realizou o transporte dos bens irregulares, sendo no nosso 
caso um carro médio. A pergunta que se faz é, se a atuação do fiscal 
estaria restringindo ou lesando um direito de propriedade do particular? 

Para entender a atuação do fiscal da Receita Federal no caso em 
tela, temos que levar em conta os direitos fundamentais do particular, 
entre eles o seu direito à liberdade e ao da propriedade, bem como, a ve-
dação ao confisco. Ainda sobre o exemplo citado, vale ressaltar que se 
for uma pessoa jurídica que estiver realizando a importação, o mesmo 
questionamento também é válido em razão de que a Constituição esten-
deu o direito fundamental de propriedade também às Pessoas Jurídicas 
de Direito Privado no momento que garante a livre iniciativa.

Já se adianta que assim como o argumento da (in)constituciona-
lidade quanto à pena de perdimento, quando analisamos se ocorreria 
uma violação ao direito de propriedade no momento da aplicação dessa 
sanção, também teremos teses contrárias ou favoráveis, que agora se 
passa a explicar. 

Aos que defendem que a aplicação da pena de perdimento não vio-
laria o direito à propriedade argumentam que, mesmo que a Constitui-
ção reconheça e garanta os direitos e garantias fundamentais, isso não 
afastaria a existência de deveres básicos que o próprio particular deve 
ter para com a sociedade e o Estado, como nos aponta Gregorio Robles 
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(2005, p. 45), que argumenta “que não faz sentido pretender, como é 
comum, fundamentar os direitos humanos sem fazê-los corresponder 
aos deveres e valores morais”. 

Dessa forma, os Direitos Fundamentais não poderiam servir como 
argumento ou escusa para a prática de atos que lesem o patrimônio es-
tatal, e por uma interpretação reflexiva, atitudes que causem um dano 
para toda sociedade. 

Faz-se de bom alvitre ressaltar que a doutrina constitucionalista 
é uníssona em afirmar que mesmo que a Constituição dê uma força 
normativa imperativa aos direitos fundamentais, esses não seriam abso-
lutos, podendo ser relativizados em situações de interesse público para 
o bem de toda a sociedade. 

O interesse público em um Estado Democrático de Direito não 
se trata de uma afirmação de uma vontade discricionária do Estado, 
nem se confunde ainda com a vontade de seus governantes ou mesmo 
de pequenos grupos dominantes, mas se trata de proteger toda a co-
munidade nacional. 

Ademais, a própria Constituição vai estabelecer que o direito à 
propriedade não é absoluto, em razão de estar condicionado pelo artigo 
5º. XXIII da Constituição ao cumprimento de sua função social. Sendo 
que o não cumprimento dessa função pode levar o Estado a agir, poden-
do termos até o caso de desapropriação. 

Nos casos do uso da propriedade, para a plantação de psicotrópi-
cos, tem-se outra possibilidade de relativização do direito à proprie-
dade, que pode gerar até mesmo o seu perdimento. Dessa forma, os 
defensores da aplicação da pena de perdimento em matéria aduaneira 
argumentam que não há direitos absolutos e que o Estado deve agir 
quando houver abusos de direitos, para impedir os riscos iminentes à 
vida em sociedade, ademais a fiscalização aduaneira não tem apenas 
uma função tributária, mas principalmente uma função administrativa 
de proteção social.

Para os autores, que argumentam que a pena de perdimento seria 
uma violação ao direito de propriedade, eles defendem que os Decre-
tos-leis nº. 37/66 e 1.455/67 não obedeceriam à legalidade. Em razão de 
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que qualquer limitação a um direito fundamental deveria estar expresso 
na Constituição e mesmo obedecer ao princípio da legalidade. 

Nessa linha de raciocínio, os Decretos, por terem sidos expedidos 
pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo, que teria atualmente com-
petência outorgada pela Constituição para legislar nessa matéria quanto 
à relativização direitos fundamentais.

Ainda, pode-se citar que embora o direito à propriedade se en-
contre em processo de relativização por parte da legislação ordinária, 
impõe-se ainda ao legislador a necessidade de preservar o conteúdo ou 
o núcleo essencial desse direito fundamental que estaria sendo lesado 
no momento da aplicação da pena de perdimento nas questões de direi-
to aduaneiro. 

Uma coisa que deve ficar evidente, durante todo o debate, é que 
o direito de propriedade deve ser observado, bem como, respeitados os 
princípios da proporcionalidade por parte do Estado quando da aplicação 
de limitações ou restrições à propriedade, bem como, deve ser afirmativa 
a resposta que o erário público também deve receber proteção semelhan-
te, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

consIdeRAções fInAIs

Após apresentação dos argumentos contrários e favoráveis que 
embasam os debates quanto à (in)constitucionalidade da pena de per-
dimento em matéria aduaneira, e sua correlação com o direito de pro-
priedade, é possível inferir algumas ideias a esse respeito que a seguir 
começamos a tratar. 

O primeiro ponto é que, embora seja uma sanção relativamente 
antiga no ordenamento, e seja aplicada por diversos países, tem-se pou-
cos estudos na doutrina nacional que busquem especificar e aprofundar 
o estudo da pena de perdimento, e isso se deve principalmente por ter 
se formado um tabu quanto a essa questão, tornando-se quase que um 
ponto de inflexão. 

Outro fato problemático é que a própria legislação que vem a regu-
lamentar a aplicação da pena de perdimento em matéria aduaneira, mais 
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especificamente os Decretos Lei n. 37/1966 e 1.455/1976, necessitam 
de uma atualização que passa justamente por uma atuação legislativa, 
com o afã de dar mais legitimidade até mesmo para a administração 
da aduana, em razão de que hoje quase toda a legislação nessa matéria 
é composta por atos de hierarquia bastante inferiores sendo portarias, 
instruções normativas ou atos declaratórios. 

Quanto à constitucionalidade, o STF atualmente tem usado uma 
jurisprudência defensiva como apresentamos, para afastar a análise da 
constitucionalidade da pena de perdimento, quando na verdade se faz 
totalmente necessário que os tribunais superiores voltem a analisar essa 
questão e a enfrentem não como algo resolvido e pacífico, mas como um 
debate posto e primordial para o Estado Democrático de Direito. E como 
nos referimos no parágrafo anterior, é essencial que o Congresso Nacio-
nal atue pela edição de novas normas para regulamentar a administração 
das aduanas embasado por princípios e direitos previstos na Constituição.
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Resumo De acordo com a Constituição vigente, a casa é asilo inviolá-
vel do indivíduo, preceito esse que poderá ser relativizado em caso de 
flagrante delito. Existem no desenrolar do serviço policial ocasiões em 
que a prisão ocorre em ambiente diverso do domicílio e se faz necessária 
a busca domiciliar com o intuito de se produzir as provas e se firmar a 
caracterização do crime. Nesse caso, o delito não aconteceu no domicílio 
do autor, portanto, não está explícito que a autoridade policial poderá 
adentrar o asilo inviolável do indivíduo. A Constituição Federal assevera 
ainda que o acesso poderá se dar mediante consentimento do morador. 
Ocorre que, durante a prisão em flagrante, pode-se inferir que tal autori-
zação tenha se dado mediante coação, em função da própria natureza da 
atividade policial. Para tanto, seria conveniente que, em caso de flagrante, 
a figura do consentimento não estivesse obrigatoriamente presente, a fim 
de dar maior amplitude ao serviço policial. O objetivo deste trabalho é 
delimitar até que ponto poderá ser realizada a busca e apreensão domi-
ciliar em decorrência da prisão em flagrante ocorrida fora do domicílio.
Palavras-chave: domicílio. FlagraNtE. Provas. garaNtias. Busca 
domiciliar.
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AbstRAct According to the current Constitution, the house is inviolable 
asylum of the individual, a precept that can be relativized in case of 
flagrante delicto. In the course of the police service, there are occasions 
when the arrest takes place in an environment other than the home and 
it is necessary to search the domicile with the purpose of producing the 
evidence and establishing the characterization of the crime. In this case, 
the offense did not occur in the author’s home, so it is not explicit that 
the police authority can enter the inviolable asylum of the individu-
al. The Federal Constitution further asserts that access may be granted 
with the consent of the resident. It occurs that during the arrest in fla-
grante it can be inferred that this authorization has been given through 
coercion, due to the very nature of the police activity. For this, it would 
be advisable that in case of flagrante the figure of the consent was not 
necessarily present, in order to give greater scope to the police service. 
The objective of the present study is to determine the extent to which 
the search and seizure can be carried out as a result of the arrest in the 
offense occurred outside the home. 
Key-words: domicilE. FlagraNt. EvidENcEs. WarraNtiEs. homE sE-
arch.

IntRodução

Este trabalho trata da busca domiciliar, sem consentimento, em 
decorrência da prisão em flagrante. Será analisado se simultaneamente 
à prisão em flagrante poderá ser efetuada a busca domiciliar e se essa 
busca depende ou não do consentimento do preso e dos demais mora-
dores da residência. Inicialmente, teremos como hipóteses se durante a 
prisão em flagrante a busca domiciliar poderá ser feita somente median-
te o consentimento do preso ou dos demais moradores. Outra hipótese 
é que a situação de flagrância autoriza a busca, independentemente de 
consentimento. 

Tal abordagem se justifica devido ao fato de os elementos de prova 
serem de extrema importância para a manutenção da prisão, bem como, 
da sua conversão em prisão preventiva e, na fase processual, de uma pos-
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sível condenação. No entanto, os elementos de prova são de difícil pro-
dução. Observa-se que no momento da prisão, ou seja, no calor dos acon-
tecimentos é que são produzidos os principais e mais relevantes meios de 
prova do cometimento de um crime. Em função desse fato, faz-se neces-
sário saber com clareza se durante a prisão em flagrante os condutores da 
prisão podem ou não efetuar a busca domiciliar e se esta depende ou não 
do consentimento do preso ou dos demais moradores da residência.

Para nortearmos o presente trabalho teremos como objetivo, entre 
outros, definir direitos e garantias fundamentais; delimitar a extensão e 
o conceito de “casa, asilo inviolável do indivíduo” e analisar a prisão 
em flagrante e suas particularidades, bem como, a manutenção e a perda 
de direitos fundamentais ocasionados por ela.

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, onde 
seu escopo é buscar a solução legal e fática quando das ações policiais. 
Quanto aos procedimentos técnicos, será uma pesquisa bibliográfica, 
pois terá como base livros, leis, julgados, e outros trabalhos científicos 
que se referem ao assunto em estudo. O trabalho foi dividido nas seguin-
tes seções: Direitos e Garantias Fundamentais; O Asilo Inviolável do In-
divíduo; Os Direitos Fundamentais e a Prisão em Flagrante; e a Violação 
de Domicílio e a Prisão em Flagrante e as Considerações Finais.

dIReItos e gARAntIAs fundAmentAIs

A atuação policial requer o fiel cumprimento a todos os mandamen-
tos contidos no ordenamento jurídico do Estado. Tal ordenamento tem 
como base primeira sua Constituição, que é a lei maior de um país. O 
Brasil, constituído em Estado Democrático de Direito, tem na Constitui-
ção da República Federativa do Brasil (CRFB), promulgada em 1988, 
todos os fundamentos de onde derivam todas as demais leis e normas, 
permanecendo esta em um patamar de supremacia sobre todas as outras.

Além de dar o direcionamento a todas essas demais normas, a 
CRFB confere a um título especial atenção, justamente onde estão ins-
culpidos os direitos e garantias fundamentais. Dada a sua importância, 
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sua inobservância deve ser tratada com rigor, ensejando a atuação do 
poder de punir do Estado. Vejamos então a definição de Dantas:

[...] a Constituição pode ser definida, em sua acepção 
jurídica, como a norma jurídica fundamental, que con-
diciona a edição, interpretação e validade das normas 
infraconstitucionais, e que tem por conteúdo o conjunto 
de normas (princípios e regras) que fornecem a orga-
nização fundamental de ente estatal, além de fixar os 
direitos e garantias fundamentais, bem como os direitos 
sociais e econômicos (DANTAS, 2009, p. 19).

Observa-se que em primeiro plano estão os direitos e garantias 
fundamentais, que na verdade são uma forma de derivação dos direitos 
humanos universais. Sem essas garantias não há que se falar em estado 
democrático de direito, por isso são de fundamental importância para a 
própria existência dos seres humanos. Portanto, para que se tenha uma 
autorização de restrição de um direito fundamental se faz necessário que 
seja algo em mesmo nível de importância e que esteja claramente estabe-
lecido legalmente, ou seja, qualquer tipo de exceção somente poderá ser 
tolerado em situações excepcionais e que sirva também para que o estado 
democrático de direito seja preservado, em função dos demais cidadãos, 
pela própria manutenção da lei e da ordem. Nesse sentido é o que lesiona 
Haberle (2002) citado por Nery Junior e Nery, (2014, p. 226):

Os direitos fundamentais constituem, na atualidade, 
conceito que engloba os direitos humanos universais 
e os direitos nacionais dos cidadãos garantidos pela 
Constituição, contra os abusos que possam ser cometi-
dos pelo Estado ou pelos particulares. Ambas as classes 
de direitos são, ainda que com intensidade diferente, 
parte integrante necessária da cultura jurídica de todo 
Estado Constitucional.

É importante frisar novamente que, em decorrência do que foi ex-
planado, pode-se afirmar que não há direitos absolutos, até mesmo os 



A buscA domiciliAr em decorrênciA dA prisão em flAgrAnte

355Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 351-370, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228

fundamentais. Embora não se possa admitir que a quebra desses direi-
tos seja feita de forma corriqueira e banal. Esses direitos são definidos 
como fundamentais porque são o sustentáculo da própria vida em socie-
dade, que ao longo de sua evolução não mais pôde permitir que o poder 
soberano e absoluto do governante prevalecesse sobre a existência do 
homem ou mesmo a respeito deste sobre o mais fraco. Assevera Nelson 
Nery (2014, p. 226): 

A regra é a prevalência dos direitos e garantias funda-
mentais contra o interesse público e particular e contra 
os interesses do Estado. De outra parte, não existem 
direitos absolutos, de sorte que mesmo os direitos fun-
damentais podem sofrer mitigação. A exceção, portan-
to, é a mitigação dos direitos e garantias fundamentais. 
Essa mitigação, entretanto, somente pode ocorrer em 
situações excepcionalíssimas, mediante ponderação 
pelo princípio da proporcionalidade. Não se pode fa-
zer da exceção regra e banalizar essa excepcionalidade, 
tangendo direitos fundamentais ao argumento de que o 
interesse público deve prevalecer sobre eles. 

No Artigo 5º. da CRFB estão estabelecidos os direitos e deveres 
individuais e coletivos, sendo essa a principal fonte de direitos e garantias 
fundamentais do ordenamento jurídico pátrio. É nesse dispositivo consti-
tucional que se encontra o objeto de estudo do presente trabalho. Inicial-
mente, vejamos o inciso que define a particularidade inerente ao que se 
deve garantir quando se refere à casa: “XI – a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do mora-
dor, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial” (BRASIL, 1988).

Nesse diapasão, cabe ressaltar que o flagrante delito, objeto de es-
tudo do presente trabalho, não é o citado no inciso mencionado. O obje-
to é o flagrante delito ocorrido fora do ambiente definido como casa nos 
casos em que como decorrência dessa prisão a busca domiciliar poderá 
ou não ocorrer e se esta depende do livre consentimento do morador.
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o AsIlo InvIolável do IndIvíduo

Com efeito, Silva (2008) e Canotilho (2010) concordam que a ín-
tima conexão da garantia da inviolabilidade do domicílio com a esfera 
da vida privada e familiar lhe assegura um lugar de honra na esfera 
dos assim chamados direitos da integridade pessoal. E por tal razão, a 
proteção do domicílio foi, ainda que nem sempre da mesma forma e na 
atual amplitude, um dos primeiros direitos assegurados no plano das 
declarações de direitos e dos primeiros catálogos constitucionais. 

A proteção contra ordens gerais de buscas domiciliares já constava 
da Declaração dos Direitos do Homem da Virgínia, de 1776. Diversos 
documentos históricos pelo mundo reiteram a importância de tal pro-
teção. A qual foi prevista na Carta Imperial Brasileira de 1824, onde se 
falava na casa como asilo inviolável do indivíduo. De lá para cá o di-
reito à inviolabilidade do domicílio passou a ser presença constante nos 
catálogos constitucionais de direitos fundamentais e mesmo do direito 
internacional dos direitos humanos.

O que cabe enfatizar é que também na tradição constitucional bra-
sileira, como se verá logo adiante, o direito fundamental à inviolabilida-
de do domicílio ocupa lugar de destaque entre os direitos fundamentais 
que dizem respeito à proteção da vida pessoal e familiar de um modo 
geral. Guardando, de resto, íntima conexão com outros direitos funda-
mentais, como é o caso da proibição do aproveitamento de provas ilíci-
tas. Dessa forma, o âmbito de proteção do direito fundamental (invio-
labilidade do domicílio) e os limites de atuação da autoridade policial 
serão objetos de estudos neste trabalho.

Diante de tamanha importância, o conceito de domicílio no orde-
namento jurídico brasileiro buscou dar a maior amplitude possível, com 
vistas a garantir a fundamental necessidade que tem o indivíduo de existir 
em seu convívio social e os protegendo das mazelas daqueles que detêm 
o poder, seja esse estatal ou particular. Ao retratar o asilo do indivíduo 
como casa, este estando definido no inciso XI Artigo 5º. da CF, o legis-
lador está se referindo a qualquer tipo de recinto em que o cidadão deve 
manter a sua segurança e intimidade preservados, seja individualmente 
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ou de sua família ou quem quer que seja que ali se estabeleça. Como bem 
descreve Rogério Tucci (2011, p. 338): “Qualquer lugar, enfim – comple-
mentamos –, em que despontada a privacidade, se encontre, permanente 
ou transitoriamente, determinada coisa ou pessoa”. 

Com o mesmo viés, o próprio Artigo 5º. da CF preocupou-se em 
enumerar, de forma taxativa, quais as ocasiões em que poderão ocor-
rer os ingressos lícitos no domicílio, são elas: “XI – [...] em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial”. Observa-se que as situações enumeradas 
estão em um patamar legal que visa à própria segurança e existência das 
pessoas que ali residem e da coletividade como um todo. Portanto, sen-
do tais motivos bastantes para figurarem como exceção à fundamental 
garantia dada pela CRFB. A taxatividade imposta pela CF é ratificada 
pelas lições de Rogério Tucci (2011, p. 338): “Só mesmo nos casos em 
que a própria Constituição Federal ressalva ela é permitida, até porque 
a relevância das situações (flagrante delito, desastre ou necessidade de 
prestação de socorro) importa na sua prevalência sobre a privacidade 
tutelada”. Em alguns casos, o flagrante delito ocorrido fora da residên-
cia depende de coleta de provas ou apreensão de objetos relacionados 
ao crime no interior da residência do preso.

os dIReItos fundAmentAIs e A pRIsão em flAgRAnte

É natural que para a convivência em sociedade padrões e limites 
sejam estabelecidos para que os anseios e vontades pessoais não extra-
polem os direitos dos demais indivíduos. Com esse intuito nascem as 
normas legais, visando à regulação das atitudes das pessoas em detri-
mento do contexto do homem como ser social. Diante da complexidade 
das relações sociais, as leis e normas vão surgindo e se ramificando de 
acordo com a evolução e as necessidades da citada regulação, tendo 
como parâmetro fundamental uma lei maior de onde irá derivar todas as 
demais normas. Com esse objetivo, nasce a Constituição Federal como 
Carta Magna do arcabouço jurídico do Estado, onde serão insculpidos 
todos os princípios e fundamentos para a construção das demais nor-
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mas, assim como bem assevera Nery Júnior e Nery (2014): “Constitui-
ção significa ordem jurídica fundamental do Estado e da sociedade”.

Todavia, a convivência social deve seguir seu curso normal, de 
modo que as leis e normas devem ser invocadas somente por ocasião 
dos conflitos de vontades e interesses, mediando e disciplinando as 
condutas dos cidadãos. Diante da diversidade dos mencionados con-
flitos e vontades, o direito, no decorrer dos tempos, se ramificou e se 
especializou em vários ramos, de acordo com as necessidades sociais. 
Destarte, o Direito Penal surge com o objetivo de disciplinar e garantir 
os bens jurídicos de maior relevância no desenrolar da atividade social, 
de modo que esse ramo somente será acionado quando da ineficácia de 
todos os demais, haja vista que ele deve ser considerado como a ultima 
ratio (última razão, último recurso) do direito a ser invocado. Caracteri-
zando o princípio da intervenção mínima do Estado, também chamado, 
ou seja, o Direito Penal se presta a tutelar somente bens jurídicos de 
alta lesividade, onde outro ramo do direito não se mostrou eficaz. Para 
ilustrar, cabe frisar as lições de Rogério Greco (2016, p. 3):

Se é com base nesse princípio que os bens são selecio-
nados para permanecer sob a tutela do Direito Penal, 
porque considerados como os de maior importância, 
também será com fundamento nele que o legislador, 
atento às mutações da sociedade, que com a sua evo-
lução deixa de dar importância a bens que, no passado, 
eram de maior relevância, fará retirar do nosso ordena-
mento jurídico-penal certos tipos incriminadores. 

Como ramo do direito dos bens jurídicos mais valorosos, ao Direi-
to Penal se presta, por consequência, o direito de punir do Estado, o jus 
puniendi, que se traduz na aplicação de sanção quando do descumpri-
mento de mandamento legal. Os tipos de sansões penais encontram-se 
enumerados no Artigo 32 do Código Penal, podendo tais penas ser pri-
vativas de liberdade, restritivas de direito e de multa, sendo as primeiras 
aplicadas aos casos mais graves e mediante a prisão daquele que come-
te a infração penal. Já a prisão, de acordo com o inciso LXI do Artigo 
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5º. da CF, somente se opera em duas situações: por meio de mandado 
emanado de juiz ou em flagrante delito, ressalvadas as questões relacio-
nadas aos militares.

Como bem explica Capez: “O termo flagrante provém do latim 
flagare, que significa queimar, arder. É o crime que ainda queima, isto 
é, que está sendo cometido ou acabou de sê-lo” (CAPEZ, 2010, p. 307). 
Cabe frisar novamente que a prisão em flagrante é a única que não de-
corre de ordem judicial, motivo pelo qual os elementos de prova devem 
ser consistentes o bastante para que ela não seja de pronto relaxada. 
Por isso, seria de suma importância que em determinadas situações da 
prisão em flagrante a casa do infrator fosse submetida a uma busca. A 
seguir, vejamos o que o Artigo 5º. da Constituição traz relacionado à 
garantia fundamental por ocasião da prisão em flagrante:

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judici-
ária competente, salvo nos casos de transgressão militar 
ou crime propriamente militar, definidos em lei;
 LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 
competente e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada;
LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre 
os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada 
a assistência da família e de advogado;
 LXIV – o preso tem direito à identificação dos respon-
sáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
 LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária (BRASIL, 1988).

Observa-se que o constituinte teve o cuidado de delimitar quais os 
direitos inerentes ao preso, mesmo estando privado de seu principal direi-
to, que é o direito de ir e vir. Por sua vez, deve-se ressaltar que o direito 
à inviolabilidade de domicílio e as garantias conferidas ao preso estão 
instituídos no mesmo artigo da Constituição da República, o que nos leva 
a deduzir que estão no mesmo nível de importância, cabendo ainda inferir 
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que tal observação terá grande importância quando do imbróglio da bus-
ca domiciliar na casa do elemento preso em flagrante delito.

O Artigo 302 do Código de Processo Penal (CPP) enumera as si-
tuações nas quais se opera a prisão em flagrante:

Artigo 302.  Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;
II – acaba de cometê-la;
III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração;
IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, ar-
mas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor 
da infração (BRASIL, 1941).

A situação que se tem como parâmetro para o presente estudo se 
refere ao fato de ocorrer a prisão em flagrante de um indivíduo, sem 
que este esteja em seu ambiente domiciliar e se tenha a suspeita, funda-
mentada, de que outros elementos e provas relacionados com o crime 
estejam no domicílio do infrator. O artigo citado contempla as várias 
ocasiões em que se opera o flagrante, mas não contempla diretamente 
o caso da busca domiciliar que porventura se tenha a necessidade de se 
proceder após a prisão, com o intuito de se colher elementos de prova 
ou novas circunstâncias do crime.

O exemplo considerado como exponente para o estudo ora em 
construção é o caso de a pessoa abordada na via pública com quantia 
razoável de substância entorpecente e se tem como fundada suspeita 
que os demais elementos que levarão a tipificar aquela ação como 
tráfico de substâncias entorpecentes se encontra no interior de sua 
residência, como caderno de controle de clientes, balança de precisão 
ou mesmo dinheiro produto do crime. Outro caso clássico é o autor 
de um homicídio preso na via pública logo após a consumação, mas 
que, no entanto, antes de sua prisão, este foi até a sua casa e ocultou 
a arma do crime.
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Diante dos exemplos mencionados, traz-se à baila o inciso IV do 
Artigo 302 do CPP. Quando o legislador afirma estar caracterizado o 
flagrante estando o suposto autor com instrumentos, armas ou objetos 
que façam presumir ser o autor do delito, infere-se que faz alusão ao 
objeto que esteja em sua posse. Portanto, a princípio não faz menção ao 
autor que foi visto entrando em casa para ocultar esses objetos e pos-
teriormente foi devidamente preso em função de outras circunstâncias 
e se nesse caso poderia o responsável pela prisão proceder à busca do-
miciliar com o intuito de se obter as provas relativas ao crime. Poderia 
ainda se estender ao tipificado no inciso III, ou seja, ser perseguido logo 
após em situação que faça presumir ser o autor. No caso em análise, o 
autor já se encontra preso, mas faltam elementos. Sobre o caso do fla-
grante impróprio já descrito, vejamos o que diz Capez (2010, p. 308):

No caso do flagrante impróprio, a expressão “logo 
após” não tem o mesmo rigor do inciso precedente 
(acaba de cometê-la). Admite um intervalo de tempo 
maior entre a prática do delito, a apuração dos fatos e o 
início da perseguição. Assim, “logo após” compreende 
todo o espaço de tempo necessário para a polícia chegar 
ao local, colher as provas elucidadoras da ocorrência do 
delito e dar início à perseguição do autor. 

Como visto, fala-se em colher provas e depois perseguir o autor. 
No entanto, não está se referindo à assertiva inversa, ou seja, prender o 
autor para depois colher as provas.

A vIolAção de domIcílIo e A pRIsão em flAgRAnte

O Artigo 150 do Código Penal Brasileiro (CP) tipifica o crime de 
violação de domicílio e em seu parágrafo segundo caracteriza como 
caso de aumento de pena o fato cometido por funcionário público, fora 
dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas 
em lei, ou com abuso de poder. Damásio de Jesus (2004) em seu Código 
Penal Anotado faz referência à entrada do funcionário público na casa 
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para cumprimento de certas diligências, citando a penhora, o sequestro 
e a busca e apreensão, asseverando ainda que devem ser realizadas me-
diante princípios previstos em lei, mas não discorre sobre a contenda 
em que ora se estuda.

No caso das Polícias Militares, a violação de domicílio está ti-
pificada no Artigo 226 do Código Penal Militar (CPM), em ambos os 
códigos o mencionado crime tem idênticos enunciados, pena máxima e 
qualificadora. No entanto, no parágrafo 2º. do citado artigo, ao mencio-
nar os casos de agravação de pena, especifica entre as possibilidades o 
fato cometido por militar em serviço. Portanto, vislumbra-se que caso 
ocorra a busca domiciliar sem que haja amparo legal para a sua realiza-
ção, estes estariam sujeitos às penas previstas no citado artigo do CPM, 
estando ainda tais penas sujeitas à respectiva agravação. Diante desse 
fato, é evidente que a busca domiciliar em decorrência da prisão em 
flagrante somente deve ocorrer se for afastada a possibilidade do come-
timento do crime de violação de domicílio (BRASIL, 1969).

Ao mencionar o cometimento do crime de violação de domicílio, 
tipificado no Artigo 226 do CPM, deve-se neste ínterim fazer um parên-
tese em relação ao cometimento de Abuso de Autoridade, em confor-
midade com o instituído pela Lei nº. 4.898, de 9 de dezembro de 1965. 
Existe um conflito aparente de normas em decorrência do Artigo 3º., 
letra “b” da citada lei: “Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer 
atentado: b) à inviolabilidade de domicílio”. Observa-se tal conflito em 
função de que quando da agravação da pena, o § 2º. do Artigo 226 do 
CPM nos remete ao fato cometido por militar em serviço. No nosso 
caso em estudo, tendo efetuado a prisão em flagrante, estaria o policial 
em serviço, ou mesmo em razão desta, portanto abarcado pela agravan-
te mencionada. No entanto, a Lei nº. 4.898 é específica para a aplicação 
ao detentores de poder estatal, desse modo, sendo direcionada, e de 
forma específica, aos policiais, e outros agentes públicos no exercício 
de suas funções (BRASIL, 1969).

Diante do conflito ora suscitado, é natural que o agente público 
observe quais serão as consequências decorrentes de sua ação, caso ve-
nha incidir em desacordo com qualquer mandamento legal. No caso 
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em tela, normalmente quando vem à tona a aplicação da lei de abuso 
de autoridade, o agente público abstrai a pena principal e se preocupa 
ordinariamente com a pena acessória, que é a constante da letra “c” do 
§ 3º. do Artigo 6º., que consiste na perda do cargo.

No caso de policiais militares regidos pela legislação penal militar 
e a legislação penal extravagante (abuso de autoridade), parte da dou-
trina invoca o princípio da especialidade. Por ser direcionada especifi-
camente para os agentes públicos e detentores de poder, boa parte da li-
teratura assevera que deve ser aplicada a esses casos a Lei nº. 4.898/65, 
mesmo cometidos por policiais militares em serviço. No entanto, Neves 
e Streifinger (2014, p. 1.140), na busca para resolver a contenda, invo-
cam o critério da sucessão temporal, tendo como solução a aplicação do 
código penal especial:

Ademais, deve-se lembrar que o CPM e a Lei 
n.4.898/65, nos tipos em conflito, possuem elementos 
especializantes intensos, não sendo esse critério seguro 
para a solução do conflito aparente de normas; deve-se 
valer do critério da sucessão temporal das leis penais, 
frisando-se que a Lei de Abuso de Autoridade surgiu 
em 1965, enquanto o Código Penal Castrense, em 
1969, já tendo este como conteúdo informativo aquela 
lei, concluindo-se que, mesmo conhecendo o delito de 
abuso de autoridade, o legislador penal militar desejou 
desconstituí-lo como autônomo, colocando-o como 
majorante de outro crime. 

Com o intuito de dar a guarida necessária ao exercício da prisão 
em flagrante e da respectiva busca domiciliar posterior à prisão pratica-
da por policias militares, busca-se respaldo no parágrafo 3º. do mesmo 
Artigo 226 do CPM, cujo teor é o mesmo do Artigo 150 do Código 
Penal comum. O mencionado parágrafo traz à baila as possibilidades 
de exclusão do crime, enumerando em dois incisos as respectivas situ-
ações onde não estará presente a violação de domicílio. No inciso I as 
ocasiões em que não estará configurado o crime durante o dia, que são 
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elas: para efetuar a prisão ou outra diligência; o inciso em tela traz ainda 
que para tais situações deverão ser observadas as formalidades legais 
e ainda em cumprimento de lei ou regulamento militar. Portanto, da 
leitura desse inciso nos remete, ao mencionar o período diurno, a prisão 
efetuada mediante mandado judicial e ao cumprimento de algum tipo 
de busca ou apreensão, também realizada mediante ordem ou autoriza-
ção judicial, assim como leciona Rogério Greco (2016, p. 483):

A primeira hipótese diz respeito ao cumprimento de de-
terminação judicial, seja para efetuar prisão de alguém 
ou mesmo para realizar outra diligência, a exemplo do 
cumprimento de mandado de busca e apreensão. Nesses 
casos, somente poderá ser cumprida a ordem judicial 
durante o dia. 

Já o inciso II remete à prisão em flagrante, tendo em vista que 
se refere ao caso de alguma infração penal que esteja sendo ali prati-
cada ou na iminência de o ser, independentemente do horário em que 
esteja ocorrendo. Dessa maneira, o parágrafo 3º. do citado Artigo 226 
do CPM, especificamente em seu inciso II, dá a guarida necessária 
para que seja efetuada a prisão em flagrante de crimes que estejam 
sendo cometidos no interior de qualquer domicílio. No entanto, no 
caso específico do presente trabalho, nos referimos ao adentramento 
no domicílio do autor de um crime que teve a sua prisão em flagrante 
efetuada em outro local, ou seja, o crime não foi praticado na “casa” 
do autor (BRASIL, 1969).

Destarte, o § 3º. em comento não possibilita sustentabilidade para 
que seja realizado busca domiciliar na casa do infrator, após este ter 
sido preso em flagrante delito em local diverso de seu domicílio. Para 
esse dispositivo, merece ainda frisar a ressalva lembrada por Alves-
-Marreiros, Rocha e Freitas (2015), de que por força de lei ou regula-
mento somente se estes repetirem o constante do inciso XI do Artigo 5º. 
da Carta Magna de 1988, sendo outra hipótese inaceitável, de modo que 
lei ou regulamento não poderá autorizar a violação de domicílio para 
efetuar a prisão ou outro tipo de diligência.
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No entanto, da interpretação do já citado inciso II do § 3º., ao 
mencionar que não se constituirá crime a entrada em casa alheia quando 
algum crime está sendo ali praticado, infere-se que em caso de crimes 
que são praticados de forma contínua ou permanente, sendo parte ou 
um desses atos praticados no interior da residência, depara-se com um 
caso onde poderá ser efetuada busca domiciliar, mesmo sem o consen-
timento do infrator ou dos moradores. Os crimes classificados como 
crimes de ação continuada e sua definição encontram-se insculpidos no 
Artigo 71 do CP:

Crime continuado
Artigo 71 – Quando o agente, mediante mais de uma 
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes 
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais 
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto a dois terços (BRASIL, 1940).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamen-
to pela Segunda Turma, do Habeas Corpus nº. 121.419, de relatoria do 
Ministro Ricardo Lewandowski, prolatou acórdão no sentido de que 
no caso de crime permanente não há que se falar em inviolabilidade de 
domicílio ou prova obtida de forma ilegal pela ausência de mandado de 
busca e apreensão lavrado por juiz:

3. Consoante o entendimento da Corte, “[é] dispensá-
vel o mandado de busca e apreensão quando se trata de 
flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as 
medidas sem que se fale em ilicitude das provas obti-
das” (RHC nº. 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o 
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).

Em julgamento análogo, o STJ firmou entendimento de que:
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A garantia constitucional da inviolabilidade do domicí-
lio cede espaço nos casos de flagrante delito, não mere-
cendo censura a ação policial intentada com o objetivo 
de efetuar prisão no interior de residência, após cons-
tatar em campana a realização de comércio ilícito de 
entorpecentes (STJ, RHC 7.749, Rel. Vicente Leal, 6ª 
T., DJU 28/9/1988).

Em uma decisão mais recente, datada de 18 de abril de 2017, deci-
diu o STF em julgamento realizado pela Segunda Turma segundo a qual 
“policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de 
busca e apreensão ou se houver fundadas razões de que ocorre flagrante 
delito no local”. No julgamento do Habeas Corpus nº. 138.565, relator 
Ministro Ricardo Lewandowski pode se observar o reforço do mesmo 
posicionamento já citado do STF em uma decisão da mesma turma três 
anos mais tarde (RHC nº. 138.565/SP, Segunda Turma, Relator o Mi-
nistro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/04/17). 

Diante dos julgados e das doutrinas citadas, conduz-se a afirmar que 
não é possível uma interpretação extensiva do dispositivo constitucional 
na busca e apreensão com violação de domicílio. Em qualquer hipótese 
que a medida é tomada sem o amparo constitucional, é medida ilegal que 
macula a prisão e a produção probatória gerando consequências proces-
suais. Em um dos casos, se trata da apreensão de arma de fogo, onde um 
dos autores de um crime indicou aos policiais o local onde se encontra-
vam as armas, fato que sucedeu a pedido com alegação de prova obtida 
por meio ilícito, sendo então denegado o pedido pelo fato de que a posse 
de arma já constitui crime no caso absorvido por uma conduta mais gra-
ve. No outro caso, tratava-se de tráfico de entorpecentes, onde após cons-
tatação do crime por meio de campana, foi realizado busca domiciliar e 
a respectiva prisão e, da mesma forma, após alegação de ilegalidade por 
conta da violação de domicílio, denegou-se o pedido, mas o crime estava 
ocorrendo no interior da residência. E no último caso, também envol-
vendo tráfico de drogas, os policiais invadiram o domicílio sem ordem 
judicial e sem a caracterização prévia do flagrante, situação que maculou 
o ato repercutindo na legalidade da prisão e da produção probatória. 
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consIdeRAções fInAIs

Este artigo teve como proposta realizar uma análise da busca do-
miciliar, sem consentimento, em decorrência da prisão em flagrante. 
Onde foi analisado se simultaneamente à prisão em flagrante poderia ou 
não ser efetuada a busca domiciliar e se essa busca depende ou não do 
consentimento do preso e dos demais moradores da residência. 

Inicialmente, tivemos como hipóteses se durante a prisão em fla-
grante a busca domiciliar poderia ser realizada somente mediante o 
consentimento do preso e dos demais moradores, ou se essa busca po-
deria ocorrer independentemente de consentimento.

Para norte do trabalho, teve como objetivo definir direitos e ga-
rantias fundamentais; delimitar a extensão e o conceito de “casa, asilo 
inviolável do indivíduo” e analisar a prisão em flagrante e suas particu-
laridades, bem como, a manutenção e a perda de direitos fundamentais 
ocasionados por ela. Ao final, pode-se afirmar que a inviolabilidade de 
domicílio somente será desrespeitada nos casos citados na Constituição 
Federal, tendo apenas como casos extensivos da prisão em flagrante os 
crimes permanentes e os crimes de ação continuada.

Constatou-se que a atuação policial como órgão estatal garantidor 
da lei e da ordem, quando a serviço em um estado democrático de di-
reito, faz que suas ações estejam em um lapso tão estreito e qualquer 
deslize estará sujeito ao crivo mais severo da lei. No jargão policial diz-
-se que a atuação “é no fio da navalha”, de um lado a omissão, do outro 
o excesso, ambos podem configurar crimes.

 Portanto, quando o assunto é inviolabilidade de domicílio, deve-
-se lembrar que estamos tratando de um direito fundamental construído 
ao longo do tempo. Tempos esses onde os indivíduos, nem mesmo em 
casa, possuíam a tão merecida tranquilidade do lar, um estado individu-
al de segurança jurídica.

São evidentes que, no afã da guerra do combate ao crime, fossem 
ampliadas as possibilidades de atuação relacionadas com a violação de 
domicílio, e se abriria o leque de prisões e apreensões, mas estaríamos 
em contrapartida banalizando um princípio constitucional tão basilar, 
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que somente com essa medida estaríamos abandonando o estado de-
mocrático de direito. Todavia, ao ser permitida a entrada em domicílio 
mediante consenso ou sem recusa, já é medida bastante a proporcionar 
uma atuação suficiente da polícia.

Como sugestões para futuros estudos, deve-se analisar o próprio 
consentimento, sua forma de coleta, e os possíveis limites entre um cons-
trangimento ilegal no momento de sua obtenção. Também foi constatada 
uma lacuna nos limites do exercício da busca em relação aos cômodos, 
como fazer a busca somente nos aposentos do preso e áreas em comum. 
E por último, é interessante pesquisar, à luz do ordenamento jurídico, que 
a busca, mesmo em situações de flagrante delito, autoriza a captura de 
imagens por parte dos agentes públicos e sua posterior divulgação.    
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O direito sindical como esfera do 
reconhecimento

Trade union law as a field of recognition
 

Marcos Paulo da silva oliveira
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Resumo O presente artigo se debruça sobre a nova realidade do mo-
vimento sindical brasileiro em contraposição ao iminente e perigoso 
discurso da flexibilização da ciência justrabalhista. Dá-se enfoque ao 
Direito Coletivo do Trabalho, tendo-se como pano de fundo a teoria do 
reconhecimento de Axel Honneth, pela qual se aponta o reconhecimen-
to sindical como o mote capaz de balizar o enfrentamento da flexibili-
zação e, mais, contribuir para a efetividade das negociações coletivas 
de caráter transacional e democráticas, afastando-se da mera renúncia 
de direitos, sobretudo diante do Capital Globalizado.
Palavras-chave: reconheciMento. direito sindical. Flexibilização 
trabalhista. 

AbstRAct This article deals with the new reality of the Brazilian trade 
union movement in opposition to the imminent and dangerous discourse 
of the flexibilization of Labor Law. Focus is given to Labor Law, with 
the background of Axel Honneth’s theory of recognition, which points 
out there cognition of trade union as the mote capable of balancing 
flexibilization and more, contribute to the effectiveness of negotiations 
Collective, transactional and democratic, moving away from the mere 
renunciation of rights, especially in the face of the Globalized Capital.
Key-words: recognition. trade union rights. Flexibility oF labour 
law.
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IntRodução

De maneira particularizada, apesar de a Constituição Federal de 
1988 alçar os direitos sociais ao patamar de direitos fundamentais e, 
portanto, integrantes da dignidade humana, a própria Carta Magna 
apresenta dispositivos passivos de flexibilização pela negociação cole-
tiva, ao passo que mantém a unicidade sindical, impedindo que haja a 
livre concorrência entre sindicatos obreiros. 

Conforme adianta Túlio de Oliveira Massoni (2007), é possível 
dizer que a situação permanece bastante próxima do corporativismo1 
inaugurado pela era Vargas, e é essa situação que paulatinamente nos 
parece colocar em xeque a representatividade dos sindicatos obreiros e 
acaba por favorecer o aparecimento de cláusulas prejudiciais aos traba-
lhadores nas negociações coletivas, principalmente com a difusão dos 
ideais flexibilizadores das garantias trabalhistas.

Neste estudo, busca-se analisar o reconhecimento sindical no Bra-
sil contemporâneo, tendo como pano de fundo a iminente e perigosa 
possibilidade da desregulamentação ou simplesmente flexibilização do 
Direito do Trabalho. 

Na flexibilização trabalhista, as necessidades do capital têm busca-
do a derrogação de garantias preexistentes ou sua substituição por outras 
inferiores alegando a manutenção do emprego, ao passo que tudo isso 
parece potencializado por uma ausência de reconhecimento intersubjeti-
vo dos trabalhadores, que não mais se reconhecem entre seus pares, mas 
ao contrário, têm cada vez mais se identificado na figura do empregador 
e esvaziado os sindicatos obreiros (TEODORO, 2015). Segundo Oscar 
Ermida Uriarte (2002), esse movimento corrobora com a privação de di-
reitos fundamentais dos sujeitos obreiros e por isso deve ser combatido. 

1 No presente estudo não se pretende esgotar as polêmicas acerca das críticas ao cor-
porativismo da Era Vargas, mas apresentar a posição jurídico-doutrinária de que 
esse modelo fez arrefecer o movimento sindical, impedindo que ele desenvolvesse 
a sua potência revolucionária. Sobre o tema, recomendamos a leitura de: SOUTO 
MAIOR, Jorge Luiz. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito do 
trabalho, volume: I: parte II. São Paulo: LTr, 2017.
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O tRAbAlho no novo pARAdIgmA constItucIonAl e os 
sIndIcAtos nA constItuIção dA RepúblIcA de 1988

Rompendo com o modelo ditatorial e com boa parte do ordena-
mento jurídico anterior, o preâmbulo da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988 institui no ordenamento jurídico brasileiro o 
paradigma do Estado Democrático de Direito. A nova ordem constitu-
cional representa um marco jurídico da transição democrática, da ampla 
participação popular e da institucionalização dos direitos fundamentais, 
haja vista que inaugurou na ordem jurídica brasileira um título especí-
fico destinado a esses direitos, e que lhes garante qualidade de normas 
basilares (CANOTILHO, 2000). 

A Constituição de 1988 marca a transição do período ditatorial 
para um processo de democratização, em que a ampla participação po-
pular se faz o cerne da vida política (SARLET, 2009). Aqui é possível 
verificar a importância do reconhecimento sindical como forma de am-
pliar essa participação popular nas decisões políticas do país.

Aponta-se então que os direitos fundamentais (incluindo-se os di-
reitos fundamentais do trabalho) seriam a limitação e o controle dos 
abusos do próprio Estado, devendo aqueles ser examinados sempre sob 
a ótica da dignidade humana, pois a dignidade da pessoa humana se 
configura não somente como princípio fundamental, mas também como 
valor supremo, devendo estar livre de restrições, sendo desproporcio-
nais e incabíveis quaisquer soluções que respaldem o tratamento indig-
no, sejam elas extraídas a partir de colisão entre princípios ou de confli-
to entre regras que envolvam um direito fundamental (SARLET, 2009). 

Com relação ao direito coletivo do trabalho, e mais especificamen-
te sobre os sindicatos, a Constituição da República apresenta alguns 
avanços, os quais em determinados momentos se mostram contrários a 
institutos que ela mesma implementa ao longo de seu texto. 

Conforme as lições de Tulio de Oliveira Massoni, aparentemente 
os sindicatos conquistaram autonomia, contudo, os trabalhadores não 
conquistaram sua liberdade de organização, existem restrições com 
relação à base territorial e os sindicatos precisam ser reconhecidos 
pelo Poder Público. 
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“A Constituição da República do Brasil de 1988 (art. 8º., I) vedou 
a intervenção e a interferência do Estado na organização sindical, mas 
manteve (art. 8º., II) a unicidade sindical” (MASSONI, 2007, p. 160). 

A situação permanece bastante próxima do corporativismo inau-
gurado pela era Vargas, e é essa situação, como veremos em breve, 
que parece trazer à tona uma crescente falta de representatividade e o 
aparecimento de cláusulas “in pejus” – prejudiciais aos trabalhadores 
– nas negociações coletivas, principalmente com a difusão dos ideais 
flexibilizadores das garantias trabalhistas.

 Neste trabalho, entende-se como mais adequado o posiciona-
mento de que a liberdade e a unicidade são incompatíveis entre si, sen-
do claro que a restrição territorial imposta aos sindicatos não lhes dá 
autonomia e liberdade, ao contrário, acaba tolhendo qualquer perspec-
tiva de livre concorrência entre entes coletivos obreiros, que em outra 
situação (liberdade e pluralidade) poderiam competir por uma maior 
garantia de direitos aos trabalhadores sindicalizados.

O enfRAquecImento dos sIndIcAtos obReIRos e As negocIA-
ções coletIvAs que denuncIAm RenúncIAs de dIReItos

No Brasil, atualmente experimenta-se verdadeiro momento de difu-
são do discurso flexibilizador e partindo da aparente fraqueza sindical no 
Brasil contemporâneo e das fervorosas tentativas do mercado em comba-
ter o desemprego estrutural, rompendo com a lógica protetiva do Direito 
do Trabalho, tem-se encontrado nas negociações coletivas, por contradi-
tório que seja, dispositivos que corroboram com atos antissindicais. 

Esses atos tendem a produzir verdadeira descentralização e até 
individualização da negociação. Assim, muitas vezes aparecem cláu-
sulas “in pejus” nas convenções e acordos coletivos, que mitigam os 
direitos dos trabalhadores e claramente violam a finalidade protetora 
do Direito Laboral. 

Com certa frequência, tem se visto cláusulas prejudiciais aos tra-
balhadores nos instrumentos coletivos. Tais cláusulas por vezes têm os 
limites transacionais respeitados, mas por vezes violam disposições le-
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gais e constitucionais e fazem saltar aos olhos a tônica da flexibilização 
promovida com o auxílio dos sindicatos obreiros, que chancelam nego-
ciações coletivas que renunciam a direitos trabalhistas outrora conquis-
tados por meio de lutas históricas. 

Quando de cláusulas manifestamente ilegais ou inconstitucionais, 
não eventualmente o poder judiciário é chamado a intervir, promoven-
do a anulação de cláusulas em convenções e acordos coletivos. Orienta-
ções Jurisprudenciais e Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho tam-
bém se fazem uma constante, visando o não aparecimento de cláusulas 
“in pejus” nas negociações coletivas brasileiras. 

Cabe citar, ilustrativamente, a ação anulatória proposta pelo Mi-
nistério Público do Trabalho (autos nº. 00003-2012-000-10-00-0), com 
o objetivo de obter a declaração de nulidade de cláusula convencional 
ajustada entre o Sindicato dos Garçons e Empregados em Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares do Estado de Tocantins e o Sindicato do Turis-
mo e Hospitalidade do Estado do Tocantins. 

O Ministério Público do Trabalho sustentou que a cláusula 14 da 
Convenção Coletiva em questão, em contrariedade à norma do artigo 
457, § 3º., da CLT, dispõe que “Os estabelecimentos que cobrarem de 
seus clientes taxa de serviço pagarão aos garçons 6% (seis por cento), 
acrescido do salário base da categoria”. 

Acertadamente, declarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
10ª Região a nulidade da cláusula, posto que dispõe de maneira con-
trária a garantia trabalhista conferida por lei, descumprindo, portanto, 
um dos preceitos básicos para que possa haver transação de direitos 
por meio de negociação coletiva (BRASIL, 2012). É o que alerta Maria 
Cecília Máximo Teodoro (2007) ao indicar a necessidade em entender 
os limites a serem impostos a tais negociações, por meio do princípio 
da adequação setorial negociada.

Adiantado o atual momento de negociações coletivas que não co-
adunam com os princípios protetores do Direito do Trabalho, nota-se 
no Brasil contemporâneo a disseminação de verdadeiro discurso em 
prol do enfraquecimento sindical e de propostas de flexibilização das 
leis laborais, com a justificativa de sanar as cíclicas crises econômicas.
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Nesse sentido, pode-se citar o § 3º. do artigo 8º. da CLT, com reda-
ção dada pela Lei 13.467/2017, que aparentemente tenta limitar a esfera 
de atuação do Poder Judiciário no tocante à análise das negociações co-
letivas. Essa legislação em alguma medida também expressa a difusão 
da flexibilidade nas relações de trabalho brasileira.

Na flexibilização trabalhista, as necessidades do capital têm bus-
cado a derrogação de garantias preexistentes ou sua substituição por 
outras inferiores, alegando a manutenção do emprego. Nesse movimen-
to, há vasta privação de direitos fundamentais dos sujeitos obreiros. A 
flexibilização promove exclusões, que não são toleradas em uma socie-
dade democrática.

O discurso flexibilizador e a ausência de representação sindical 
são temas dos mais importantes e controvertidos na ciência jurídi-
ca contemporânea, afinal colocam em xeque todo o modelo sindical 
construído e mantido no Brasil nas últimas décadas. É preciso apontar 
novas direções para as questões sindicais, é ainda, preciso entender a 
necessidade do sujeito se reconhecer como trabalhador e junto aos seus 
pares militar pelos direitos inerentes à sua classe, bem como por uma 
experiência de vida mais digna e qualificada. 

A flexIbIlIzAção do tRAbAlho e os efeItos do neolIbeRA-
lIsmo nAs RelAções de empRego

A flexibilidade trabalhista pode ser definida como mitigação ou 
eliminação da clássica proteção trabalhista, com o fim de aumentar o 
investimento, o emprego ou a competitividade empresarial. Essa flexi-
bilização trabalhista passa a ser um fenômeno recorrente no contexto de 
crises econômicas (URIARTE, 2002).

 Os empregadores brasileiros aderiram ao modelo de produção 
toyotista, na medida em que passaram a “racionalizar espaços, custos e 
a diminuir o quadro de empregados, além de efetivar uma maciça ter-
ceirização” (TEODORO, 2007, p. 48). Soma-se a isso a nova postura 
adotada pelo país visando atrair investimentos do capital estrangeiro, 
para isso, passando a tomar medidas como “a redução de impostos para 
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o capital externo, a precarização do labor, o avanço da terceirização e a 
flexibilização das leis trabalhistas” (TEODORO, 2007, p. 50).

No Brasil, nas últimas décadas, tem se visto um processo de surgi-
mento de formas alternativas de contratação laboral “todas elas, não por 
coincidência, assegurando um patamar civilizatório muito mais acanha-
do do que aquele garantido pelo Direito do Trabalho” (DELGADO, 
2005, p. 134). Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado (2005) ainda 
comenta que tem sido um fator determinante a corroborar com a fle-
xibilização do mercado de trabalho a resistência na difusão do Direito 
do Trabalho como modelo orientador da contratação de mão de obra 
na sociedade e economia brasileira. O autor (DELGADO, 2005) ainda 
comenta que o Direito Laboral no Brasil já sofre naturalmente de flexi-
bilização e desregulamentação, posto que atinge apenas uma pequena 
parcela da população.

Para Maria Cecília Máximo Teodoro (2007), até mesmo a Cons-
tituição da República de 1988, tida como uma constituição cidadã, re-
servou espaços para a flexibilização do Direito do Trabalho. O que, 
quando verificados os objetivos dirigentes apresentados pelo texto 
constitucional, assim como a valorização do trabalho que esta pretende, 
apresenta-se como algo bastante contraditório.

Para o professor Francisco Muñoz (2005, p. 235-238), a flexibili-
dade trabalhista se dá na adaptação do Direito do Trabalho às variações 
e flutuações do mercado. Essa flexibilização acontece principalmente 
por intermédio das contratações temporárias, difusões de dispensas 
imotivadas e redução da imperatividade das normas heterônomas, uma 
vez que seus opostos são considerados condições enrijecidas do Direito 
Laboral, o que atinge diretamente o cerne desta pesquisa.

Assim, Francisco Muñoz (2005) diferencia três tipos de flexibili-
dade do emprego: a flexibilidade neoliberal, a flexibilidade ancorada no 
liberalismo coletivo, e a flexibilidade de adaptação às crises. A flexibi-
lidade neoliberal busca a desregulamentação do Direito do Trabalho, 
priorizando a negociação, em especial a individualizada. Nela, verifica-
-se a mitigação da incidência de normas heterônomas, de maneira que 
a legislação trabalhista passa a apenas apontar diretrizes, possibilitando 
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que as condições juslaborais sejam definidas por meio da negociação 
individualizada, na qual se retira da parte obreira a sua capacidade co-
letiva de barganha. 

Já a flexibilidade ancorada no liberalismo coletivo busca a des-
regulamentação do Direito do Trabalho, de maneira a conferir maio-
res autonomias negociais aos sindicatos. Nesse tipo de flexibilidade, 
torna-se comum (numa conjuntura de enfraquecimento sindical) que 
apareçam normas “in pejus” para a classe obreira, afinal o sindicato 
assume papel decisivo nas disposições sobre as condições de trabalho, e 
dependendo das características de atuação do organismo sindical, pode 
ceder mais facilmente aos interesses empresariais. 

Por último, a flexibilidade de adaptação às crises busca a imple-
mentação de diversas medidas flexibilizadoras, ou que diminuam as ga-
rantias trabalhistas de acordo com as necessidades impostas pela con-
juntura econômica. 

RepResentAtIvIdAde e dIReIto sIndIcAl

No Brasil, tende-se a predominar a vertente heterônoma de norma 
trabalhista e no atual contexto de crises econômicas, vastas têm sido as 
tentativas de flexibilizar o Direito do Trabalho, enfraquecendo normas 
de proteção individual, primando-se pela negociação coletiva. 

Contudo, esse movimento carece de análise cautelosa, uma vez 
percebido o atual enfraquecimento sindical, motivo pelo qual, nesse 
argumento se insere a flexibilidade incondicionada, isto é, renúncia gra-
tuita de direitos por parte dos trabalhadores, na expectativa de manuten-
ção do emprego. Não se verifica nesses casos qualquer representativi-
dade do ente coletivo, não do ponto de vista trabalhista.

De acordo com Túlio de Oliveira Massoni (2007), a representati-
vidade é primordial ao se tratar de sindicatos, sendo essa representativi-
dade o indicador das perspectivas sindicais diante das crises.
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Nesse contexto, tem se inserido a chamada “síndrome de patrão”,2 
pela qual se verifica inclusive o fenômeno da “pejotização”. Tratam-se 
de fenômenos pelos quais o trabalhador não mais se reconhece entre 
seus pares, enfraquecendo, sobretudo, o sentimento de pertencimento e 
a própria representatividade sindical (TEODORO, 2015). 

Apesar de num primeiro momento não ter sido essa a intenção do 
legislador constituinte, nem ao menos da sociedade brasileira, no con-
texto de crises econômicas, em que se escancara o esgotamento do atual 
modelo de produções e consumo em massa, o capital se vê em condi-
ções práticas de retornar a um passado desprotetor (HAZAN, 2012). 

Portanto, quando verificado o aparente contexto de fraqueza sin-
dical no Brasil e as fervorosas tentativas do mercado em combater o 
desemprego estrutural, flexibilizando os direitos dos trabalhadores e 
rompendo com a lógica protetiva do Direito do Trabalho, tem-se, nas 
negociações coletivas, dispositivos que corroboram com atos antissin-
dicalistas, produzindo verdadeira descentralização e até individualiza-
ção da negociação. 

Com frequência, aparecem cláusulas “in pejus” nas convenções 
e acordos coletivos, que mitigam os direitos dos trabalhadores e clara-
mente violam a finalidade protetora do Direito Laboral. Por isso, opor-
tuno salientar a perniciosidade de se “atribuir validade a toda e qualquer 
cláusula só porque ela é fruto de negociação coletiva, como se os sindi-
catos fossem detentores de uma espécie de carta branca das categorias 
que representam” (TEODORO, 2007, p. 97).

A flexibilidade incondicionada tem se mostrado prática recorrente 
na América Latina, ao passo que na Europa destaca-se a negociação bi-
lateral pautada na composição, dadas as condições de igualdade entre os 
sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais (URIARTE, 2002).

Com a força do discurso do capital, o Direito do Trabalho passa a 
ser objeto de ampla disputa por parte dos empregadores e, paulatinamen-

2 TEODORO, Maria Cecília Máximo. A síndrome de patrão. Palestra proferida no IV 
Congresso Latino-americano de Direito Material e Processual do Trabalho. Punta 
Del Leste/Uruguai, dez. 2015.
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te, de toda a sociedade. Nesse momento, o próprio trabalhador passa a 
acreditar nesse discurso. Pensa-se que os direitos trabalhistas custam caro 
e são demasiados e, por isso, os causadores das crises que, em geral, se 
mostram fruto do capital especulativo. “Os próprios sindicatos passam a 
acreditar neste discurso, legitimando e permitindo a progressiva redução 
e flexibilização destes direitos” (HAZAN, 2012, p. 47).

Certamente, então, uma crise também se instaurou den-
tro do sindicalismo brasileiro. O enfraquecimento dos 
sindicatos vem junto com a quebra da solidariedade 
grupal (o trabalhador terceirizado se torna inimigo do 
trabalhador efetivado, este temendo por seu emprego e 
aquele ensejando o emprego do outro) e a diluição das 
categorias (realizando os mesmos serviços dentro da 
mesma fábrica há, agora, trabalhadores com categorias 
e direitos diferenciados) (HAZAN, 2012, p. 49).

 Por isso, Maria Cecília Máximo Teodoro (2007) aponta a ne-
cessidade em entender os limites a serem impostos a tais negociações, 
considerando-se todo o processo de flexibilização e enfraquecimento 
dos sindicatos dos trabalhadores. 

Surge desta discussão a necessidade em aprofundar estudos acerca 
da necessidade de um reconhecimento sindical, para que se enfrente o 
discurso flexibilizador e para que as crises econômicas (cíclicas) não 
retrocedam a ciência justrabalhista.

Na contemporaneidade, cada vez mais nos parece haver certa ten-
dência social a dar preferências às questões individuais, o que, inclusi-
ve, justifica o descaso para com as demandas sindicais. Torna-se clara a 
necessidade de um reconhecimento emancipatório desses entes coleti-
vos, que rompa com o modelo de individualização social.3 

Para a consecução desse fim, acredita-se que, apesar de extrema-
mente necessários, não bastam os marcos teóricos jurídicos, pois é 
preciso uma visão polifônica da problemática, já que o desrespeito aos 

3 Sobre o tema, recomendamos a leitura da seguinte obra: BAUMAN, Zygmunt. Mo-
dernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
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direitos trabalhistas não se dá apenas nas relações laborais, mas ocor-
rem também e principalmente questões políticas, próprias da manuten-
ção de uma estrutura de dominação historicamente determinada. 

As crises do sistema econômico vigente têm sido o principal ar-
gumento para o abrandamento do Direito do Trabalho. A desconstrução 
desses argumentos é medida que se impõe na atual era da flexibilidade. 
Afinal, o Direito do Trabalho nasce de crises, e mais, “ganha destaque 
com as crises, é combatido a cada crise que se apresenta, mais do que 
qualquer outro ramo do Direito sofre os efeitos das medidas adotadas 
para combater crises e dele é exigido que mostre a sua força especial-
mente em momentos de crise” (ALMEIDA, 2016, p. 41). 

Portanto, o que se apronta é a necessidade de que o Direito do 
Trabalho brasileiro e os próprios sindicatos obreiros se efetivem como 
instrumentos de transformação social, pautados na justiça social e vida 
digna de seus destinatários, tudo isso, sob pena do desaparecimento de 
suas razões de ser e de seu desaparecimento.

A teoRIA do ReconhecImento de Axel honneth no 
dIReIto coletIvo do tRAbAlho

Sob o prisma da teoria do reconhecimento recíproco remontada 
por Axel Honneth, tem-se a necessidade em rediscutir a representativi-
dade sindical diante do iminente discurso da flexibilização. Conforme 
explana esse autor, “os sujeitos só podem chegar a uma auto-relação 
prática quando aprendem a se conceber, da perspectiva normativa de 
seus parceiros de interação, como seus destinatários sociais” (HONNE-
TH, 2003, p. 155).

As interseções entre o reconhecimento e a representatividade são 
latentes, posto que o sentimento de pertencimento e o próprio reconhe-
cimento de classe é imprescindível para um sindicato forte e combativo. 

Nos ensinamentos de Axel Honneth (2003), temos que um sujeito 
não se compõe apenas pelos direitos que possui, mas por todas as rela-
ções jurídicas, afetivas e sociais das quais é parte, sendo necessária uma 
concepção ampliada do ser humano. 
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Pelo que se tem da tradição sociológica adotada pelo referido au-
tor (HONNETH, 2003), a teoria do reconhecimento nos indica um ca-
minho de interpretação crítica dos processos de evolução social, em que 
se aproxime o estado último de um conceito expansivo de moral, que se 
afaste de perspectivas estreitas. 

Na obra do autor (HONNETH, 2003), para o estudo das lutas so-
ciais temos indicados conceitos de identidade, reconhecimento, direitos e 
deveres, todos convergindo para um estudo sobre a dignidade dos sujeitos 
e para a consolidação de um conceito do que ele chama de “eticidade”. 

Cumpre destacar certas divergências surgidas ao longo do tempo no 
tocante à teoria do reconhecimento recíproco remontada por Axel Honne-
th (2003). No estudo conjunto intitulado Redistribution or Recognition? 
A Political-Philosophical Exchange (2006), são feitas algumas observa-
ções à obra de Axel Honneth (2003), sobretudo quanto à preferência de 
sua teoria pelas categorias éticas em detrimento de categorias mais polí-
ticas e econômicas. É o que se extrai dos dizeres de Nancy Fraser (2006), 
quando na referida obra dispõe que apesar das grandes comunhões, ela e 
Honneth discordam sobre a forma de alcançar o mesmo objetivo comum. 

A estratégia de Honneth para o abrigo da imanência e 
transcendência parte da Teoria Crítica pela psicologia 
moral do sofrimento pré-político. Para identificar a 
imanência com a experiência subjetiva, ele propõe uma 
conexão crítica com seu contexto social, derivando seus 
conceitos normativos dos sofrimentos, motivações e 
expectativas dos sujeitos sociais. Esta estratégia é arris-
cada, e ameaça entrar em colapso normativo pelo que 
é dado. Para evitar este perigo, Honneth resolve tomar 
distância das disputas políticas atuais (HONNETH; 
FRASER, 2006, p. 202, tradução livre dos autores).4 

4 His strategy for accommodating immanence and transcendence is to ground Critical 
Theory in a moral psychology of prepolitical suffering. Identifying immanence with 
subjective experience, he proposes to connectcritique with its social context by de-
riving its normative concepts from the suffrelings, motivations, and expectations of 
social subjects. This strategy is risky, however, as it threatens to collapse normativity 
into the given. To forestall this danger, Honneth resolves to take distance from the 
political disputes of the present (HONNETH; FRASER, 2006, p. 202). 
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 Tais críticas não nos parecem inviabilizar a abordagem aqui pre-
tendida, ao contrário, se incorporam ao próprio objeto de estudo e che-
gam a oportunizar o teste da hipótese.

Para a análise dessas lutas históricas por reconhecimento, é pre-
ciso ainda antecipar um estado último preliminar, para que possamos 
classificar e avaliar os fenômenos sociais de maneira particularizada. 
Esse estado último, para os sindicatos no Brasil é o da unicidade, bem 
como, a disseminação do discurso da flexibilização do trabalho.

A partir disso é então desenhado o conceito de “eticidade” pelas 
três diferentes dimensões de reconhecimento, são elas: reconhecimento 
no campo privado (amor), nas relações jurídicas (direito), e na esfera 
social (solidariedade). 

Assim, é necessário adentrar em tais questões para que se possa 
entender como essas condições teóricas podem auxiliar na construção 
prática de um modelo sindical em que os trabalhadores tenham seus 
direitos assegurados e efetivados.

dIReIto sIndIcAl e ReconhecImento: dIálogos possíveIs

Para o reconhecimento sindical que se deseja apontar neste estudo, 
será utilizado o conceito de “eticidade” abordado na obra de Axel Hon-
neth (2003). Assim, serão apontados três momentos muito específicos 
para o reconhecimento. 

No campo privado, a fase inicial refere-se ao amor. Axel Honne-
th alerta que, ao se tratar do amor, “recomenda-se primeiramente um 
modo de emprego neutro o máximo possível: por relações amorosas 
devem ser entendidas aqui todas as relações primárias, na medida em 
que elas consistam em ligações emotivas fortes entre poucas pessoas” 
(HONNETH, 2003, p. 159).

Nessa fase inicial, o sujeito e o outro sujeito se encontram em uma 
relação simbiótica, em que ainda não há limite de individualidade, há 
apenas uma unidade que comporta os dois sujeitos, por isso Axel Hon-
neth lança mão do exemplo da mãe gestante e do bebê. 



Marcos Paulo da silva oliveira

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 18(34): 371-394, jan.-jun. 2018 •  ISSN Eletrônico: 2238-1228384

Com um processo de relativa independência dessas pessoas surge 
a autoconfiança, no caso, quando o bebê já concebido começa a experi-
mentar uma confiança no outro, além de um amor recíproco, que se tor-
na elemento essencial para o reconhecimento jurídico. A autoconfiança 
é a base para todas as relações entre as pessoas adultas e ela só pode ser 
conquistada por meio de uma experiência recíproca de amor e respeito 
com o outro. 

O autor ainda sustenta que o nível do reconhecimento do amor é 
o núcleo fundamental. Sendo assim, é responsável não só pela base de 
autorrespeito, mas também para a participação na vida pública. 

Para os sindicatos, é possível entender que o elemento do amor 
está no autorreconhecimento de classe, em que os obreiros reconhecem 
seus pares e passam a militar por ideais coletivos, entendendo que o 
benefício em classe é mais importante do que o benefício individual.  

Nessa primeira experiência é que se forma o associativismo, en-
contra-se a liderança (dirigentes sindicais) e se experimenta uma or-
ganização capaz de encabeçar a luta por reconhecimento. Se esse mo-
mento é violado por conflitos internos e/ou externos, não se tem uma 
associação de trabalhadores fortemente capaz de lutar pelo avanço em 
seus direitos no momento da negociação. 

Assim, se o momento é violado, os trabalhadores deixam de experi-
mentar a confiança recíproca e a autoconfiança para vivenciar o que Axel 
Honneth chama de lesões psíquicas, ou experiências de desrespeito. 

Para Honneth (2003), cada fase de construção do conceito de “eti-
cidade” possui formas contrárias correspondentes. No caso do amor, 
os contrários correspondentes são os maus-tratos e a violação. Nessa 
forma de desrespeito, o componente da personalidade que é atacado é a 
integridade psíquica, ou o autorrespeito que cada pessoa possui de seu 
corpo (HONNETH, 2003). 

Para os sindicatos, essa violação pode ser verificada no fenômeno 
já comentado neste estudo, isto é, a “síndrome de patrão”, em que os 
trabalhadores não se reconhecem como tal, ao contrário, se idealizam 
enquanto empregadores e passam até mesmo a se tornar pessoas jurídi-
cas, apesar de ainda subordinados estruturalmente ao antigo emprega-
dor (TEODORO, 2015).
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Se vivenciada de maneira adequada, a partir da primeira dimensão 
de reconhecimento (amor) temos as condições para o surgimento do 
segundo nível de reconhecimento, isto é, o direito. 

Para Axel Honneth (2003), o reconhecimento no nível do direito 
deve ser reconstruído como forma de ampliar os direitos fundamentais.

Pode-se verificar aqui a necessidade em reformular a estrutura sin-
dical diante da legislação vigente que de maneira contraditória afirma 
que os sindicatos são livres apesar de únicos, e agora, a partir da Lei 
13.467/2017 retira a contribuição sindical obrigatória.

Como já visto, em regime de unicidade sindical não há espaço 
para se discutir a noção de representatividade, conceito vinculado a sis-
temas democráticos que prestigiam a liberdade sindical em todas as 
suas dimensões. 

Se experimentada a pluralidade sindical, em que na livre concor-
rência prevaleça o sindicato obreiro mais benéfico à classe, teremos 
condições para a ampliação das negociações coletivas, a exemplo do 
que acontece em outros lugares do mundo.  

Sobre a importância do princípio da liberdade sindical, necessário 
se faz trazer à tona os dizeres do Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos e Culturais (BRASIL, 1992), adotado pela XXI Sessão da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, o 
qual dispõe em seu artigo 8º., o compromisso dos Estados em garantir 
o direito de liberdade sindical. Esse Pacto, de acordo com o Decreto nº. 
591, de 6 de julho de 1992, será inteiramente adotado pelo Brasil, con-
tudo, como vimos brevemente, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 adere ao modelo sindical da unicidade.

A negociação coletiva, quando já estabelecido o respeito à digni-
dade humana e o empoderamento dos sindicatos obreiros por meio da 
liberdade sindical e do fortalecimento em classe, poderá fazer largo uso 
da flexibilização positiva, isto é, de normas coletivas globalmente mais 
benéficas aos obreiros. 

Existem mínimos existenciais que não podem ser renunciados, 
seja por meio de negociação ou mesmo por atuação legislativa. 

Os direitos sociais do trabalho esculpidos na Constituição Federal 
de 1988 representam esse mínimo existencial, sendo um componente 
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importante do princípio da dignidade humana, que, por sua vez, é o 
núcleo central dos direitos humanos. 

Se o reconhecimento jurídico é debilitado ou defeituoso (como 
atualmente o é), seja por meio da dominação patronal (ausência de es-
tabilidade no emprego, ausência da pluralidade sindical), seja por meio 
de um Direito do Trabalho não protetivo (o que por si só já seria um 
contrassenso) temos balizada uma privação de direitos, e o pior, priva-
ção de direitos fundamentais. 

Assim, o contrário correspondente do nível de reconhecimento do 
Direito passa a ser a privação de direitos e, nessa esfera do reconhe-
cimento, o componente da personalidade que é ameaçado é aquele da 
integridade social.

Finalmente, a solidariedade é a terceira dimensão de reconheci-
mento, e pelo autor é tida como “um meio social pelo qual as proprie-
dades diferenciais dos seres humanos venham à tona de forma genérica, 
vinculativa e intersubjetiva” (HONNETH, 2003, p. 199).

Aqui se fala principalmente de honra e da própria dignidade hu-
mana. A honra está principalmente atrelada à percepção social e à esti-
ma coletiva para com os sujeitos. 

Nas sociedades modernas, “as relações de estima social estão su-
jeitas a uma luta permanente na qual os diversos grupos procuram ele-
var, com os meios da força simbólica e em referência às finalidades 
gerais, o valor das capacidades associadas à sua forma de vida” (HON-
NETH, 2003, p. 207).

O contrário correspondente ao nível da solidariedade é o desres-
peito da degradação moral e a injúria, sendo que a dignidade humana e 
a honra é que se encontram ameaçadas, pois o indivíduo não consegue 
desenvolver uma boa estima de si mesmo. 

Destaca-se a percepção social como forte instrumento de luta e 
o grande diferencial para a efetivação do reconhecimento por meio da 
solidariedade. 

Entretanto, atualmente os sindicatos encontram dificuldades em 
externar suas pautas para as grandes mídias e para sensibilizarem o cor-
po social da importância da efetivação de seus direitos constitucionais 
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e infraconstitucionais. Muito se culpa, nesse sentido, a aparente coopta-
ção das centrais sindicais por parte de partidos políticos. 

Na visão midiática, muitas vezes a greve é tida como um mal e 
não mais como um instrumento de luta constitucionalmente previsto 
aos trabalhadores.

O próprio sindicato, nessa medida, aparece por vezes como um 
“vilão”, já que permeia na sociedade algum sentimento de que o Direito 
do Trabalho é demasiadamente protetor, o que ao longo deste trabalho 
esperamos ter desconstruído. 

Assim, nos adianta Honneth:

[...] o que decide sobre o desfecho dessas lutas, estabi-
lizado apenas temporariamente, não é apenas o poder 
de dispor dos meios da força simbólica, específico de 
determinados grupos, mas também o clima, dificilmen-
te influenciável das atenções públicas: quanto mais os 
movimentos sociais conseguem chamar a atenção da 
esfera pública para a importância negligenciada das 
propriedades e das capacidades representadas por eles 
de modo coletivo, tanto mais existe para eles a possi-
bilidade de elevar na sociedade o valor social ou mais 
precisamente, a reputação de seus membros (HONNE-
TH, 2003, p. 207-208).

Os papéis da organização coletiva e da pressão popular se avultam, 
uma vez que sem esses instrumentos a marginalização das lutas sindi-
cais se mostra latente, é preciso o reconhecimento e empoderamento 
desses coletivos para que possam negociar com paridade de armas junto 
aos sindicatos patronais, mas não só isso.

O sindicato hoje já não mais pode contar com o apoio do Estado, 
que é um dos grandes promotores da flexibilização, paulatinamente, o 
sindicato vem deixando também de contar com o apoio dos próprios 
trabalhadores. Importante então destacar que é preciso ir além da sim-
ples consciência de classe pela busca patrimonial e instrumentalista, é 
preciso que o trabalhador volte a se reconhecer no coletivo e se sinta 
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pertencente e representado pelo sindicato. Esse é o grande desafio do 
sindicalismo contemporâneo, reconquistar o seu principal destinatário.  

consIdeRAções fInAIs

Partindo do problema em torno do Direito Sindical como esfera do 
reconhecimento, os sindicatos passam a ser vistos como instrumentos 
de efetivação dos direitos constitucionais previstos aos trabalhadores e 
aos cidadãos brasileiros. 

É preciso redescobrir a consciência de classe dos obreiros, ao pas-
so que esta não deve apenas se pautar por questões econômicas, mas 
deve pleitear, sobretudo, a melhoria da vida digna dos trabalhadores.

Avulta-se a importância no momento atual em garantir novas pro-
teções aos trabalhadores, tanto em âmbito coletivo quanto individual, 
inclusive das ações do próprio Estado, verificadas as tendências flexibi-
lizadoras que este tem adotado nos últimos anos. 

A primeira proteção deve ser a de assegurar os direitos sociais já 
conquistados, evitando-se o retrocesso dos direitos fundamentais. Pro-
gressivamente, é preciso buscar o reconhecimento mútuo entre traba-
lhadores, empregadores, Estado e sociedade civil organizada, para que 
conjuntamente se perceba a importância da articulação do trabalho e 
capital em nível de garantir uma experiência de vida digna e qualificada 
aos cidadãos.

A organização coletiva e a percepção social são desafios que precisam 
ser enfrentados, já que têm importante papel no combate ao desrespeito e 
degradação moral dos sujeitos obreiros, até mesmo balizando a efetivação 
e o desenvolvimento de todos os níveis de reconhecimento. Inclusive o 
reconhecimento do próprio Direito do Trabalho.  

É preciso repensar a legislação sindical, ao passo que garantir a 
pluralidade nos parece questão de suma importância, afinal, diante da 
concorrência os sindicatos não mais arrefecerão sua combatividade, 
passando a sempre primar pelo melhor interesse dos empregados que 
representam. 

Necessário se faz readequar o sistema sindical brasileiro no in-
tuito de garantir maior autonomia, representatividade e equiparação de 
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forças daquele em relação ao capital, para que num futuro próximo a 
participação dessa entidade coletiva possa gerar maiores direitos aos 
trabalhadores e não derrogar garantias a troco de nada. Superada a fra-
gilidade sindical, a ampliação da negociação coletiva se tornará uma 
realidade, já que dentro de um limite politicamente aceitável promoverá 
a nível setorial uma gama de direitos maior para os empregados, que 
participando ativamente da dinâmica empresarial, possivelmente trarão 
melhores resultados para o empregador. 

Quando desse momento, superar crises sem a mitigação dos di-
reitos dos trabalhadores não parecerá tão inviável, quanto se faz pensar 
atualmente.

Em nível de mudanças na seara trabalhista, conclui-se que é sim 
preciso estar atento às mudanças na dinâmica social do trabalho e às 
inovações tecnológicas. O Direito do Trabalho precisa se modernizar, 
mas para isso, não deve perder em sua essência o seu viés protetor e de 
equiparação de forças entre o capital e o trabalho.  

Diz-se então da importância de um Direito do Trabalho sensível 
às necessidades da coletividade e que prime pela verdadeira autonomia 
das relações coletivas. Essa autonomia, como já comentado, precisa es-
tar em consonância com os limites politicamente aceitáveis, não violan-
do direitos humanos. Ao contrário, deve buscar sempre a efetivação dos 
objetivos dirigentes da nova ordem constitucional. 
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1. Sobre o autor:

David Rodrigues Silva Neves é historiador formado em história 
pela Universidade de Taubaté e mestre pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, cursando o doutorado na mesma área pela Uni-
versidade Estadual de Campinas, desenvolvendo pesquisas sobre o Tri-
bunal de Segurança Nacional e repressão política.

Atualmente, leciona história na rede oficial de ensino no Estado 
de São Paulo.

2. Sobre a obra:

“O Tribunal de Segurança Nacional e a Repressão aos Comunistas 
e Integralistas (1936-1938)” é fruto das pesquisas em nível de mestrado 
do autor, analisando a referida corte criada pela Lei nº. 244, de 11 de 
setembro de 1936, que vinculada à Justiça Militar, foi estabelecida para 
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julgar crimes políticos e os cometidos contra a economia popular, es-
tando intimamente ligada à repressão ao fracassado levante comunista 
ocorrido no Rio de Janeiro no ano de 1935 ante o governo do presidente 
Getúlio Vargas (1882-1954).

Adquirindo a feição de um tribunal militar, em 1936, o Tribunal de 
Segurança Nacional (TSN) assumiu uma feição permanente em 1937, e 
restou politicamente subordinado ao Poder Executivo, no que esclarece 
o autor que além da repressão aos comunistas – a mais rigorosa – o 
TSN também empreendeu julgamentos aos participantes do “putsch” – 
palavra oriunda do idioma alemão que remete a golpe de Estado e uso 
de força – promovido pelos adeptos do integralismo, movimento de 
extrema-direita que buscou derrubar Vargas, em 1938, além de proces-
sar e julgar no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cida-
dãos alemães, italianos e japoneses acusados de participação em atos de 
sabotagem, espionagem e práticas atentatórias às leis nacionalistas e à 
própria economia popular (NEVES, 2015, p. 108).

Analisando processos do TSN contidos no Arquivo Nacional, no 
Rio de Janeiro – em particular os do açougueiro José Monte Júnior 
(condenado por propaganda extremista) e do líder integralista Nestor 
Contreiras Rodrigues (portador de armas de guerra em sua fazenda no 
município de Rezende, no Estado do Rio de Janeiro) – o autor acrescen-
ta ao rol de pesquisas a biografia de importantes nomes da advocacia 
brasileira, como Heráclito Fontoura Sobral Pinto (1893-1991) – de-
fensor do militar e líder comunista Luís Carlos Prestes (1898-1990, o 
“Cavaleiro da Esperança”), que em seu intento invocou o Estatuto dos 
Animais (Decreto nº. 24.645/1934, posteriormente revogado pelo De-
creto nº. 11/1991), editado no próprio governo Vargas e com a rubrica 
conjunta do seu então ministro da agricultura Juarez do Nascimento 
Fernandes Tavora (1898-1975) – em favor de seu cliente, bem como, 
Antônio Evaristo de Moraes (1871-1939) e Evandro Cavalcanti Lins e 
Silva (1912-2002), os quais contribuíram decisivamente para solidifi-
car os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição como 
necessários para o estabelecimento de um paradigma ético no espectro 
processual e constitucional brasileiro no bojo de julgamentos que, além 
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de Monte Júnior, Prestes e Contreiras Rodrigues, alcançaram nomes 
como os de Agildo Barata Ribeiro (1905-1968), Antônio Maciel Bon-
fim, Apolônio de Carvalho (1912-2005), Caio da Silva Prado Júnior 
(1907-1990), Honório de Freitas Guimarães (1902-1968), José Bento 
Renato Monteiro Lobato (1882-1948), Carlos Marighella (1911-1969), 
Plínio Salgado (1895-1975), Patrícia Rehder Galvão (1910-1962, a 
“Pagu”) e Arthur Ernest Ewert (1890-1959, o “Harry Berger”), este, 
ao lado da esposa Elisabeth Saborowsky Ewert (1907-1940, a “Sabo”), 
submetidos a terríveis torturas pela polícia política chefiada por Filinto 
Müller (1900-1973) o qual acabou os seus dias internado em hospital 
psiquiátrico, em contexto que registra, ainda, processos que chegaram a 
ter suas sentenças reformadas em segunda instância. 

Neves (2015, p. 22-23) esclarece que o seu objeto de pesquisa não 
resta esgotado, especialmente pelas possibilidades de novas evidências 
e interpretações não testadas e não libertas do campo das ideias e que, 
na lavra do autor, poderão ser abordadas em futuros trabalhos, em ações 
que permitem aquilatar a mentalidade dos situacionistas e o próprio 
molde institucional do Estado Novo (1937-1946) e sua dimensão re-
pressiva – apoiada, sobretudo, na Lei nº. 38, de 4 de abril de 1935 (a Lei 
de Segurança Nacional, apelidada de “lei monstro”) –, teatro no qual o 
então TSN adquire em princípio autonomia (especialmente pelo estado 
de guerra que o país assumirá em face do segundo conflito mundial), 
desestabiliza-se e então se extingue, em consequência do próprio fim do 
estadonovismo, ainda que tenha sido reformado em 1937, de forma que 
os crimes de natureza política fossem deslocados para outra corte com 
competência específica para tanto.

Ao lado da análise documental, a obra não abandona o estudo dos 
referenciais de ordem legal do período, uma vez que não ignora, por 
exemplo, a atuação institucional de Francisco Luís da Silva Campos 
(1891-1968, o “Chico Ciência”, apelido recebido em virtude do intelec-
to), jurista de grande contribuição para a redação da Constituição de 1937 
(a “Polaca”, assim vulgarmente chamada, segundo muitos, por conta da 
inspiração no modelo semifascista polonês), que é outra significativa per-
sonagem na consolidação daquele quadro social, sem olvidar do papel 
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dos atores que engendraram ações de natureza mais política, como as 
do general Olímpio Mourão Filho (1900-1972) e, mesmo, as midiáticas, 
sobretudo, na divulgação do falso “Plano Cohen”, em estratégias capazes 
de cooptar o Congresso Nacional para a aprovação de um estado de guer-
ra e para a suspensão por noventa dias de garantias individuais, no bojo 
de uma abordagem que une o marco jurídico ao histórico.

O autor reitera que a leitura feita por sua pesquisa não coloca um 
ponto final no estudo desse período da história brasileira, especialmente 
por conta das contradições e forças sociais envolvidas no interior de 
condicionantes estruturais que abrem muitas outras possibilidades den-
tro do fluxo infindável da história (NEVES, 2015, p. 190).

Por derradeiro, “O Tribunal de Segurança Nacional e a Repressão 
aos Comunistas e Integralistas (1936-1938)”, de David Rodrigues Sil-
va Neves, representa uma significativa contribuição para o estudo dos 
aspectos jurídicos e históricos do TSN e do período autoritário que o 
circundou, abrindo o leque de entendimento e interpretação dos signi-
ficados de seus processos e julgamentos no interior dos contextos em 
que foram produzidos.
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1. intRodução

A presente resenha versa sobre artigo e dissertação de mestrado 
pelo qual se sintetizou investigação a respeito do desempenho do Po-
der Judiciário quanto ao seu papel social apaziguador, consistente no 
atendimento extraprocessual às partes pelo magistrado em seu gabine-
te. Compreendido como dimensão do direito humano fundamental de 
acesso à justiça, positivado no Artigo 35, IV, da Lei Complementar nº. 
35, de 1979 – também conhecida como Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional (LOMAN) – e no Código de Ética da Magistratura, e que, na 
opinião de Iglesias e Medina (2015), ocorreria de maneira diversificada 
e pouco satisfatória.
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Compreende que o atendimento às partes diretamente pelo juiz 
realizaria objetivo posto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 
aproximação do Poder Judiciário à população, gerando transparência, 
confiabilidade e segurança.

Como problema de pesquisa, propôs-se investigar como esse aten-
dimento vem sendo realizado no Judiciário Tocantinense e, como obje-
tivo, aventou aperfeiçoamentos para incentivar que a prática se dê com 
respeito aos direitos e garantias relacionados.

2. desenvolviMento

A pesquisa de Iglesias e Medina foi realizada mediante revisão bi-
bliográfica, análise de decisões judiciais e da legislação incidente, além 
de pesquisa empírica levada a cabo mediante aplicação de questionários 
semiestruturados, em 2014, em todas as unidades jurisdicionais do Es-
tado do Tocantins. Buscou identificar: os procedimentos usados pelos 
juízes estaduais para a realização do atendimento às partes; como esse 
atendimento preservava sua produtividade, o contraditório e a impar-
cialidade; os benefícios trazidos para a resolução do conflito; e a opi-
nião dos envolvidos. Entretanto, apenas 65 magistrados e 22 jurisdicio-
nados responderam. 

Constataram, quanto a esses, receio de possíveis interferências 
no resultado de suas demandas, além de confusão entre o atendimento 
analisado e a própria audiência; em relação aos primeiros, aqueles mais 
antigos e de mais idade tiveram resistência em responder.

As respostas foram transcritas e submetidas a análise lexical e de 
conteúdo para a formação de categorias de conteúdo mais gerais, com 
o que pretenderam obter os aspectos mais relevantes evocados nas res-
postas, os quais, ao final, foram submetidos a reflexão.

3. aPResentação dos Resultados e discussão final

Após discorrerem sobre conceitos prévios necessários à compre-
ensão do estudo por qualquer interessado, ainda que não introduzido ao 
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Direito, concluíram que “as pretensões dos jurisdicionados com relação 
ao atendimento são extremamente particulares, mas algumas foram re-
petidamente citadas na pesquisa realizada” (IGLESIAS e MEDINA, 
2015, p. 545), conforme se depreende da Figura 1.

Figura 1 – Pretensões dos jurisdicionados quanto ao atendimento.

Fonte: IGLESIAS, 2015a, p. 21 (com adaptações).

A previsão legal do atendimento investigado seria lacunosa, na 
medida em que ele é imposto apenas quanto aos casos que possibilitem 
solução de urgência e sem forma definida. 

Iglesias e Medina (2015) deduziram que essa circunstância e a fal-
ta de informação pelos jurisdicionados são determinantes para que 20% 
dos magistrados atendam às partes apenas nos casos que julgam urgen-
tes, sendo que, desses, 7% somente o fazem na presença do advogado 
da parte. Reputam, portanto, indevido e implica que 3% dos magistra-
dos nunca atendem às partes. Por sua vez, 78% dos juízes atendem a 
todos que os procuram.

Quanto aos jurisdicionados, 55% buscaram atendimento, dos quais 
75% foram atendidos. Desses, 20% desconheciam a possibilidade, ou-
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tros 20% declararam desconfiar da eficiência do atendimento e 17% 
relataram não serem atendidos se desacompanhados de seus advogados.

Ponderaram que a negativa de atendimento não determinaria qual-
quer providência por parte do jurisdicionado, seja por temor de repre-
sália, seja porque a conversa não seria produtiva, o que justificaria a 
inexistência de estudos específicos.

Verificaram que o atendimento é bem visto pelos pesquisados, 
pois 65% dos magistrados e 73% dos jurisdicionados são favoráveis.

Argumentaram que, além de aceito, o atendimento às partes rea-
liza a função social do Poder Judiciário ao concretizar uma dimensão 
do direito humano fundamental do acesso à justiça concernente à gera-
ção de tranquilidade entre os envolvidos, transparência e aproximação. 
Com efeito, culminará na valorização institucional, desde que efetuado 
em consonância com o contraditório, a imparcialidade do juiz e a dura-
ção ótima do processo.

Como perspectivas interdisciplinares, Iglesias (2015) elegeu a fe-
nomenologia do cuidar, da obra “Ser e tempo” (1927) de Martin Heide-
gger, ligada à Filosofia, e Administração Pública. 

Quanto à esfera administrativa, asseveraram ser a prestação juris-
dicional modalidade de serviço público e, por isso, regida pelos prin-
cípios da Administração Pública, notadamente: segurança, somente 
alcançada pela qualidade do serviço e pela gravação do atendimento 
para a preservação do jurisdicionado e do magistrado, com possibili-
dade de disponibilização à parte contrária; eficiência, a ser alcançada 
pela divulgação da possibilidade, padronização, registros dos pedidos, 
para controle e acompanhamento, agendamento de horários, e redução 
da amplitude interpretativa do preceito legal que prevê o atendimento. 

A nosso ver, em uma perspectiva jurídica da Administração Públi-
ca, é salutar que o atendimento pessoal ao jurisdicionado pelo magistra-
do está alicerçado no princípio da moralidade1 administrativa, pois trata 

1  Para Medina (2011, p. 88-89), “A moralidade independe de fronteiras geográficas, 
constituiu regras que as pessoas assumem para garantir um bem-viver ou uma iden-
tidade grupal e social, mesmo que elas não se relacionem, tenham afinidade ou que 
sequer se conheçam. Pode-se expressar concretamente como quando os homens aca-
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do cuidado com a res publica. Isto é, o bom administrador, não somente 
deve ser conhecedor da lei, mas também dos princípios éticos regentes 
da função administrativa. “Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu 
texto não é o mesmo que atendê-lo na sua letra e no seu espírito”, por 
isso a Administração “[...] deve ser orientada pelos princípios do Direi-
to e da Moral, para que ao legal se ajunte o honesto e o conveniente aos 
interesses sociais”, incluindo aí, por óbvio, o do jurisdicionado (MEI-
RELLES, 1998, p. 94).

No que tange à fenomenologia do cuidar, alegaram que toda pre-
sença-existência pertence à cura, relaciona-se à coexistência – neces-
sária, porque o homem só existe se conhece e se desenvolve enquanto 
pessoa em face de outro –, logo “[...] todo o comportamento humano 
se concretizará pelo cuidado” (IGLESIAS, 2015, p. 83), na medida em 
que o mundo é construído a partir de laços afetivos, sendo essa a essên-
cia do cuidar; cuidado esse que, segundo Boff (1999), imprescinde da 
capacidade de simpatia, empatia, dedicação e comunhão com o próxi-
mo, além da escuta pautada nas ideias de atenção e consideração.

Para Heidegger (2005, p. 257), “a cura não indica, portanto, pri-
mordial ou exclusivamente, uma atitude isolada do eu consigo mesmo. 
A expressão ‘cura de si mesmo’, de acordo com analogia de ocupação e 
preocupação, seria uma tautologia”, pois somente assim o escutar torna 
possível o ouvir.2 Com efeito, toda vez que se escuta atentamente al-

tam os costumes de determinada região quando migram como trajar uma determina-
da indumentária ou guardar o dia de um determinado santo. O Direito, por sua vez, 
institui o regramento social, delimitando as fronteiras geográficas territoriais, pois 
se materializa na forma de leis e estas têm vigência dentro de determinado território. 
[...] O momento histórico que a humanidade vive genericamente denominado crise 
é de ordem ético-moral, pois envolve o agir, mas também avança sobre o existir. 
Destaca-se a preocupação da avaliação sobre os resultados”. Indaga-se, portanto, se 
seria em busca desses resultados (também postos pelo Conselho Nacional de Justi-
ça) que os magistrados deixam de atender aos magistrados em seus gabinetes?

2 Embora aqui não esteja se tratando da compaixão do magistrado para com o juris-
dicionado, é possível fazer uma analogia ao comportamento e atitude do ouvir na 
Bíblia Sagrada (2010, p. 1.299-1.300), mais precisamente na Parábola do Semeador 
(Mateus 13: 9, 13-16, 23), isto é, somente aquele (o bem-aventurado) que escuta e 
coloca em prática o ensinamento poderá colher bons frutos.
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guém que nos fala, fará que esse se encontre junto daquilo sobre o que 
se fala.

 A falta de cuidado pelo prestador do serviço público compromete, 
nessa medida, as boas relações humanas e jurisdicionais, não apazigua 
os conflitantes, comprometendo as relações sociais e, por conseguinte 
a produtividade em razão da geração ou da perpetuação do conflito. 
Daí, afirmar que a conciliação está relacionada com a fenomenologia 
do cuidar, uma vez que permite as partes em comum acordo – escutan-
do, ouvindo e se conhecendo – não apenas pôr fim a um processo, mas, 
sobretudo, alcançar a pacificação social. Nesse sentir, Sampaio Júnior 
(2007, p. 177) afirma que a utilização da conciliação, por exemplo, se 
bem explorada pelo juiz, pode “[...] descobrir os conflitos reais e, as-
sim, obter a sonhada pacificação substancial do conflito, estimulando, 
muitas vezes, a uma nova amizade ou, até mesmo, reconciliações, que 
a sentença nunca conseguiria [...]”. Ainda, segundo esse autor, trata-se 
de descaso com a função pública nos casos em que pensa a atividade 
jurisdicional sem visar, obrigatoriamente, a pacificação social, de tal 
modo que vai de encontro com o objetivo posto pelo CNJ: aproximação 
da sociedade ao Poder Judiciário.

Conclui por alegar que a pessoalidade gerada pelo atendimento 
contribui para que se leve a sério o ato de julgar, haja vista a “personi-
ficação” dos sujeitos processuais. Entendemos, portanto, oportuno citar 
a lição de Bauman (2014), quando afirma que as pessoas não devem 
ser vistas apenas como números, é necessário enxergar a tragédia3 que 

3 Em tempos de uma sociedade voltada para o consumismo, Bauman (2014, p. 26) 
afirma que as experiências traumatizantes, tidas “[...] como um monstro interior em 
nossa era líquida moderna ou nos períodos sombrios, em que mais frequentemente 
nos recusamos a garantir a existência do Outro, ou a vê-lo e ouvi-lo, em vez de 
oferecer uma ideologia canibal? Tendemos a substituir a situação existencial olho 
no olho e face a face, por um sistema classificatório abrangente, que consome vi-
das e personalidades humanas como dados empíricos e evidências ou estatísticas”. 
O autor (2014, p. 16) entende ainda que “o mal não está confinado às guerras ou 
ideologias totalitárias, Hoje ele se revela com mais frequência quando deixamos 
de reagir ao sofrimento de outra pessoa, quando nos recusamos a compreender os 
outros, quando somos insensíveis e evitamos o olhar ético silencioso”.
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acontece com os outros, pois ela é real e pode acontecer comigo física 
e diretamente.
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