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RESUMEN 
 
Objetivo: En el presente trabajo se desarrollan las bases esenciales de la Justicia 
Restaurativa como una disciplina con un contenido relevante y de especial 
incidencia ante situaciones conflictivas, en especial cuando se trata de reparar el 
daño causado a las víctimas, pues una de las razones y bases más trascedentes de 
esta rama, radica precisamente, en la tutela de la víctima y de sus derechos 
conculcados.  
 
Metodología: El método utilizado es el deductivo, a través de una evaluación 
doctrinal de la literatura nacional y extranjera con respecto a los conceptos de 
justicia restaurativa, en particular los informes y directivas de las Naciones Unidas. 
 
Resultados: A partir de la reparación integral del daño causado a las víctimas, se 
busca la restauración de una situación en función a la magnitud del daño causado, 
teniendo en cuenta el estatus de la víctima, velando por su adecuada y pronta 
atención, buscando que en el proceso restaurativo participen los involucrados, 
puesto que el problema es enfocado como generador de una grieta entre víctima y 
responsable, afectando a la estructura de la sociedad en general. De manera que, la 
mejor solución capaz de restaurar ese desequilibrio social causado por el conflicto, 
implica la coparticipación de víctimas, responsables y la comunidad, bajo un 
esquema de respeto de la libertad y los derechos humanos.    
 
Contribuciones: El estudio ha contribuido a informar sobre las discusiones 
existentes sobre el tema de la justicia restaurativa como un mecanismo inclusivo que 
de manera independiente o complementaria al sistema de justicia, busca solucionar 
un conflicto y el daño producido por éste, mediante la coparticipación voluntaria, 
responsable y sensata de la víctima, el infractor y la comunidad. 
 
Palabras clave: Justicia restaurativa, víctima, daño, reparación integral, proceso 
restaurativo, respeto de derechos humanos 
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RESUMO 
 
Objetivo: Neste trabalho, os fundamentos essenciais da Justiça Restaurativa são 
desenvolvidos como uma disciplina com conteúdo relevante e de incidência especial 
em situações de conflito, principalmente quando se trata de reparar os danos 
causados às vítimas, uma vez que uma das razões e bases mais importantes desse 
ramo residem justamente na proteção da vítima e de seus direitos violados. 
 
Metodologia: O método utilizado é o dedutivo, por meio de uma avaliação 
doutrinária de literatura nacional e estrangeira a respeito de conceitos de justiça 
restaurativa, em especial os informes e diretivas da Organização das Nações 
Unidas. 
Resultados: A partir da reparação integral dos danos causados às vítimas, busca-se 
a recuperação de uma situação com base na magnitude dos danos causados, 
levando em consideração o status da vítima, garantindo sua atenção adequada e 
imediata, buscando que os envolvidos participem do processo restaurador, uma vez 
que o problema é tratado como gerador de uma brecha entre vítima e responsável, 
afetando a estrutura da sociedade em geral. A melhor solução capaz de restaurar 
esse desequilíbrio social causado pelo conflito implica a coparticipação das vítimas, 
dos responsáveis e da comunidade, em um esquema de respeito à liberdade e aos 
direitos humanos. 
 
Contribuições: O estudo contribuiu para relatar as discussões existentes sobre o 
tema da justiça restaurativa como um mecanismo inclusivo que independentemente 
ou complementar ao sistema judiciário, procura solucionar um conflito e os danos 
causados por ele, por meio da participação voluntária, responsável e sensata da 
vítima, do agressor e da comunidade. 
 
Palavras-chave: Justiça restaurativa; vítima; dano; reparação integral; processo 
restaurativo. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective:  In this paper the essential foundations of restorative justice as a 
discipline with relevant content and special incidence are developed in conflict 
situations, especially when it comes to repairing the damage caused to the victims, 
as the reasons and most important bases of this branch is precisely in the 
guardianship of the victim and the violated rights.  
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Methodology: The method used is the deductive one by way of a doctrinal 
evaluation of national and foreign literature regarding concepts of restorative justice, 
especially the reports and directives of the United Nations. 
 
Results: From the reparation of the damage caused to the victims, seeks the 
restoration of a situation based on the magnitude of the damage, taking into account 
the status of the victim, ensuring the adequate and prompt attention, pursuing the 
participation of the involved parties in the restorative process, since the problem is 
focused as a generator of a rift between victim and offender, affecting the structure of 
society in general. The best solution capable of restoring this social imbalance 
caused by the conflict involves the co-participation of victims, offenders and the 
community, under a scheme of respect for freedom and human rights.  
 
Contributions:  The study has contributed to reporting on existing discussions on the 
subject of restorative justice as an inclusive mechanism that independently or 
complements the justice system, seeks to solve a conflict and the damage caused by 
it, through voluntary co-participation, responsible and sensible of the victim, the 
offender and the community. 
 
 
Keywords: Restorative justice; victim; damage; integral reparation; restorative 
process. 
 

 

1  INTRODUCCIÓN  

 

La evolución de los sistemas de justicia para reprimir ilícitos penales, en las 

últimas décadas ha puesto en cuestionamiento la vigencia y eficacia del rol que 

cumple el proceso penal de molde retributivo, frente a la persecución del delito, la 

represión de los responsables y el restablecimiento de la paz social. RULLAN señala 

que, “[…] desde la óptica retributiva se plantea resolver quien tiene la razón y quien 

tiene la culpa, así como dar su merecido al culpable, hacer que pague por lo que ha 

hecho, a fin de que no vuelva a hacerlo y que la sanción sirva de ejemplo disuasorio 

para la comunidad” (RULLAN CASTANER, 2011, p.14). 
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En este mismo sentido BILBAO precisa que conforme a este esquema el 

victimario esel protagonista principal y, “lo que verdaderamente importa es qué se 

hace con él y cuál el castigo que corresponde imponerle y con cuyo cumplimiento 

salda las deudas que tiene contraídas con la sociedad y con sus víctimas directas” 

(BILBAO ALBERDI, 2013, p.200).  

Sin embargo, la idea de reprimir el mal causado por el infractor, mediante la 

imposición de otro mal -pena o castigo-, en la práctica, ha venido dando resultados 

poco alentadores no sólo desde el punto de vista del infractor sino también desde el 

punto de vista de la víctima y la comunidad.  

El infractor, luego que ha padecido el castigo impuesto por los tribunales, 

carece de los medios necesarios para redimirse socialmente y emprender una nueva 

vida pese a que ya pagó por el daño; por el contrario, inmediatamente es 

estigmatizado en su entorno social. Para él la idea de resocialización o reinserción le 

es vedada debido muchas veces a las deficiencias del propio sistema legal 

congestionado, que desvincula al condenado dejándolo a su suerte pero con el 

estigma de “asesino”, “ladrón”, “estafador”, “peligroso”, etc., cuyo efecto inmediato es 

la exclusión social.  

Quien ha tenido el infortunio de ser sometido al sistema represivo, sabe que 

la sanción no termina con la pena impuesta, sino que el estigma lo perseguirá 

durante mucho tiempo, e incluso, de por vida. 

La secuelas posteriores al castigo son tan iguales o más graves que 

aquellas padecidas al cumplir la sanción.  

Al respecto, WELZEL señala que, “no es suficiente para aclarar el sentido de 

la pena, como un mal merecido por la violación culpable del derecho, cuando la 

ejecución del mal hace al condenado peor de lo que era” (BACIGALUPO, 1999, 

p.269) Así entonces, muchas veces el remedio -imposición de una sanción-, termina 

siendo peor que la enfermedad: Sentenciado no rehabilitado y excluido, con más 

propensión al delito que a la abstención.    
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El tratamiento del sistema retributivo resulta tan traumático en ciertos casos, 

lo cual de por sí disminuye las posibilidades de reinserción y rehabilitación de los 

catalogados como delincuentes o criminales. 

Para la víctima, el sometimiento a un proceso penal le ha significado 

constante padecimiento moral y económico, que incluso se va sumando al ya vivido 

al momento del crimen, y que a la larga es difícilmente reparado. Su participación en 

el conflicto importa un “vía crucis” permanente cuyo fin es incierto e impredecible, y 

que terminará por someter aún más su estatus de ciudadano deteriorado por el 

delito, a un conjunto de trámites y trabas burocráticas que no hacen más que 

desalentar las pocas esperanzas de ser compensado por los daños sufridos. 

La víctima bajo el sistema retributivo vive en constante desaliento y 

desamparo legal y moral. Una vez involucrada en el sistema, requiere hacer efectivo 

su reclamo que pocas veces es atendido, pues para lograr ello debe emprender una 

lucha agotadora y que le demandará innumerables gastos y preocupaciones.    

Al respecto BILBAO indica que bajo el modelo retributivo las víctimas carecen 

de protagonismo: “En el proceso judicial apenas son tenidas en cuenta, muchas veces 

figuran simplemente como meros testigos y la información que reciben de todo el 

procedimiento es frecuentemente escasa, si no inexistente. De algún modo podría 

decirse que con la intervención de la justicia penal la víctima lo transfiere todo al Estado 

y su sistema judicial para que él «arregle cuentas» con el infractor” (BILBAO ALBERDI, 

2013, p.200).  

De esta manera, la relación derivada del delito y que vinculaba directamente 

a la víctima frente a su agresor, le es expropiada para ser conducida por el sistema 

punitivo del Estado, dejando a la víctima prácticamente como mero espectador del 

conflicto en el que fue parte, donde sufrió las consecuencias y respecto al cual 

espera algún tipo de resarcimiento.  
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Entre la víctima y el responsable existe una barrera -proceso penal- llena de 

procedimientos y formalidades, que muchas veces obstaculizan escuchar con claridad y 

oportunidad sus reclamos y pedidos.  

Al respecto DUYMOVICH señala que, “en los esquemas de la Justicia 

Retributiva que se vincula estrechamente con los fines de la pena, lo importante es dar 

un mensaje al sancionado, a posibles infractores y a la sociedad, bajos los tradicionales 

criterios de prevención especial y general. Así, la víctima del delito es olvidada y sólo se 

van a acordar de ella en la reparación civil”1.  

En el modelo retributivo, el Estado se irroga la potestad de sancionar conforme 

“sus intereses y principios”, dejando de lado los intereses, necesidades y sentimientos 

de los directamente perjudicados.   

Para la comunidad, el regreso de un sujeto lleno de rencores y 

remordimientos, frustración y marginación; significa un riesgo constante de 

reincidencia y genera una sensación permanente de inseguridad en el resto de 

ciudadanos, quienes se sienten desprotegidos y viven atemorizados, pues 

desconfían en las instituciones encargadas de su protección y están desalentados 

para reclamar por sus derechos y denunciar alguna agresión2. 

Las deficiencias del modelo retributivo terminan por generar un sentimiento 

colectivo de inseguridad y falta de solidaridad con los demás miembros del espacio 

 
1 DUYMOVICH ROJAS, 2007, p.9: Esta situación se evidencia por un estudio realizado por el Poder 
Judicial Peruano donde se concluye que: Al término del año 2013, un número de 500 usuarios 
encuestados señalan que tienen que acudir a las sedes del Poder judicial de “manera frecuente”, un 
27% acude de veintiún a treinta veces al mes, el 23% de once a veinte veces y el 14% de seis a diez 
veces. Asimismo, el 53% de los usuarios se sienten poco satisfechos con la atención recibida por el 
Poder Judicial y el 14% de usuarios se sienten nada satisfechos. Entre los principales motivos de la 
insatisfacción, el 76% se siente insatisfecho por la demora en la atención, un 29% porque la atención 
deficiente y un 13% por la demora de los funcionarios; Cfr., PODER JUDICIAL DEL PERU, 2013, pp. 
14, 25 y 27.   
2 En nuestro país se ha determinado a Diciembre del 2015 lo siguiente: A nivel nacional urbano, la 
población de 15 y más años de edad, que fue víctima de algún hecho delictivo, no denuncia el hecho 
principalmente porque desconoce al delincuente (30,3%), y porque consideran que es una pérdida de 
tiempo (26,7%), en las ciudades de 20 mil a más habitantes el principal motivo por el cual la población 
no denuncia el hecho es porque manifiestan que desconoce al delincuente (29,7%), seguido del 
motivo es una pérdida de tiempo (28,0%), Cfr., INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E 
INFORMATICA, 2016, p. 6. 
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social, pues nadie está dispuesto a correr el riesgo de apoyar en la reformación de 

un sujeto que no da ninguna muestra de cambio positivo.    

De esta manera, el resultado final de un sistema penal retributivo es el 

desamparo de los responsables y víctimas, quienes luego de culminar un proceso 

penal, al incorporarse a la sociedad han dejado de ser los mismos, pues ambos 

desde su particular situación, han pasado momentos sumamente duros, cuyos 

efectos son trasladados a su entorno social.  

Ello pone en evidencia que la solución emprendida desde este modelo, 

requiere la reestructuración de sus bases pues no produce los resultados deseados 

en la comunidad: prevención, paz y seguridad.  

 

 

2  DEFINICIÓN  DE JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

La justicia restaurativa es un mecanismo inclusivo que de manera 

independiente o complementaria al sistema de justicia, busca solucionar un conflicto 

y el daño producido por éste, mediante la coparticipación voluntaria, responsable y 

sensata de la víctima, el infractor y la comunidad. Se considera al delito como un 

daño que el infractor ha causado a la víctima y a la sociedad, en tal sentido, lo más 

adecuado es que sean los propios involucrados quienes encuentren la mejor 

solución frente a las repercusiones derivadas del conflicto. 

Uno de los pioneros en el tema, MARSHALL señala que, “la justicia 

restaurativa es un proceso en el que las partes que tienen que ver con un acto 

perjudicial deciden colectivamente como van a abordar las consecuencias del acto y 

sus implicaciones de cara al futuro” (RULLAN CASTANER, 2011, p.7).  

Para ZEHR, “la justicia restaurativa es un proceso a través del cual el 

infractor, con remordimientos por su conducta, acepta su responsabilidad hacia 

quien ha dañado y hacia la comunidad, que en respuesta a ello permite la 
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reintegración del ofensor en la comunidad. El énfasis se pone en la restauración: 

Restauración del ofensor en términos de auto-respeto, restauración de la relación 

entre la víctima y el ofensor, y también restauración de ambos dentro de la 

comunidad” (OLALDE, 2006, p.7).  

La justicia restaurativa busca poner el conflicto en manos de los 

directamente interesados, para que sean éstos precisamente los que encuentren 

una solución que satisfaga sus intereses. Pues los mecanismos empleados por el 

sistema estatal de base retributiva, imponen soluciones marginales a las 

necesidades y expectativas de la víctima, el infractor y la comunidad. 

En la justicia restaurativa se busca restablecer las relaciones buscando 

soluciones pacíficas y conjuntas que beneficien a todos los involucrados. En ese 

sentido la justicia restaurativa es un proceso colectivo e inclusivo3.  

Bajo este contexto, VAN NESS y HEETDERKS precisan que la justicia 

restaurativa, “se enfoca en el daño causado por la delincuencia, reparándolo en las 

víctimas y reduciéndolo en el futuro mediante la prevención de la delincuencia. Para 

esto se requiere que los delincuentes tomen la responsabilidad de sus actos y del 

daño que causaron y busquen en conjunto con las víctimas, y los miembros del 

entorno social su reintegración a la sociedad” (FRÍAS ARMENTA; ÁLVAREZ-

HERNÁNDEZ, 2015, p. 7). 

Desde nuestra perspectiva, la justicia restaurativa se ha consolidado sobre 

una plataforma esencial conformada por dos elementos esenciales: Una “base 

plurisubjetiva” que la integran los sujetos afectados por el conflicto derivado del 

delito, así como por la necesidad de tutela y respeto adecuado de sus derechos, 

intereses y expectativas; y, por una “base pluriobjetiva” compuesta por las 

consecuencias derivadas del delito en la víctima, el infractor y la comunidad, así 

 
3En este sentido se precisa que la justicia restaurativa “(…) pone en práctica el hecho de que las 
partes son dueñas de su conflicto, y se les da la oportunidad de resolverlo de la mejor manera para 
ellos y para el retorno de la paz social. Se trata de crear un balance entre el aspecto individual y el 
social, y por ello se ha hecho referencia en doctrina a la justicia restaurativa, como una experiencia 
democrática”, Véase: HIDALGO PORRAS, 2012, p. 45.  
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como por los medios empleados para lograr la reparación integral del daño 

ocasionado.  

 

 

3  BASES ESENCIALES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA  

 

3.1  BASE PLURISUBJETIVA 

 

La justicia restaurativa tiene una “base plurisubjetiva” porque el enfoque del 

sistema penal ya no se centra exclusivamente en la persona del infractor, sino 

también y en igual magnitud, en la persona de la víctima, como directos afectados. 

Pero esta visión también considera a los familiares y amigos de las partes, y hasta a 

la comunidad, como afectados e interesados en la resolución del conflicto. 

Con la justicia restaurativa se busca reconocer y determinar que existe un 

autor del delito, un responsable del daño que además es capaz de reconocerlo y de 

hacerse cargo del mismo, pero también, hay que identificar y tutelar a la persona que 

ha padecido el sufrimiento de la acción penal, al sujeto dañado directamente y a la 

comunidad remecida por la inconducta del agente lesivo. Lo esencial es considerar 

que los involucrados, al estar ligados por el daño causado, consecuentemente, todos 

de algún modo deben coadyuvar en su tratamiento y reparación, para que la 

solución que se alcance sea la más integral. 

Hay que entender que la víctima y el ofensor no son sujetos aislados, son 

por el contrario, parte de una colectividad, por tal motivo, lo que suceda con ellos, 

tarde o temprano, terminará  por afectar también a la sociedad en su conjunto.   

La base plurisubjetiva hace que la justicia restaurativa constituya un proceso 

de carácter humano, integral, reparador y comunitario.  

En este sentido BRITTO señala que la justicia restaurativa, “busca restaurar 

el lazo social dañado por la acción criminal en un proceso de reparación y 
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reconciliación entre la víctima y el   infractor, con la mediación de la comunidad. 

Cuestiona la abstracción  del modelo jurídico y apela al conocimiento y resolución de 

los conflictos entre sujetos concretos de comunidades concretas. Da un papel 

fundamental a la víctima a quien se repara el daño y responsabiliza al ofensor, 

además de darle la oportunidad de deshacer el daño y reconciliarse con la sociedad” 

(BRITTO RUIZ, 2010, p.14).  

La Organización de las Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre 

los alcances de la justicia restaurativa señalando que, “según el concepto de justicia 

restaurativa, un delito suele afectar no sólo al futuro de las víctimas y comunidades, 

sino también al de sus autores. La justicia restaurativa procura restablecer los 

intereses de todas las partes afectadas por un acto delictivo, en la medida de lo 

posible con la participación activa y voluntaria de los delincuentes, las víctimas y las 

comunidades” (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2002, p. 3).  

Desde la perspectiva del infractor, se busca que éste no sólo participe del 

proceso restaurativo sino que lo haga con iniciativa, de manera voluntaria y con el 

compromiso necesario para asumir las responsabilidades que se le encomienden 

para reparar el daño que causó.  

Como precisa SUBIJANA (2012, p. 148): “[…] al infractor le comunica que ha 

cometido un hecho que ha causado un daño injusto a una o varias personas. Por tal 

motivo desaprueba su conducta y le exige llevar a cabo todo lo que está en sus 

manos para restañar el daño”. 

Desde la perspectiva de la víctima, la justicia restaurativa procura la 

reparación integral del daño sufrido, lo cual comprende no solo la restitución de los 

daños materiales, sino también la reparación de los daños inmateriales, como el 

tratamiento de las secuelas psicológicas, la ansiedad y sensación de desprotección 

e inseguridad, el sufrimiento constante y la frustración. 

En este caso, la tutela y protección de la víctima es uno de los temas de 

principal preocupación para la justicia restaurativa, de modo que su bienestar y 
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reparación son temas centrales de toda iniciativa (CARRANCA Y TRUKILLO,  

2015M p.649).     

Finalmente, desde la perspectiva de la comunidad, la justicia restaurativa 

busca mejorar la seguridad y la paz en los ciudadanos, pues la composición de los 

conflictos con la coparticipación de la víctima, el infractor y la comunidad, tiene 

efectos positivos en la prevención y evita a reincidencia de nuevos hechos delictivos, 

y además, la rehabilitación del infractor se realiza de manera efectiva.  

Al respecto SUBIJANA señala que “el compromiso comunitario exige una 

involucración de la sociedad en la tarea de reconstrucción de lo deteriorado por el 

delito, pues la infracción es, también, un conflicto social que la comunidad tiene que 

resolver con la mayor eficacia y la menor aflicción” (SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012, 

p.149). 

Para FRIEDMAN, la manera de deshacer el impacto negativo que el 

delincuente ha generado, es arrepintiéndose de todo el daño causado a la víctima y 

a la comunidad, lo que se ha denominado “vergüenza reintegrativa” (FRIEDMAN   

VOLOSKY, 2007, p.3).   

 

3.2  BASE PLURIOBJETIVA 

 

Por otro lado, la “base pluriobjetiva” de la justicia restaurativa busca en 

primer término, determinar las dimensiones y la gravedad del daño causado por la 

comisión de la acción delictiva, a fin de tener plena certeza del problema que habrá 

de resolverse y sobre todo, si por las características del mismo, es susceptible de 

ser sometido al tratamiento de la justicia restaurativa. Pues habrán hechos que dada 

su enorme gravedad, la falta de voluntad de la víctima o la inmutabilidad del 

infractor, serán de difícil conducción mediante un mecanismo restaurativo. Tal será 

el caso de un asesino en serie o el caso de una víctima de violación sexual que se 
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niega a participar de un proceso restaurativo, en estos supuestos, es el sistema de 

justicia tradicional que se encargará de llevar a cabo el proceso respectivo.           

En segundo lugar, la base “base pluriobjetiva” de la justicia restaurativa 

busca que se consideren todas las consecuencias posibles derivadas del daño, tanto 

para la víctima, el infractor y la comunidad.  

 

3.2.1  Para la víctima  

 

Desde la posición de la víctima, se ha de buscar que el infractor reconozca 

del daño causado como consecuencia de su accionar ilícito, que él mismo sea 

consciente de la magnitud del daño y de las consecuencias que éste ha causado en 

la víctima y la comunidad. Asimismo, ha de buscarse que el infractor de manera 

responsable se comprometa a la “reparación integral del daño”.  

Como precisa SUBIJANA, “a la víctima le traslada que el daño injusto que ha 

sufrido no es fruto del azar o de un caso fortuito sino consecuencia del 

comportamiento de una o varias personas. Por ello le reconoce el derecho a ser 

reparada” (SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012, p. 148)4. 

A la víctima lo que le importa inmediatamente es que el menoscabo sufrido 

como producto de la conducta lesiva sea reparado, pues antes de que sucediera 

aquél hecho dañoso, no soportaba ni asumía ningún daño, pero que ahora se ve 

obligada a hacerlo.  

Pero habrá de comprenderse dentro del daño no sólo la restitución de las 

cosas materiales, sino también se buscara minimizar las secuelas morales y 

sicológicas que dejó el trauma delictivo en la víctima.     

 

 
4 Al respecto CESANO señala que “la reparación del daño es más bien, la solución objetiva o 
simbólica que restituye la situación al estado anterior a la comisión del delito, satisfaciendo a la 
víctima, pudiendo ser la devolución de la cosa hurtada, una disculpa pública o privada, trabajo 
gratuito, entre otros”, Cfr., PÉREZ SAUCEDA; ZARAGOZA HUERTA, 2015, p. 12. 
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3.2.2  Para el infractor  

 

Se buscará que el infractor reconozca y asuma la magnitud y los efectos del 

daño causado, que acepte que el daño es consecuencia directa de su mal accionar, 

y que es el primer llamado a repararlo. En esta fase el infractor, cual niño que ha roto 

una vasija costosa de la sala y que se halla frente a la madre, se encuentra frente a 

frente con la víctima y con el daño que ha causado.  

Esto permite sincerar y observar la cruda realidad del daño para el infractor, 

lo cual hace mucho más fácil que éste asuma su responsabilidad por el daño. Al 

respecto se exige que: “El infractor haga suyo el delito cometido -el delito le 

pertenece, aunque no le define–, reparando lo destruido o deteriorado y, desde esta 

asunción, inicie un cambio de orientación vital que le aleje del delito. Ser consciente 

de que el delito ha perturbado severamente el orden existencial de la víctima y, 

desde esta consciencia, desarrollar conductas de restañamiento del daño causado, 

constituye la manifestación más seria de una dinámica de inserción social 

constructiva” (SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012, p.148-149). 

 

En este contexto, también se buscará que el infractor participe de un 

procedimiento restaurativo que le otorgue un trato humano y digno, donde se 

respeten sus derechos humanos, donde se proscriba cualquier tipo de 

estigmatización, donde se le conceda alternativas de redención, donde exista 

posibilidad de disminución de la pena, la aplicación de penas alternativas a la 

privación de la libertad, la posibilidad de culminar el conflicto fuera o dentro del 

proceso penal, la concesión de facilidades para reparar el daño, etc. 
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3.2.3  Para la comunidad 

 

La base pluriobjetiva de la justicia restaurativa en lo que respecta a la 

comunidad, busca el establecimiento de mecanismos adecuados y eficaces para 

lograr la rehabilitación del infractor, que le permitan tomar conciencia de sus malas 

acciones, que le faciliten redimirse mediante la reparación del daño social, 

solicitando el perdón público o privado, cumpliendo medidas como la prestación de 

servicio social, integrando redes de prevención, u otra forma que efectivice la 

restitución de la paz social. 

Al respecto, HIDALGO se refiere a “hacer una enmienda”, pues señala que, 

“no solamente se pretende la reparación o restitución del daño, sino la toma de 

acciones necesarias para un cambio, y esa decisión de cambio para la vida de la 

persona ofensora, tiene de forma directa un impacto en la disminución de la 

reincidencia, lo que podría incluir otros compromisos extra de parte del imputado o 

imputada como una disculpa, un trabajo comunal, terminar sus estudios, entre 

otros”5.  

Debe precisarse que la base “base pluriobjetiva” de la justicia restaurativa 

busca primordialmente la “reparación integral” del daño causado, considerando 

todas las consecuencias posibles derivadas del daño, tanto para la víctima, el 

infractor y la comunidad. Pues mientras más completa sea la solución del problema 

tomando en cuenta todas sus dimensiones, mayor será el nivel de restauración de 

las relaciones sociales.    

Así entonces, la “base plurisubjetiva” y la “base pluriobjetiva” son 

inseparables y constituyen la esencia misma de la justicia restaurativa. Los sujetos 

afectados por el daño (víctima, infractor y comunidad),  son los más indicados e 

 
5 HIDALGO PORRAS, 2012, p. 22. AL respecto, SUBIJANA señala que el compromiso comunitario 
exige una involucración de la sociedad en la tarea de reconstrucción de lo deteriorado por el delito, 
pues la infracción es, también, un conflicto social que la comunidad tiene que resolver con la mayor 
eficacia y la menor aflicción, SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012,  p. 149. 
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interesados para  solucionar los efectos de la acción ilícita (daño), y esta simbiosis 

de solución, representa la manera más eficaz para restaurar las relaciones 

afectadas, en procura del bienestar general.  

Como podernos observar, la justicia restaurativa es un medio de 

coparticipación de diversos interesados cuyo fin último es la reparación integral de 

los daños causados por la comisión de acciones delictivas. Si bien se pone el acento 

en la reparación de la víctima por el daño sufrido, no es menos cierto que el daño 

también produce efectos en el infractor, que van desde el hecho de asumir la 

magnitud del daño, el compromiso del repararlo, así como la predisposición para 

redimir su comportamiento ante la sociedad mediante actos concretos como 

expresiones de perdón público o privado, la realización de labores comunales, entre 

otras. Y, para la comunidad, una efectiva rehabilitación del infractor permitirá reforzar 

la seguridad y protección de los ciudadanos,  evitar los casos de reincidencia y 

fortalecer la prevención.  

Sobre este punto, para SAMPEDRO lo que se busca con la justicia 

restaurativa es lograr las “3 r´s”:  

 
 
a) Responsabilidad por parte del ofensor, porque cada persona debe 
responder por sus acciones u omisiones. b) Restauración de la víctima, 
quien necesita ser reparada. Requiere abandonar su posición de dañado, 
así como toda la sociedad. c) Reintegración del infractor, quien necesita 
restablecer los vínculos con la sociedad, que a su vez, necesita del buen 
desempeño de todos sus integrantes para su correcto funcionamiento 

(PÉREZ SACUEDA;  ZAEAGOZA HUERTA,  2015,  p.640-641). 
 
 

Lo señalado no hace sino reforzar la idea de que la justicia restaurativa 

reúne el trinomio compuesto por “víctima-infractor-comunidad” con el fin de lograr un 

objetivo común cuyo trinomio es a su vez: “daño-reparación-rehabilitación”. 
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4  LA JUSTICIA RESTAURATIVA COMO UN MEDIO DE REPARACIÓN 

 

Partiendo de la definición de la justicia restaurativa así como de los 

elementos esenciales que la conforman, es decir la base plurisubjetiva y la base 

pluriobjetiva, podemos establecer algunas cualidades de la justicia restaurativa que 

la convierten en una herramienta importante en la atención y reparación de la víctima 

y del conflicto.  

 

4.1   ES UN PROCESO INTERSUBJETIVO 

 

La justicia restaurativa como se ha puesto en relieve, es un mecanismo que 

necesariamente se efectiviza con la participación de un trinomio compuesto por 

víctima-infractor-comunidad, de allí que sostengamos la existencia de una base 

plurisubjetiva de la justicia restaurativa. Ello considerando las diversas variantes en 

aquellos procesos restaurativos que involucran la participación más activa de 

víctima, el infractor y de la comunidad. 

La justicia restaurativa pone énfasis en el elemento subjetivo, es decir en, el 

trinomio: Víctima-infractor-comunidad, como el principal factor para encontrar la 

mejor y más efectiva solución al daño causado por la acción criminal, pues no habrá 

mejor solución que aquella que de mutuo propio acuerden los directamente 

involucrados en el conflicto, con el acompañamiento y soporte de la comunidad6.    

 

 

 

 

 
6 Sobre el tema, MCEVOY y NEWBURN señalan que, la teoría se enfoca a la restauración y el alivio de 
las víctimas y la participación de la comunidad, en lugar de la retribución, que enfatiza lo incorrecto de la 
conductadel delincuente y la exclusividad de la atención profesional y del estado. (FRÍAS ARMENTA; 
ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ, 2015, p. 4). 
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4.2  ES UN PROCESO VOLUNTARIO 

 

La participación de la víctima y del infractor, principalmente, así como de los 

amigos, familiares y representantes de la comunidad, se hace por decisión propia. 

Las partes tienen plena libertad de decidir su participación en un proceso de justicia 

restaurativa. La mejor forma solucionar el problema con sensatez y compromiso, es 

permitiendo a las partes la posibilidad de participar libre y voluntariamente, de 

manera que puedan iniciar, suspender o dar por terminado el proceso cuando lo 

crean conveniente.  

Toda medida que se adopte contra la voluntad de las partes, no hará otra 

cosa que producir un resultado similar al de los sistemas tradicionales de justicia, 

una solución parcial, que deja de lado los intereses de la víctima, que es ejecutable 

parcialmente, que no posibilita la rehabilitación del infractor y cuyos efectos 

preventivos son casi inexistentes. 

Por el contrario, una solución voluntaria entre víctima e infractor, antecedida 

de una secuela de tratos y entendimiento entre las partes, con reconocimiento de 

responsabilidad, intercambio de antecedentes, vivencias y la expresión directa de los 

efectos negativos producidos por la conducta delictiva en cada una de las partes; 

todo ello permite que la solución genere un real compromiso para el infractor de 

reparar el daño, para la víctima una mayor certeza de que eso suceda, y para la 

comunidad la sincera y efectiva rehabilitación del infractor permite el fortalecimiento 

de las relaciones sociales, otorga mayor garantía de seguridad a los ciudadanos y 

sirve en la prevención del delito7.  

La voluntariedad en las partes que intervienen en un proceso restaurativo, es 

un elemento clave para lograr los resultados buscados por la justicia restaurativa: El 

 
7 En la Asamblea de las Naciones Unidas, los países de Bolivia y Estados Unidos pusieron énfasis en 
la participación voluntaria de las partes con el fin de llegar a acuerdos razonables y proporcionados, 
subrayando la importancia de permitir a las víctimas decidir si participan o no, su grado de 
participación y decidir si dejarían de participar, Cfr., ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 
2002, p. 7.   
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infractor tendrá mayor libertad para comprender el daño causado y sus efectos, 

generando en él mayor compromiso al momento de la reparación y el cumplimiento 

de las tareas tendientes a su rehabilitación. La víctima que participa con voluntad en 

un proceso restaurativo, tendrá mayores posibilidades de lograr la “reparación 

integral” del daño sufrido, sobre todo de las secuelas psicológicas causadas por el 

trauma delictivo, al estar predispuesta a aceptar las disculpas y conceder el perdón 

al infractor.  

La participación libre de los amigos, la familia o de ciertos miembros de la 

comunidad, ayuda a fortalecer el compromiso y la reparación del daño, así como 

restablece los lazos sociales alterados.            

 

4.3  ES UN PROCESO PRO VÍCTIMA 

 

Uno de los pilares del surgimiento de la justicia restaurativa se halla en la 

necesidad de tutela de la víctima, cuyos derechos, intereses, necesidades y 

expectativas, por muchos años habían sido postergados a la luz del sistema penal 

retributivo. Con la justicia restaurativa, la víctima deja la marginación y el desamparo, 

pasando de ser un agente meramente espectador a un sujeto protagónico y 

esencial.  

La justicia restaurativa halla su razón de ser en la necesidad de restituirle a 

la víctima todo aquello que le fue arrebatado por la acción delictiva; pues la víctima 

al formar parte de la comunidad, refleja en el entorno social las consecuencias 

perniciosas que causó el delito.  

Al respecto REYES MATE señala que, “la justicia de la víctima supone 

reconocer que posee una mirada singular de la realidad y que lo que es así visto 

forma parte de la realidad. En concreto, la víctima ve algo que escapa al verdugo y al 

espectador: El significado del sufrimiento declarado insignificante para la cultura 

dominante” (SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012,  p.148). 
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La justicia restaurativa se ocupa de ver las consecuencias del delito a través 

de los ojos de la víctima, prioritariamente, en lugar de hacerlo a través de los ojos del 

infractor o del Estado, como sucede en los sistemas penales de molde retributivo.  

Bajo el contexto de la justicia restaurativa, inmediatamente de ocurrido el 

delito, hay que acoger a la víctima para protegerla y atenuar los daños causados, 

procurando su inmediata atención física y psicológica hasta su recuperación, 

brindándole constante acompañamiento y fuerza moral, otorgándole adecuada y 

oportuna consejería y asesoría para el ejercicio de sus derechos vulnerados; y, 

facilitarle los medios necesarios para que pueda ser reparada por los daños sufridos.  

La importancia de la víctima para la justicia restaurativa, ha llevado a 

desarrollar importantes programas de asistencia a las víctimas, que como indican 

PEREZ y ZARAGOZA, están destinados a la recuperación que han sufrido por el 

daño causado. Estos programas se dividen en dos grandes apartados, la defensa de 

los derechos de las víctimas y los servicios de asistencia materiales y psicológicos. 

Los objetivos que persiguen estos mecanismos son los siguientes:          

 
  

a) Brindar representación legal a las víctimas del delito para que no se 
presente una situación de olvido por parte del sistema legal; b) La 
recuperación de las lesiones físicas y psicológicas; y, c) Alcanzar una 
reintegración en la sociedad por parte de la víctima (PÉREZ SACUEDA, 
2015, p.9). 

 
 

 

4.4  ES UN PROCESO REFLEXIVO  

 
El éxito de la justicia restaurativa radica en la posibilidad que se ofrece 

principalmente al infractor, de concientizarse del daño que ha causado: Al colocarlo 

frente a las consecuencias de sus acciones delictivas, éste tiene mayores 

posibilidades de sensibilizarse con el sufrimiento de la víctima, generando en él un 

fuerte sentimiento de culpa que ayudará en la reparación del daño. Esta fase 
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trascendental en los procesos restaurativos, es determinante para lograr una mayor 

predisposición del infractor para asumir los compromisos tendientes a reparar los 

daños y el malestar social causado en los demás ciudadanos. 

Para PEREZ: 

 
[…] en la justicia restaurativa, el castigo es sustituido por la aceptación de la 
responsabilidad de los hechos y por la búsqueda de métodos de reparación 
del daño causado. Lo anterior requiere de la participación activa en el 
proceso restaurador tanto del ofensor como de la víctima y en su caso, de 
terceros interesados en que las cosas lleguen a buen puerto (PÉREZ 
SACUEDA; ZARAGOZA HUERTA, 2015, p.2)8. 
 
 

En ese sentido, existe una estrecha relación entre reflexión-reparación en el 

caso del infractor, pues a mayor reflexión habrán mayores posibilidades de lograr la 

reparación del daño causado, puesto que el infractor tendrá mayor predisposición y 

voluntad para cumplir los compromisos asumidos para tal fin.    

Esta característica de la justicia restaurativa permite además centrar el 

enfoque en la magnitud del daño que ha padecido la víctima como consecuencia de 

la acción delictiva, y que al ser mostrado crudamente al infractor genera conciencia y 

arrepentimiento. De ahí que la necesidad de reflexión alcance no sólo al infractor 

sino también a la víctima y a la comunidad en general. Implica una pausa, un 

momento que permitirá apreciar el conflicto y analizar sus consecuencias presentes 

y futuras.  

En el caso de la víctima, la justicia restaurativa como indica SUBIJANA, 

facilita la compresión de lo ocurrido, es decir “(…)  de manos de quien fue su autor, 

por qué se les victimizó, lo que lo que les permite, en algunos casos, comprender el 

 
8 VAN NESS señala que, para esto se requiere que los delincuentes tomen la responsabilidad de sus 
actos y del daño que causaron y busquen en conjunto con las víctimas, y los miembros del entorno 
social su reintegración a la sociedad, Cfr., FRÍAS ARMENTA; ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ, 2015, p. 7. 
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sentido que en su devenir vital tiene ser víctimas de un delito, recuperando 

márgenes de seguridad existencial perdidos por la infracción penal”9.  

El proceso restaurativo permite a la víctima recapacitar por qué razón fue 

ella y no otra persona la que padeció el daño, entender el motivo que impulsó al 

infractor a violentarla, también ayuda a recapacitar sobre si tomó o no las mínimas 

precauciones antes de sufrir el daño, entender la importancia de lograr una solución 

como medio para prevenir y recuperar la confianza en el entorno social.    

Por otro lado, la ocurrencia del delito también es un episodio que genera la 

necesidad de reflexión en la comunidad, ya que marca el inicio para proponer y 

poner en marcha planes de prevención para evitar futuros delitos, y principalmente, 

para emprender la efectiva reparación de la relaciones dañadas.  

Es importante destacar que este espacio reflexivo es la mejor forma de 

contribuir a la sanación de las relaciones sociales afectadas por el delito: El infractor, 

la víctima y la comunidad, deben comprender y ser conscientes, de la causa y 

magnitud de la acción delictiva, así como de la necesidad que hay de reparar el 

daño que fue generado.             

De esta forma, infractor, víctima y comunidad, se hallan ligados, cada cual 

desde su contexto particular, por la necesidad de comprender y reflexionar sobre lo 

ocurrido y la búsqueda de la mejor forma de reparar el daño.  

Sobre este tema, SUBIJANA postula la idea de la “recreación del vínculo 

dañado”, lo que supone transitar de la ruptura causada por el delito a la pacificación 

integradora ofrecida por la solución, señalando que: 

 
 
[…] con ello se tutela a la víctima –que obtiene una reparación del daño a 
partir de una aportación personal de su causante–, se mejora el tejido social 
–al acoger a personas que confían en la aptitud del ser humano para 
comprender el sentido dañino de los hechos injustos y desarrollar un 
esfuerzo para proceder a su reparación–, y, finalmente, se posibilita una 

 
9 SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012, p. 148. Además precisa este autor que a la víctima le traslada que 
el daño injusto que ha sufrido no es fruto del azar o de un caso fortuito sino consecuencia del 
comportamiento de una o varias personas. Por ello le reconoce el derecho a ser reparada.  
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protección de las víctimas potenciales (SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012, 
p.149).  
 
 

La justicia restaurativa como proceso reflexivo, marca una clara diferencia 

con el sistema penal retributivo, donde los formalismos, la existencia de procesos 

complejos y de larga duración, aunada a la intervención de intermediadores (jueces, 

fiscales, abogados, psicólogos, y demás personal técnico y administrativo), 

imposibilita para el agente lesivo, la posibilidad de conocer y de sensibilizarse con la 

víctima por el daño que le ha causado.  

En los sistemas tradicionales de justicia, existen diversas barreras que 

impiden la mutua observación y la comunicación directa entre víctima y victimario, es 

por esta razón, que la reparación de las secuelas dejadas por el delito en la víctima y 

la sociedad, difícilmente son revertidas.  

Por el contrario, como señala ZEHR la justicia restaurativa: 

 
 
[…] facilita que el autor asuma la responsabilidad por sus actos y por el 
daño que ha causado. No le permite esconderse tras su abogado, al 
contrario de lo que sucede en la justicia ordinaria, en la que el abogado 
habla por él, lo niega todo y a veces intenta culpabilizar a la víctima como 

forma de que su cliente salga indemne del proceso (RULLAN CASTAÑER, 
2011, p.9).  
 
 

 

4.5  ES UN PROCESO RESTITUTIVO 

 

La restitución del daño causado en su total magnitud constituye uno de los 

fundamentos esenciales de la justicia restaurativa y que lo particulariza de los 

modelos tradicionales de justicia. Lo que se busca es la “reparación integral del daño 

causado” a la víctima, lo cual incluye no sólo la atención del daño físico y 

psicológico, el reconocimiento de las pérdidas materiales, sino también el adecuado 

acompañamiento y atención moral de la víctima. 
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La justicia restaurativa procura la reparación del daño, partiendo de la noción 

de que el delito es un hecho nocivo que ha generado un daño con diversos efectos y 

magnitudes, y reconociendo que es vital la participación de la víctima, el infractor y la 

comunidad para lograr restituir, de la manera más integral posible, el estado de 

cosas anterior a la acción delictiva.  

En este sentido FRIAS y ALVAREZ (2015, p.7) señalan que, “en principio la 

justicia restaurativa no define el crimen como una transgresión a una disposición 

legal, sino como la causa de un daño individual y social. Es por esto que el objetivo 

principal es tratar de reparar ese daño”10.  

No debemos olvidar que la acción delictiva genera desde la perspectiva de la 

justicia restaurativa, un daño con diversos efectos y magnitudes no sólo para la 

víctima sino para el mismo infractor y la comunidad. Este es el peculiar enfoque de la 

justicia restaurativa respecto al delito. No sólo la víctima necesita ayuda, aunque es 

la prioridad, sino también el infractor, y la forma de hacerlo es otorgándole la 

oportunidad de participar en un proceso donde, además de respetarse sus derechos 

y recibir un tratado digno y humano, tiene la posibilidad de reconocer su 

responsabilidad por el daño ocasionado y de comprometerse a repararlo.  

Esta tarea al realizarse a la luz de los ojos de la comunidad genera un medio 

de regeneración social efectivo, fortaleciendo la seguridad y el orden. Al respecto, 

LIEBMAN resume con precisión señalando que, “[…] la Justicia Restaurativa aspira 

restaurar el bienestar de las víctimas, agresores y la comunidad dañadas por el 

crimen, y así prevenir mayores ofensas” (HERNÁNDEZ ALARCÓN, 2015, p.3). 

Por su parte, PEREZ describe que la reparación del daño causado 

comprende cuatro etapas: a) La disculpa (comprende el reconocimiento del daño, la 

emoción o expresión de culpa y la vulnerabilidad o cambio de poder en los roles de 

 
10 Para BRITTO, la justicia restaurativa busca restaurar el lazo social dañado por la acción criminal en 
un proceso de reparación y reconciliación entre la víctima y el  infractor, con la mediación de la 
comunidad, asimismo señala que se da un papel fundamental a la víctima a quien se repara el daño y 
responsabiliza al ofensor, además de darle la oportunidad de deshacer el daño y reconciliarse con la 
sociedad, Véase: BRITTO RUIZ, 2010, p. 14.  
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víctima y ofensor), b) cambio de conducta del ofensor, c) generosidad del ofensor 

como muestra de una verdadera disculpa y d) restitución, en dinero o servicios, a la 

víctima por el daño realizado (PÉREZ SAUCUEDA; ZARAGOZA, 2015, p.13). 

De esta manera, la justicia restaurativa cumple un rol restitutivo para con la 

víctima, al reponerle de los daños físicos y psicológicos, perjuicios materiales y el 

desamparo moral sufridos; para con el infractor, al permitirle que libre y 

voluntariamente se reconozca como responsable del daño, realice los compromisos 

asumidos y otorgue otras liberalidades, para resarcir el daño y logre su plena 

rehabilitación, y; para con la comunidad, la recomposición del conflicto contribuye a 

restablecer el orden alterado por la acción delictiva y se fortalece la prevención, no 

vía el castigo, sino mediante la difusión de la experiencia vivida por las partes y la 

comunidad en el proceso restaurativo.       

     

4.6  ES UN PROCESO HUMANO 

 

Otro aspecto resaltante de la justicia restaurativa es que permite dar un trato 

humano a todos los intervinientes del conflicto, con la consigna de que la víctima y el 

infractor, bajo el aval de la comunidad, son los más interesados y directamente 

beneficiados con la solución efectiva del conflicto delictivo. En este escenario, lo más 

importante es el respeto de los derechos e intereses de las partes, lo cual resulta 

vital para el éxito del proceso restaurativo.  

De este modo, lo que predomina para la justicia restaurativa es la 

humanización del proceso: Brindando un trato digno y respetuoso a la libertad y 

voluntad de las partes,  garantizando sus derechos, intereses y necesidades.        

En los sistemas penales retributivos, los excesivos procedimientos, 

formalidades y plazos, no hacen otra más cosa que distanciar a las partes, 

obstaculizando las posibilidades de resolver directamente el problema y además, 

despersonalizando el conflicto. Las partes intervinientes dejan de ser personas, el 
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hombre se cosifica, se convierte en un número más en las estadísticas, en un caso 

más, resuelto o por resolver. Las partes a menudo se hallan privadas de sus 

derechos elementales11.   

El carácter humano de la justicia restaurativa tiene su mayor fortalecimiento 

en el interior del proceso restaurativo, donde las partes liberadas de las formalidades 

y ataduras, participan libre y voluntariamente de un intercambio constante de 

información, que les permite entender los motivos y las consecuencias de la acción 

delictiva, la posibilidad arrepentimiento y perdón. Todas estas situaciones permiten 

humanizar a la víctima, al infractor y miembros de la comunidad, sensibilizándolos y 

concientizándolos sobre el problema, constituyendo un elemento central en la 

recomposición social.   

Para SUBIJANA la “comprensión de lo ocurrido” en el proceso restaurativo 

ayuda en la tarea de humanización, pues permite a las partes narrar lo sucedido 

desde su particular situación. A las víctimas, les permite conocer quien fue su autor y 

por qué se le victimizó, comprendiendo las razones de ello y recuperando los 

márgenes de seguridad perdidos por la infracción penal. A los infractores, narrar lo 

ocurrido les permite percibir directamente las consecuencias que el delito ha 

provocado en la vida de las víctimas, favoreciendo su vinculación emocional con lo 

ocurrido (SUIJANA ZUNZUNEGUI, 2012, p.148).  

Efectivamente, la justicia restaurativa es un proceso humano que ofrece a 

las partes la posibilidad de resolver el conflicto delictivo pero a partir de un proceso 

de profunda sensibilización y concientización, donde los protagonistas tienen la 

posibilidad de compartir mutuamente sus miedos, traumas, frustraciones, 

 
11 Al respecto BECCARIA señala que, no hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes que 
en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute como cosa,Cfr., HIDALGO 
PORRAS, Natalia; Ob. cit., p. 35. Para FRIAS y ALVAREZ, la justicia restaurativa en teoría proclama 
los mismos objetivos de desarrollo social. El aumento de la calidad de vida, la participación 
comunitaria, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia son fundamentales para 
ambas. Lo fundamental es la calidad de las relaciones humanas mediante los procesos cooperativos 
en lugar de la intervención coercitiva del estado, Cfr., FRÍAS ARMENTA; ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ, 
2015, p.10-11.  
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preocupaciones y necesidades. Ello genera mayor convicción en la tarea de 

reparación del daño y promueve la prevención a partir de la experiencia vivida por 

las partes.     

Sobre este asunto, PEREZ y ZARAGOZA (2015, p.1) señalan que la justicia 

restaurativa, “representa una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la 

dignidad y la equidad de cada persona, construyendo comprensión y promoviendo la 

armonía social, a través de un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y 

la comunidad”. Así pues, la justicia restaurativa genera un centro de reflexión en 

torno al delito y sus consecuencias, permitiendo a las partes elaborar la mejor 

alternativa de solución.        

 

 

5  LOS PROGRAMAS RESTAURATIVOS EN LA REPARACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS 

 

5.1  DEFINICIÓN Y FINALIDAD  

 

La justicia restaurativa para efectivizar sus principios esenciales y concretar 

sus objetivos, hace uso de determinados mecanismos o procedimientos a través de 

los cuales busca la reparación integral del daño causado por el hecho delictivo.  

Los instrumentos que permiten la realización concreta de la justicia 

restaurativa, se denominan “programas restaurativos”, concepto que ha sido definido 

por las Naciones Unidas como: “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, 

cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad 

afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de 

las cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador”. 

Así, para las Naciones Unidas, programa restaurativo es todo aquel esquema en el 
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cual se utilizan procesos restaurativos y se intenta lograr resultados restaurativos 

(ONU, 2007, p.7).  

Conforme a lo señalado, los programas restaurativos están conformados por 

un conjunto de prácticas que involucran la participación plural de víctima, infractor y 

comunidad, y que mediante labores de cooperación e intercambio de información 

relevante sobre la acción delictiva y sus alcances, buscan alcanzar una solución 

integral y efectiva frente al daño causado por el delito. La necesidad de que exista 

una fuerte conexión reflexiva entre las partes intervinientes respecto al daño 

existente, es vital para la posterior definición y ejecución de acuerdos reparatorios.   

En este sentido se ha señalado que los programas de justicia restaurativa se 

basan en la creencia de que son las partes del conflicto quienes deben involucrarse 

activamente para resolver y mitigar sus consecuencias negativas, así como en la 

intención de regresar a la toma de decisiones local y a la construcción de la 

comunidad (ONU, 2007, p.5).  

La preocupación central de los programas restaurativos es la atención de la 

víctima afectada por el delito, la búsqueda de los medios para reparar el daño y la 

adopción de mecanismos para prevenir hechos similares. El logro de estos objetivos 

radica en la mayor predisposición de las partes durante las fases del proceso 

restaurativo.  

Esta sencilla pero eficaz fórmula es la que diferencia a la justicia restaurativa 

de los procesos penales retributivos, donde la preocupación principal es la 

identificación del responsable del delito, la determinación e imposición de una 

sanción ejemplar a los ojos de la comunidad, pues a mayor daño causado por el 

delito, deberá corresponder mayor sanción al infractor, lo que además servirá de 

elemento disuasorio para el resto de la comunidad.  

Por el contrario, los programas basados en la justicia restaurativa, “se basan 

en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la 

ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad. Cualquier esfuerzo para 
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solucionar las consecuencias del comportamiento delictivo deberá, en la medida de 

lo posible, involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendidas, y proporcionar la 

ayuda y el apoyo que la víctima y el delincuente requieren” (ONU, 2007, p.6). 

Para la justicia restaurativa, la existencia del delito supone fijar el foco de 

atención en la magnitud del daño que ha causado en la víctima y la comunidad, 

antes que la búsqueda de una sanción como reacción inmediata. Por ello, la 

participación y colaboración de la víctima, el infractor y la comunidad resulta 

sumamente vital para alcanzar la solución deseada por la justicia restaurativa: 

reparar integralmente el daño causado.  

La forma de lograr la reparación del daño causado es mediante distintos 

programas de justicia restaurativa, donde los elementos subjetivos, víctima, infractor 

y comunidad, deben ser adecuadamente organizados y direccionados hacia el logro 

del objetivo fundamental, la reparación integral del daño12.  

En este sentido CLASSEN destaca como principios de la justicia restaurativa 

el hecho de que se prefiere responder al crimen lo más pronto posible, con la 

máxima cantidad de voluntad y cooperación y el mínimo de coerción, ya que la 

reparación de las relaciones y los nuevos aprendizajes requieren de procesos de 

voluntad y cooperación; y además, siendo el proceso restaurativo un asunto 

fundamentalmente comunitario, se involucra la participación de todos los 

interesados, además del ofensor y la víctima (CARVAJAL PARDO,  2010, p.26). 

Para alcanzar operatividad y efectividad, los programas restaurativos 

utilizarán  diversos “procesos restaurativos” a través de los cuales se buscará lograr 

“resultados restaurativos”, que se traduce en la reparación integral del conflicto.  

 
12 Para las Naciones Unidas, la justicia restaurativa es un proceso para resolver el problema de la 
delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes 
responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del 
conflicto. La participación de las partes es esencial al proceso y enfatiza la construcción de relaciones 
y reconciliaciones así como el desarrollo de acuerdos en torno a un resultado deseado por las 
víctimas y los delincuentes, ONU, 2007, p. 7.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 1 - 46 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.1-46, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Maio 04, 2018; Accepted/Aceito: Março 20, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

En ese sentido CAMARA señala que para la consecución de estos fines se 

utilizará fundamentalmente, programas de reconciliación entre víctima y ofensor, 

procesos de mediación -principal instrumento y “lugar natural” de la justicia 

restaurativa-, medidas de restitución del daño causado y sistemas de compensación 

(CAMARA ARROYO, 2011, p.9-10). Estos son algunos de las medios más usados 

en programas basados en la justicia restaurativa. 

Por otro lado, los programas restaurativos buscan lograr un “resultado 

restaurativo”, que ha sido definido en los siguientes términos:  

 
 
Es un acuerdo alcanzado como resultado de un proceso restaurativo. El 
acuerdo puede incluir remisiones a programas como el de la reparación, el 
de la restitución y el de los servicios comunitarios, encaminados a atender 
las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas de las 
partes, y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente (ONU, 
2007, p.7). 
 
 

El acuerdo logrado por medio del proceso restaurativo, no sólo se limita a 

establecer compromisos del infractor frente a la víctima, sino también del infractor 

frente a la comunidad, pues el daño causado por la acción delictiva genera 

consecuencias tanto para la víctima como para la colectividad.  

Por ello, para SUBIJANA el compromiso comunitario exige, “una 

involucración de la sociedad en la tarea de reconstrucción de lo deteriorado por el 

delito, pues la infracción es, también, un conflicto social que la comunidad tiene que 

resolver con la mayor eficacia y la menor aflicción” (SUBIJANA ZUNZUNEGUI, 2012,  

p.149).  

 

5.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS RESTAURATIVOS 

 

El manual sobre programas de justicia restaurativa de las Naciones Unidas 

(2007, p.7), ha establecido como principios de los programas restaurativos los 

siguientes:   
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a) Una respuesta flexible a las circunstancias del delito, el delincuente y la 
víctima que permite que cada caso sea considerado individualmente; b) Una 
respuesta al crimen que respeta la dignidad y la igualdad de cada una de 
las personas, desarrolla el entendimiento y promueve la armonía social a 
través de la reparación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades; 
c)  Una alternativa viable en muchos casos al sistema de justicia penal 
formal y a sus efectos estigmáticos sobre los delincuentes; d) Un método 
que puede usarse en conjunto con los procesos y las sanciones de la 
justicia penal tradicional; e) Un método que incorpora la solución de los 
problemas y está dirigido a las causas subyacentes del conflicto.  
 

 

Como podemos apreciar, el centro de estos principios radica en la 

preocupación por buscar la reparación del daño ocasionado por el delito, otorgando 

a los afectados la posibilidad de alcanzar una solución que es más efectiva, sincera, 

directa y cuyo cumplimiento está garantizado por el propio responsable y la 

comunidad.          

En este sentido BILBAO (2013, p.202) señala que:  

 
 
[…] un modelo de justicia restaurativo busca el protagonismo de todos los 
implicados, dando prioridad a la víctima, relativiza la centralidad del castigo 
como expresión casi única de la ejecución de la justicia, subraya las 
virtualidades de la relación y el encuentro y posibilita una legitimación social 
de la legalidad mucho mayor.  
 
 

 

5.3  OBJETIVOS DEL PROGRAMA RESTAURATIVO 

 

Los programas restaurativos, en concreto, también tienen determinados 

objetivos a través de los cuales se pretende lograr un resultado restaurativo, y con 

ello la reparación de los daños ocasionados por la acción delictiva. En este sentido, 

se han establecido como objetivos los siguientes:    

 
 
a) Apoyar a las víctimas, darles una voz, motivarlas a expresar sus 
necesidades, permitirles participar en el proceso de resolución y  ofrecerles 
ayuda. Durante la últimas dos décadas aproximadamente, los sistemas de 
justicia penal se han enfocado más directamente en las necesidades e 
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intereses de las víctimas. b) Reparar las relaciones dañadas por el crimen, 
en parte llegando a un consenso sobre cómo responder mejor al mismo. c) 
Denunciar el comportamiento criminal como inaceptable y reafirmar los 
valores de la comunidad. d) Motivar la responsabilidad de todas las partes 
relacionadas, especialmente de los delincuentes. e) Identificar resultados 
restaurativos y directos. f) Reducir la reincidencia motivando el cambio en 
los delincuentes particulares y facilitando su reintegración a la comunidad.  
g) Identificar los factores que causan el delito e informar a las autoridades 
responsables para que implementen estrategias de reducción del delito.  
 
 

El tratamiento del delito a través de los distintos programas restaurativos, se 

enfoca en la necesidad de resolver el daño causado por el delito de una manera 

integral y sincera, con la participación conjunta de víctima, infractor y la comunidad. 

La construcción de una alianza entre los afectados por el delito, ayuda en la 

reconstrucción de los lazos dañados entre víctima e infractor, y fortalece las 

relaciones sociales en la comunidad, donde quedará evidenciado que se llegó a una 

efectiva y eficiente solución.    

 

5.4  PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RESTAURATIVO 

 

Los programas restaurativos necesariamente requieren de la participación 

de las partes directamente involucradas, es decir del causante del daño o autor de la 

acción delictiva, y de la parte que ha padecido las consecuencias de esta acción, es 

decir la víctima.  

Respecto a estos dos actores, la justicia restaurativa ha tenido sumo cuidado 

a fin de evitar caer en algún tipo de estigmatización hacia las partes, tanto para tratar 

de disminuir aún más la situación de desamparo y sufrimiento en el caso de la 

víctima, como para hacer alguna referencia superlativa a la conducta ya cuestionada 

del infractor. Por ello, los programas restaurativos comúnmente utilizan las 

denominaciones de ofendido y ofensor para referirse a la víctima y al infractor.  
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5.4.1  El ofendido 

 

El ofendido en el contexto de los programas restaurativos es la persona que 

ha padecido el daño como consecuencia del delito, es quien ha sufrido las lesiones 

físicas y psicológicas, quien ha perdido sus bienes y debe asumir los daños 

materiales. El ofendido, es además quien debe hacer frente directamente o por 

intermedio de otra persona, al responsable para pedir ser reparado por sus derechos 

violentados.  

Es decir, uno es víctima no sólo por el estatus mismo de agraviado o sujeto 

pasivo al momento del delito, sino también, uno debe asumir este rol durante toda 

una fase posterior de reclamación para ser reparado. Muchos sistemas tradicionales 

de justicia, terminan por infligir a la víctima un doble padecimiento al someterla a 

procesos llenos de formalidades, trabas y dilaciones, configurándose una “doble 

victimización” del ofendido, la sufrida al momento del delito y la que debe soportar 

posteriormente, al reclamar y pedir justicia13.   

Una de las justificaciones de la justicia restaurativa ha sido precisamente la 

necesidad de brindar tutela urgente a la víctima, acortando la distancia entre el daño 

sufrido y la reparación efectiva del mismo, a través de procesos que permiten la 

participación directa y voluntaria de las partes en la reparación del daño, en lugar de 

procesos que obstaculizan, con formalismos y plazos excesivos, la comunicación 

entre las partes y desalientan la conclusión de una pronta solución.           

La especial situación en la que se halla el ofendido, lo coloca también en un 

espacio prioritario dentro del proceso restaurativo cuya razón de ser es justamente la 

de atender sus derechos, intereses, necesidades y expectativas. En los programas 

desarrollados bajo la justicia restaurativa como señala BILBAO (2013, p.202-203): 

 
 

 
13 Justamente esta doble victimización es la que se busca evitar con los programas restaurativos, Cfr., 
NACIONES UNIDAS, 2007, p. 59.  
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[…] el ofendido  adquiere un protagonismo necesario e irrenunciable; 
además, se le reconoce una competencia y autonomía importantes en las 
cuestiones que le afectan y, por último, se atiende de una manera más 
adecuada, precisa y completa a sus derechos vulnerados y a las 
necesidades que le provocó la victimación. 
 
 

El papel del ofendido en los programas de justicia restaurativa adquiere tal 

relevancia que sin su participación, aquellos carecen de mayor eficacia. Es por esta 

razón que la presencia del ofendido es vital ya que permitirá entender la magnitud 

del daño, facilitando la determinación de todo aquello que debe ser objeto de 

reparación.  

Esta participación tiene una condición esencial, el ofendido debe intervenir 

en los programas restaurativos de manera libre y voluntaria, requisito que tiene 

incluso la categoría de principio de todo programa de justicia restaurativa: “Los 

procesos de justicia restaurativa deben usarse solamente con el consentimiento libre 

y voluntario de la víctima, y posteriormente, que la víctima debe tener la posibilidad 

de retirar su consentimiento y abandonar el proceso en cualquier momento”14.  

El éxito del proceso restaurativo radicará en la libertad y voluntad de las 

partes, sobre todo del ofendido, quien tendrá mayor predisposición para dar a 

conocer en detalle sus aflicciones y necesidades, es decir, este elemento ayudará a 

comprender los detalles de las circunstancias en que se cometió el delito y las 

consecuencias para la víctima y su entorno social.  

Podemos concluir que el ofendido en un programa restaurativo es: 

 
a) La persona que ha padecido las consecuencias materiales, físicas, 
psicológicas, familiares y sociales del delito; b) La persona que, 
directamente o por intermedio de otra persona o institución, debe emprender 
un largo camino ante las instituciones para solicitar la reparación de los 
daños sufridos; c) La persona que, participando libre y voluntariamente de 
un proceso restaurativo, manifiesta la necesidad de ser reparada, 
compartiendo sus sufrimientos, temores, traumas y pérdidas, haciendo 

 
14 Cfr., NACIONES UNIDAS, 2007, p. 60. En este mismo sentido se ha señalado que es importante 
que las víctimas no se sientan forzadas a participar en el proceso de justicia restaurativa y que estén 
informadas sobre sus derechos a asesoría legal, cuando estén disponibles, y a retirarse del proceso 
en cualquier momento, (ONU, 2007, p. 61).  
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evidente todo daño sufrido.   d) La persona que, ha sido reparada por los 
daños sufridos, luego de haber participado en un proceso restaurativo. e) La 
persona que tiene entre sus prioridades superar el impacto causado por el 
delito.  
 
 

 

5.4.2 El ofensor 

 

El ofensor es causante del daño. En un proceso restaurativo los ofensores 

participan voluntariamente para conocer más de cerca las consecuencias que 

ocasionaron sus acciones en la víctima, con predisposición para reparar los daños 

ocasionados.  

También se considera ofensor al responsable del daño causado. En este 

sentido LODE señala que: 

 
 
[…] otro de los elementos de la justicia restaurativa es la responsabilidad del 
ofensor, pero desde el punto de vista activo. Este es invitado a tomar la 
responsabilidad activamente participando en las deliberaciones que se 
tornan para medir el daño causado y contribuir a la reparación del mismo 
(FRÍAS ARMENTA; ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ, 2015, pp. 9-10). 
 
 

Ha de advertirse que ser causante y responsable del daño son dos 

situaciones que si bien pueden configurarse al mismo tiempo como ocurre en la 

mayoría de casos,  también habrán situaciones en las que el causante del daño sea 

una persona distinta a la persona que debe responsabilizarse del mismo. Este sería 

el caso de los niños o de personas privadas de todo discernimiento, quienes podrían 

ser los causantes del daño, pero la responsabilidad y posterior compromiso de 

reparación incluso dentro del proceso restaurativo serán asumidos por las personas 

responsables del cuidado de aquellos. 

Fuera de situaciones excepcionales, los procesos restaurativos ofrecen al 

ofensor un escenario donde se prioriza un trato digno, igualitario y transparente, con 

respeto a sus derechos, donde se proscribe toda estigmatización, donde se le 
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permite una intermediación directa con la víctima, donde puede asumir 

voluntariamente su responsabilidad por el daño ocasionado y donde luego de 

apreciar la real situación de la víctima, tiene mayor predisposición para reparar el 

daño y cumplir el compromiso comunitario en pro de su rehabilitación. 

 

Para BILBAO (2013, p.202-203), la justicia restaurativa ofrece ciertos 

beneficios a los ofensores: 

 
 
[…] se admite la posibilidad de su arrepentimiento y el consecuente cambio 
en su actitud; se favorece con más claridad y en mejores condiciones su 
reinserción social; se hace un reconocimiento de sus capacidades 
personales al tiempo que se interpela claramente a su responsabilización; 
en definitiva, se produce una humanización de la figura y la persona del 
delincuente.  
 
  

Una situación distinta ocurre en los sistemas penales de corte retributivo. 

Los ofensores se hallan sujetos a una serie de estigmatizaciones como 

“denunciado”, “delincuente”, “investigado”, “procesado”, “encausado”, “acusado”, 

“sentenciado”, “condenado”, cuyo uso lamentablemente no concluye al término de la 

investigación o del proceso penal, sino que se incorporan posteriormente a la vida 

del ofensor y lo persiguen a donde vaya, desalentando sus posibilidades de 

rehabilitación.  

Estos modelos tradicionales generan miopía en el ofensor al impedirle ver 

directamente la situación del ofendido luego del delito y apreciar la magnitud del 

daño que ha ocasionado, pues entre ofensor y ofendido hay una serie de barreras 

conformadas por procesos llenos de formalidades e intermediarios como abogados, 

fiscales, jueces, entre otros, que obstaculizan la real valoración del daño por parte 

del ofensor.          

Al respecto, se señala que en el sistema de justicia penal convencional: 
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[…] los delincuentes no solo tienen que confrontar las consecuencias 
completas de sus decisiones o de sus acciones. En muchos sistemas, un 
delincuente puede ser procesado, desde el arresto, la detención, el juicio, y 
la sentencia acaso hasta el encarcelamiento, sin proferir más que algunas 
oraciones (NAÇÕES UNIDAS, 2006, p.61).  
 
 

Para BILBAO (2013, p.200), en estos sistemas, lo que importa 

verdaderamente es que se hace con el victimario y cuál es el castigo que 

corresponda imponerle y con cuyo cumplimiento se supone que se saldarán las 

deudas contraídas con la sociedad y sus  víctimas.  

El resultado que se aprecia en los modelos tradicionales de justicia, es un 

trato “despersonalizado” e “inhumano” de los ofensores, y que se traslada incluso 

luego de que han cumplido con la sanción impuesta, teniendo efectos en su propia 

rehabilitación, pues el sistema no ofrece ninguna posibilidad de regeneración, lo que 

prima es una situación de discriminación y exclusión social. El elemento clave que 

estuvo ausente en el ofensor sometido a este sistema, es el “compromiso” asumido 

libre y voluntariamente, para reconocerse como autor del daño, para repararlo y para 

cumplir las medidas tendientes a su rehabilitación15.   

En los procesos restaurativos, la participación del ofendido es clave para 

conocer la magnitud del daño, y la intervención libre y voluntaria del ofensor también 

es indispensable no sólo para arribar a un acuerdo reparatorio, sino para que existan 

mayores posibilidades para su efectivo cumplimiento y con ello la plena satisfacción 

de la víctima y la comunidad.  

El rol que cumple el ofensor en los procesos restaurativos está marcado no 

sólo por la necesidad de su participación, sino porque el éxito del resultado 

 
15 Al respecto FRIAS y ALVAREZ señalan que con esto el ofensor adquiere un compromiso con la 
sociedad que le está dando la oportunidad de reconstruir su vida y al mismo tiempo la sociedad se 
compromete a ayudarle a reintegrarse. Los sistemas penales producen un efecto contrario al convertir 
a los delincuentes en mero receptores de una sentencia o castigo. Ellos no se comprometen con la 
sociedad, opuestamente son separados de ella y la reinserción a la sociedad queda en un segundo 
plano”, Cfr., FRÍAS ARMENTA; ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ, 2015, p. 10.  
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restaurativo dependerá de la mayor predisposición que tenga el ofensor para  

reparar el daño y realizar las actividades de resocialización.  

Para BILBAO (2013, p.202-203), estos beneficios: 

 
 
[…] solo adquieren su auténtico sentido si el victimario asume los deberes y 
responsabilidades que supone participar en los procesos restaurativos, 
como son el de reconocer y reparar el daño causado, comprometerse a no 
provocar más dolor, rechazar la violencia y trabajar activamente para 
reconstruir las relaciones sociales. 
 
 

El elemento central entorno al que gira el proceso restaurativo es la 

celebración y el cumplimiento de un “compromiso”, que depende principalmente del 

ofensor. Par FRIAS y ALVAREZ (2015, p.11): 

 
 
[…] el cumplimiento del compromiso que nace como parte en el acuerdo es 
tal vez aún más importante. Este segundo aspecto debe comprometer a los 
delincuentes directamente. Es aquí cuando demuestran que han aceptado 
la responsabilidad de su conducta y están preparados a responsabilizarse 
de manera real y práctica. 
 
 

Podemos apreciar la relevancia de la participación del ofensor en dos 

espacios. Frente a la víctima, el ofensor facilitará el reconocimiento de la 

responsabilidad por el daño ocasionado y asumirá el compromiso de repararlo. 

Frente a la comunidad, el ofensor al comprometerse a realizar las actividades 

necesarias para su rehabilitación, genera mayor confianza y aceptación en su 

reinserción social.  

Según lo descrito, podemos señalar dos características esenciales del 

ofensor dentro del programa restaurativo: 

a) Ofensor es quien asume, libre y voluntariamente, la responsabilidad por 

el daño causado; 

b) Ofensor es quien asume un compromiso frente a la víctima y frente a la 

comunidad. Ante la víctima, de reparar el daño ocasionado donde se incluyen los 
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aspectos físicos, psicológicos y materiales. Ante la comunidad, de cumplir las 

medidas necesarias para su rehabilitación y reinserción.       

 

5.4.3  La comunidad 

 

Los programas restaurativos permiten la participación activa de la 

comunidad, para conducir el desarrollo de un determinado proceso restaurativo así 

como para brindar acompañamiento a las partes. No sólo se permite la participación 

de los familiares o amigos de las partes involucradas, sino también la intervención de 

determinadas personas representativas de la sociedad, como dirigentes vecinales, 

sacerdotes, representantes de asociaciones defensoras de los derechos humanos y 

derechos ciudadanos, ofendidos y ofensores que participaron en anteriores 

programas, profesionales y personas honestas y con elevadas cualidades éticas; 

todos ellos con la capacidad de conducir, facilitar y aportar positivamente en todo 

proceso restaurativo.  

La justicia restaurativa busca que el tratamiento del delito, que incluye la 

atención y acompañamiento del ofendido y del ofensor hasta llegar a una solución 

efectiva, se realice en un espacio comunitario, pues el delito al concebirse como un 

mal social, como un agravio con repercusiones colectivas, debe ser confrontado por 

la misma comunidad para encontrar la forma de reparar los desequilibrios de la 

acción delictiva.  

En un escenario donde hay programas restaurativos exitosos, la comunidad 

cumple una función realmente importante, antes, durante y después del programa. 

En este sentido, se ha señalado que, “la comunidad asume un papel activo en 

respuesta al delito y a los conflictos y, al hacerlo, se fortalecen la capacidad de 
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solucionar problemas, de control social informal y de cohesión social de la 

comunidad”16.  

La participación dinámica de la comunidad la podemos observar a 

continuación. 

 

a) Antes del programa restaurativo 

 

La comunidad organizada en programas restaurativos, ofrece a la víctima del 

delito inmediata tutela y protección. De la misma manera, ofrece al ofensor la 

alternativa de poder encontrar una efectiva solución a través de un proceso 

restaurativo, donde podrá escuchar y ser escuchado. La decisión libre y voluntaria 

de las partes para participar del proceso restaurativo, determinará el inicio del 

mismo.    

 

b) Durante el programa restaurativo 

 

La comunidad tendrá especial actividad durante el desarrollo del programa 

restaurativo, donde se llevará a cabo el intercambio de experiencias entre ofensores 

y ofendidos, donde también participan facilitadores, capacitadores, intermediarios, 

familiares y amigos, autoridades, ofensores y ofendidos de programas anteriores, 

representantes de distintos sectores de la sociedad y toda persona dispuesta a 

colaborar.  

Cada uno tendrá un rol determinado dentro del programa restaurativo que va 

desde la dirección (facilitadores), la educación (capacitadores, autoridades y 

profesionales), el acompañamiento y asistencia (amigos, familiares y grupos de 

 
16 NACIONES UNIDAS, 2006, p. 57. Hay una variabilidad considerable en la naturaleza y grado de la 
participación de la  comunidad en varias metodologías de justicia restaurativa. Por ejemplo, en la 
mediación víctima-delincuente (VOM) la comunidad está ausente y el proceso está compuesto por un 
mediador, el delincuente y la víctima. En sentencias en círculo, por otro lado, el proceso está abierto a 
todos los demás miembros  de una comunidad local, villa o grupo nativo, p. 65.  
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apoyo), la concientización y sensibilización (psicólogos, terapeutas, ofensores y 

ofendidos de programas anteriores).   

La participación de estos miembros de la comunidad en el programa 

restaurativo facilitará el camino para poder llegar a una solución eficiente entre las 

partes, esto es, reparar el daño y sus implicancias.   

 

c) Después del programa restaurativo 

 

La labor comunitaria no culmina con el resultado restaurativo o acuerdo 

reparatorio, sino que hay todo un camino de supervisión y observación posterior. Es 

necesario vigilar que el ofensor cumpla con sus deberes asumidos frente al ofendido 

y frente a la colectividad, y cuando hay desánimo o abandono parcial de los 

compromisos, la comunidad tendrá que brindar el apoyo necesario al ofensor para 

culminar su labor reparatoria. También, en caso el ofensor muestre renuencia o 

resistencia a cumplir sus compromisos, deberán adoptarse las medidas adecuadas 

para derivar el caso a los fueros ordinarios de justicia.         

La importante labor de la comunidad en los programas restaurativos, puede 

ser descrita a partir de dos enfoques: Uno al que podemos denominar influencia 

comunitaria directa, referido a la participación de la comunidad en el desarrollo de 

todo el proceso restaurativo que comprende el inicio, su periodo de duración y la 

supervisión posterior del resultado restaurativo. El otro enfoque se refiere a la 

influencia comunitaria indirecta.  

En primer lugar, la realización de un proceso restaurativo dentro de un grupo 

humano determinado, donde se ha logrado soluciones efectivas para las partes, 

sirve de efecto reflejo en el resto de la comunidad, donde se restituye la sensación 

de tranquilidad, seguridad y confianza, y se refuerza la prevención.  

En segundo lugar, el bienestar devuelto a la comunidad a través del proceso 

restaurativo, también tendrá un efecto reflejo en el ofendido al mostrar solidaridad 
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con su situación, ayudándolo a reincorporarse luego del trauma sufrido, pero sobre 

todo, también existirá una mayor predisposición para colaborar con la rehabilitación y 

la REINSERCIÓN SOCIAL DEL OFENSOR. 

 

 

6 CONSIDERACIONES FINALES 

 

a) La justicia restaurativa es una disciplina cuyo desarrollo y base se ha 

centrado en la necesidad de establecer mecanismos adecuados de tutela y 

reparación para las víctimas del conflicto, buscando su reparación integral, pero 

además, tratando de concatenar una solución que integre al responsable y a la 

comunidad en general, pues solo de esa manera es posible la restauración de las 

relaciones y derechos afectadas. 

b) La justicia restaurativa tiene una base plurisubjetiva, pues son las 

partes involucradas las que conforman el primer elemento esencial, con particular 

interés, importa la atención y protección de la víctima, sin desconocer el aporte 

importante del responsable y el respaldo de la comunidad. 

c) La justicia restaurativa tiene un base pluriobjetiva, compuesto por una 

serie de elementos relacionados al daño causado, pues habrá que establecer sus 

dimensiones, gravedad, afectaciones y finalmente a partir de ese proceso de 

identificación y determinación, establecer las medidas más adecuadas para buscar 

su reparación integral.      

d) La justicia restaurativa es un proceso intersubjetivo que busca la 

coparticipación de la víctima, el responsable y el apoyo de la comunidad, donde 

existe pleno respeto a la libertad y a los derechos humanos de víctima e infractor; 

donde se busca la reparación integral del daño y de la afectación causada a la 

víctima, tratando de restituirle las  afectaciones sufridas de una manera oportuna y 

efectiva.     
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e) Los procesos restaurativos son los mecanismos que se han diseñado 

para hacer efectiva la reparación del daño causado, en ese sentido, requiere la 

intervención de las víctimas, de los infractores y de la comunidad, en atención al 

grado de participación, podrán haber programas restaurativos que involucren a todos 

los actores, algunos que trabajen solo con víctimas u otros con infractores, pero el 

objetivo central es la reparación integral, en especial del estatus de la víctima.   

f) Los programas restaurativos facilitan la reparación de afectaciones a 

las víctimas y permiten otorgar espacios de tutela y reparaciones efectivas, de una 

forma integral que comprende no sólo el daño físico y económico,sino también las 

lesiones psicológicas y morales, durante y después de la ocurrencia del hecho 

vulneratorio, y es precisamente este objetivo central en la restauración de las 

relaciones afectadas, lo que distingue a la justicia restaurativa de cualquier otro 

mecanismo de solución del conflicto.  
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ABSTRACT 
 
Objective: The paper presents a legal analysis of R2P in light of contemporary 
international law. It questions whether R2P is lawful as a just war (jus bellum justum) 
doctrine under international law, specifically under the general prohibition for the use 
of force pursuant to the Charter of the United Nations. The paper first analyzes the 
just war doctrine in light of international law; thereafter, there is a study of the legal 
framework for the use of force in the United Nations Charter; and, in a third step, the 
study of the R2P in legal light as a just war doctrine.  
 
Methodology: The research is executed through a deductive approach, its scientific 
objective is exploratory, and its research technique is a bibliographical and 
documentary survey. The methodological limit is in a legal approach of the subject 
from a normative perspective, focused on the legal validity of the institute under 
international law.    
 
Results: It is concluded from the study that R2P has legal flaws and does not stand 
against United Nations Charter regulation on the usage of force, notably the norm 
that states that the use of force in international relations is an exclusive responsibility 
of the United Nations Security Council.  
 
Contributions: The study shows its pertinence as an endeavor into a strictly legal 
analysis of a complex and highly political subject of humanitarian interventions. 
 
Keywords: Responsibility to protect; humanitarian intervention; just war doctrine;  
United Nations Security Council. 
 

 

RESUMO 
 
Objetivo: O artigo apresenta uma análise jurídica da R2P à luz do Direito 
Internacional contemporâneo; questiona se a R2P é juridicamente válida como uma 
doutrina de guerra justa (jus bellum justum) sob o Direito Internacional, 
especificamente à luz da proibição geral de uso da força de acordo com a Carta das 
Nações Unidas. Para tanto, o artigo analisa a doutrina da guerra justa à luz do 
Direito Internacional; em seguida, estuda o marco legal para o uso da força na Carta 
da ONU; e, em terceiro lugar, estuda a R2P como uma doutrina de guerra justa. 
 
Metodologia: A pesquisa é executada através de abordagem dedutiva, seu objetivo 
científico é exploratório e sua técnica de pesquisa é bibliográfica e documental. O 
limite metodologia é uma abordagem legal do seu objeto em uma perspectiva 
normativa com foco na validade legal do instituto à luz do Direito Internacional. 
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Resultados: Conclui-se do estudo que a R2P tem falhas jurídicas e não se coaduna 
com a normativa da Carta das Nações Unidas sobre o uso da força, notadamente a 
norma que estabelece que o uso da força nas relações internacionais é uma 
responsabilidade quase exclusiva do Conselho de Segurança das Nações Unidas.  
 
Contribuições: O estudo mostra sua pertinência por se tratar de análise 
estritamente legal de um assunto complexo e altamente político que são as 
intervenções humanitárias. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade de proteger; intervenção humanitária; doutrina 
da guerra justa; Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
 

 

1  INTRODUCTION 

 

This paper aims to study the contemporary “just war” (jus bellum justum) 

doctrine of humanitarian intervention: Responsibility to Protect (R2P). It questions 

whether R2P is lawful (i.e., legally valid) as a just war doctrine under international 

law, specifically under the general prohibition for the use of force pursuant to the 

Charter of the United Nations (UN). That is the main research question (research 

problem). The preliminary hypothesis is that — despite some political and ideological 

argumentation — from a legal standpoint, R2P is defective, given that it contradicts 

the Charter’s legal framework for the use of force. Thus, the main objective is to 

present a legal analysis of R2P in light of international law. As intermediary 

objectives, it intends to: (i) consider broad just war doctrine in the light of 

contemporary international law; (ii) analyze the legal framework for the use of force in 

the UN Charter; and (iii) study R2P as a just war doctrine. Regarding the 

methodology chosen, the research is executed through a deductive approach, its 

scientific objective is exploratory, and its research technique is a bibliographical and 

documentary survey.  

It is paramount to observe that this research finds its methodological limits in 

a legal approach of the subject from a normative perspective focused on the legal 

validity of the institute under international law. Therefore, in this paper, the scientific 

interest is purely legal, and, likewise, so are the conclusions. It is a juristic — not a 
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political — approach to the problems at hand. The paper deals with the law in effect 

over the institutes it considers, not with its actual or desired role in the international 

play of powers.1 Nonetheless, the study at hand shows its pertinence as an endeavor 

into a strictly legal analysis of a complex and highly political subject: humanitarian 

interventions.2 In this sense, the research attempts to shed legal light into a matter 

which holds high relevance to the international protection of human rights. 3 

Furthermore, other than the Middle East (which is a constant subject of these military 

actions), there are currently active discussions in the Permanent Council of the 

Organization of American States (OAS) concerning the “need” for intervention in 

Latin-America over the crisis in Venezuela under the 1947 Inter-American Treaty of 

Reciprocal Assistance (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR or 

“Tratado de Río”) (OAS, 2019b). 

 

 

2  THE FORMULA FOR THE JUST WAR DOCTRINE 

  

There is no arguing against the mainstream conviction that war is a terrible 

ordeal. This perception is confirmed by the early writings of both Horace 4  and 

Herodotus,5 who warned their listeners and future generations of the perils caused by 

war. Nevertheless, waring is a perennial condition of humankind, and conflicts can be 

considered a natural progression of relations between different groups of individuals, 

ranging from small tribes to modern states. In order to adjust to this paradoxical 

situation — the horror of war and its inexorable condition — there have been many 

efforts to justify the use of force. That is, even if it is a terrible decision, according to 

 
1 On the legal interpretation of international law, see (KELSEN, 1951). 
2 On a postcolonial critique of R2P, see (MAHDAVI, 2015). 
3 For the purposes herein, human rights are understood as the sum of civil, politic, economic, social, 
cultural, and collective rights stipulated by international and regional instruments and international 
customary law (PETERKE, 2009, p. 86-87).  
4 “Many delight in the camp, in the sound of the trumpet mingled with the clarion, and in the wars that 
mothers hate.” (HORACE, 1995, p. 5). 
5 “No man is so foolish as to desire war more than peace: for in peace sons bury their fathers, but in 
war fathers bury their sons”. (HERODOTUS, 1975, p. 113). 
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those who defend it, it is not always the worst option to go to war. The reasons held 

vary dramatically along the millennia, but the efforts of argumentation are still 

constant.  

An illustrative case of mythical arguments of both divinity and Natural Law 

are the ones brought forward in the “Iliad” through its contemplation on the honor of 

men (“kleos” or “κλέος”).6  More than an epic poem, the document represents an 

amalgamation of a cultural perspective that has profound implications into the 

understanding of Law and morality for that particular society. In this sense, the 

arguments raised by the characters can be a source for understanding a vision into 

what that war represented and whether if that conflict was justified (ROISMAN, 2008, 

p. 100). Even if the arguments have a mythical and (probably) fictitious origin, they 

are still a fruitful source for us to draft a theoretical definition for the formula of the 

just war doctrine. Considering, on the one hand, a hypothetical situation where legal 

rights or assets protected by law are subject to violation or risk of an imminent 

breach, and, on the other hand, the intrinsic terribleness of war, is the conflict 

justifiable? If the rights or assets outweigh the risks and foreseeable losses of war, 

there is a casus belli, i.e., there is a situation that justifies war (it is a “just war”). If not, 

then no, that war is not just and, in a legal system which adopts the doctrine, the 

declaration of war would be a priori unlawful.  

Throughout legal history, the formula evolved, changing what rights and 

assets were relevant enough to justify the conflict: honor, divine will, land claims, 

human rights. However, the same pragmatic formula persists within the just war 

doctrine. For instance, weighting war against the native populations of the Americas, 

citing Saint Thomas Aquinas, Francisco de Vitoria concludes that the denial of the 

Christian faith was not enough of a cause to justify conflict between the European 

 
6 “Mother tells me, the immortal goddess Thetis with her glistening feet, that two fates bear me on to 
the day of death. If I hold out here and I lay siege to Troy, my journey home is gone, but my glory 
never dies. If I voyage back to the fatherland I love, my pride, my glory dies... true, but the life that's 
left me will be long, the stroke of death will not come on me quickly.” (HOMER, 1991, p. 265). “[…] the 
men whom Zeus decrees, from youth to old age, must wind down our brutal wars to the bitter end until 
we drop and die, down to the last man.” (HOMER, 1991, p. 372). 
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princes and the Amerindians (VITORIA, 2010, p. 270-271). Hence, similar to the 

discussion in the Iliad as to whether the Greeks were justified for going to war against 

the Trojans, in Vitoria, the formula remains similar. The substantial difference is the 

legally protected right (or asset) in the two cases: Honor in the former, salvation 

through the Christian faith in the latter. In Hugo Grotius the evolution continues 

through his attempt to remove ideological considerations as justification for a just 

war, systematizing what he believes are the just causes for war. War is justified when 

for defense, for the recovery of one’s property or one’s debt, or for the punishment of 

an offense committed (GROTIUS, 2005, p. 393). However, even then, the formula 

above remains true.  

   

 

3  JUST WAR DOCTRINE IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW 

 

Within the “Peace of Westphalia” non-intervention paradigm, there is 

subsequent difficulty in recognizing a concept of just war in line with what was stated 

above (GROSS, 1948). That is not to say that there were no more conflicts. However, 

considering the equal status of states, they were no longer in clear a position to judge 

whether another state’s cause was just or not (SHAW, 2017, p. 853). Historical 

progression reaches the Covenant of the League of Nations and the Kellogg-Briand 

Pact. The Covenant of the League of Nations did not prohibit war entirely. It created 

a set of procedural and temporary rules that had to be followed by the member-

states, but it allowed war if it was necessary for the maintenance of right and justice 

(Articles 12 and 15 of the League Covenant). The Kellogg-Briand Pact, on its turn, 

prohibited war as an instrument of national policy (Article 1). Among others, Hans 

Kelsen interprets that the Pact — a contrario sensu — does not prohibit war as an 

instrument of international policy, i.e., the use of force is not forbidden as a means of 

international politics and, above all, that it is not a reaction against the violation of 

international law, nor as an instrument to maintain and realize international law 

(KELSEN, 1996, p. 62). 
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Nevertheless, the substantial unfolding of the rules for defining just war can 

be felt through the signature of the UN Charter, where the peaceful settlement of 

disputes was universally recognized as a peremptory principle to be observed by the 

states in their international relations. Article 2.4 of the Charter is definite. In their 

international relations, all member-states shall refrain from the threat or use of force 

against the territorial integrity or political independence of any state. Also, Article 2.6 

of the Charter goes as far as ruling that even states which are not members of the 

UN must act per the UN rules on the use of force to maintain international peace and 

security. Moreover, in the Charter, the word “war” is not present in any of its Articles 

(KELSEN, 1952, p. 29), appearing only once its Preamble while it refers to the 

scourges caused by the two World Wars.  

Legally, the Charter replaces “war” with “use of force”. As a broader concept, 

the use of force encompasses what is understood as war. As defined by Kelsen 

(1952, p. 32), war is a coercive action between states. Bilateral (attack and counter-

attack) or unilateral (without reaction), and in line with the Westphalian paradigm: 

War is an affair of states.7 The use of force, on the other hand, makes no such 

subjective requirements. Any individual or collective can be responsible for the use of 

force, be it a state, an international organization, an organ of such — e.g., the United 

Nations Security Council (UNSC) — or even a terrorist group (MARCOS, 2018, p. 

57).  

Going even further than its predecessors, the UN Charter obligates the 

member-states not only not to resort to the use of force but to refrain from the threat 

of the use of force, legally binding them to settle their disputes by peaceful means. 

The only legal exceptions for this general prohibition on the use of force are the 

“enforcement actions” divided into three categories. (i) Use of force as a reaction of 

the UN itself, through the UNSC’s Chapter VII powers, in the face of a threat to the 

peace, breach of the peace, or act of aggression (Article 39). (ii) As an extraordinary 

 
7 Contemporary scholars argue that it is theoretically possible to recognize the existence of “war” 
between a State and non-State entities such as urban insurgencies and criminal organizations in a 
Humanitarian Law perspective (PETERKE, 2010). 
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and provisional measure of self-defense that must be immediately informed to the 

UNSC so it can exercise its authority (Article 51). (iii) Moreover, as a historical 

remnant, the UN Charter permits action against an enemy state of the Second World 

War (Article 107). The usage of force is reserved to the UNSC, the only authority in 

contemporary international law which can use force in a definite and lawful manner 

against members-states as well as non-members (KELSEN, 1948, 785). Even self-

defense — which, at first, could be considered an exception to the UNSC’s monopoly 

— is, as mentioned, implemented on a provisional basis. According to the UN 

Charter, force can only be used in the case of “immediate” self-defense, i.e., 

instantaneous, proportional, and temporary, in an attempt to contain the aggression 

previously suffered. Also, the states must immediately notify the UNSC of the action 

so the Council may decide by itself what are the future appropriate measures 

(SORTO, 2005, p. 149). In this sense, scholars refer to the conclusion reached by 

the International Court of Justice in the “Democratic Republic of Congo v. Uganda 

Case” (ICJ, 2005, p. 222). There is no clause considering the gravity of the situation 

or its complexity as a possible exception. Regardless of the dimension of the 

international conundrum, in the Charter, there are no legal grounds for the use of 

force other than the exceptions placed above (MENEZES, 2013, p. 111). It can even 

be said that the prohibition on the use of force is a peremptory norm of the jus 

cogens status (LINDERFALK, 2016, p. 52-53; ICJ, 1986, p. 90-91).  

In this sense, considering the general prohibition of its usage in international 

relations, the case for a just war doctrine in the light of the UN Charter is left on a 

second level. Nonetheless, Kelsen presents an argument in favor of a just war 

doctrine within the Charter. However, the depiction presented by the author is 

considerably objective. It has no elements considering the gravity of the violation of 

the legal right or asset as the classic formula given above. In Kelsen’s view, the jus 

bellum justum doctrine is expressed as follows:  

 
 
[…] according to general international law war is in principle forbidden; it is 
permitted only as a reaction against an international delict and only when 
directed against the responsible for this delict. Like reprisals, war has to be a 
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sanction if it is not to be considered a delict. This is the doctrine of bellum 
justum, just war. If the doctrine of bellum justum is correct, then under 
general international law the employment of force on the part of one state 
against another is in principle forbidden as a delict; but it is exceptionally 
allowed as a reaction against a delict, that is to say, as a sanction (KELSEN, 
1951, p. 707).  
 
 

According to Kelsen, it is possible to interpret the enforcement action case for 

the use of force as a reaction of the UN itself (through the UNSC’s Chapter VII 

powers) as a sanction applied by the organization against the unlawful state 

responsible for the threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression. In 

this case, in Kelsen’s view, the UN Charter adopts a form of just war doctrine 

(KELSEN, 1951, p. 708). Nonetheless, his just war doctrine has less margin for 

ponderation. It is a simplified binary formula (ZOLO, 1998, p. 312). If the use of force 

(or war) is in accordance with the legal grounds authorized by the UN Charter 

(notably the use of force by collective action through Chapter VII powers), it is a just 

war. Outside of the realm of legal categories, it is unlawful. Moreover, in this last 

case, the illegal war is in itself a case that authorizes the use of force by collective 

action. Whether one accepts or disapproves of Kelsen’s attempt to re-propose the 

just war doctrine, it seems intuitive that, under contemporary international law, the 

lawful use of force is one that meets the requisites presented by the UN Charter. If it 

falls outside of that threshold, it is unlawful, i.e., in disagreement with the legal rules 

in effect.  

  

 

4  HUMANITARIAN INTERVENTION THROUGH R2P  

  

Humanitarian intervention can be understood when a state (or a collective of 

states) decides to militarily interfere in the realm of another state’s sovereignty in 

order to, allegedly, protect the rights of persons situated within this latter state from a 

violation (GRANT; BARKER, 2004, p. 268). It is a political concept that outdates 

human rights as a legal institute. For one, Oppenheim refers to the intervention 

perpetrated by Britain, France, and Russia in 1827 in the struggle between 
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revolutionary Greece and Turkey, given the public opinion surrounding the cruelties 

committed during the struggle (OPPENHEIM, 1912, p. 426).  Some scholars argue 

that humanitarian interventions draw its appeal from the revolutionary discourse of 

human rights and the — conjectural — idea that humanitarian intervention is an 

instrument capable of enacting emancipatory ideals, freedom from oppression, and 

fundamental respect for human dignity (ORFORD, 2003, p. 34). On the other hand, it 

is possible to argue that humanitarian intervention is an oxymoron that serves as a 

pretext for selective military interventions with uncertain results (BADESCU, 2011, p. 

2). 

From a contemporary legal standpoint, arguments in favor of humanitarian 

intervention through the use of force must stand in accordance with the UN Charter. 

Especially the norms presented above that state the legal grounds for the use of 

force. In this sense, humanitarian interventions are permissible if they are following 

the UN Charter. Thus, a priori, humanitarian interventions are a matter that should be 

decided by the UN through the UNSC Chapter VII powers. However, following the 

premise of the monopoly of the UNSC on the use of force, and the failures of the 

international community to adequately respond to the crisis in Rwanda and Bosnia in 

the 1990s, former Secretary-General of the UN Kofi Annan questioned this paradigm:  

 
 
Some critics were concerned that the concept of “humanitarian intervention” 
could become a cover for gratuitous interference in the internal affairs of 
sovereign states. […] But to the critics I would pose this question: if 
humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on 
sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to 
gross and systematic violations of human rights that offend every precept of 
our common humanity? We confront a real dilemma. Few would disagree 
that both the defence of humanity and the defence of sovereignty are 
principles that must be supported. Alas, that does not tell us which principle 
should prevail when they are in conflict. (ANNAN, 2000, p. 48) 
 
 

To examine the matter, the Canadian Government funded the International 

Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), which published a report 

on their newly established institute, the “Responsibility to Protect”, a reinterpretation 

of state sovereignty to state responsibility (ICISS, 2001b).  This is the core principle 
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of R2P. It comprehends state sovereignty as a responsibility, proposing that the core 

responsibility of states for the protection of its people lies within the state of which 

territory those individuals are (state obligations inherent in the concept of territorial 

sovereignty). However, there is a secondary responsibility that arises when some 

state fails to fulfill its primary responsibility. Where a population is subject to human 

rights violations arising from war, insurgency, repression or general state failure and 

the state is unable or unwilling to act, the rule of non-intervention yields to the 

secondary responsibility to protect which the whole international community is 

subject (ICISS, 2001a, p. 5-12). 

Nonetheless, R2P is arguably a broader concept than just military 

humanitarian intervention. It presents a framework that includes preventive non-

military action as one of its most important dimensions (EVANS, 2008, p. 56). The 

Responsibility to Protect is divided into three categorical “responsibilities”. (i) The 

Responsibility to Prevent: the obligation to address the root and direct causes for 

future internal conflicts and crises that could place populations at risk (ICISS, 2001b, 

p. 19). (ii) The Responsibility to React: the obligation to respond to situations of 

compelling humanitarian need with appropriate measures, including sanctions, 

international prosecution, and military intervention. (ICISS, 2001b, p. 29). (iii) The 

Responsibility to Rebuild: the obligation to provide, after the intervention, assistance 

for recovery, reconstruction, and reconciliation (ICISS, 2001b, p. 39). Thus, it is 

possible to argue that R2P proposes a new regulation for humanitarian intervention 

(i.e., humanitarian intervention through responsibility to protect). Nonetheless, the 

institute does not limit itself on jus ad bellum. 

Considering proper humanitarian intervention through R2P, the document 

proposed by the ICISS presents a “just cause threshold”. It states that military 

intervention for the protection of human rights is an exceptional and extraordinary 

measure. To be warranted, there must be a concrete or imminent case of grave 

violation against human rights in at least one of the two kinds. (a) Large scale loss of 

life, with or without genocidal intent, a product of deliberate state action, neglect, or 

inability. (b) Large scale "ethnic cleansing", whether actual or apprehended, through 
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killings, forced expulsion, acts of terror, or sexual aggression (ICISS, 2001b, p. 32). 

Furthermore, the document presents precautionary principles for the use of force. 

These principles include analysis of the “right intention”, i.e., that the primary purpose 

for the intervention must be to halt or avert human suffering, which (according to the 

ICISS) is better assured through multilateral operations supported by regional opinion 

and the participation of victims. Additionally, humanitarian intervention is only justified 

as a last resort, and when its scale, duration, and intensity is the minimum necessary 

to secure its objectives. Finally, the document states that, for the humanitarian 

intervention to be warranted, there must be a reasonable chance of success through 

military means, i.e., that there is a sufficient correlation between the means and the 

end intended (ICISS, 2001b, p. 35).  

An interesting aspect to be considered is when the document refers to what 

would be the “right authority” for the lawful deflagration of the usage of force in 

international relations. Firstly, the ICISS recognizes that the primary and appropriate 

authority to decide on the use of force is the UNSC. The document states that its 

original intent is not to find alternatives to the Security Council as a source of 

authority but to contribute to ensuring the effectiveness of the UNSC procedure. The 

document emphasizes that Security Council authorization should be sought before 

any action being carried out. On the other hand, it underlines that the UNSC should 

deal promptly with the requests on intervention (ICISS, 2001b, p. 49). Likewise, it 

proposes that the permanent members of the Security Council should commit to 

refrain on applying their Article 27 veto powers in matters related to military 

humanitarian intervention. However, in the event where the UNSC rejects a proposal 

or fails to deal with the issue in a time considered reasonable, the document presents 

two alternative options. (a) Take the matter to be decided by the United Nations 

General Assembly (UNGA) under the “Uniting for Peace” procedure (ICISS, 2001b, 

p. 48). (b) Action within regional or sub-regional international organizations pursuant 

to Article 52, Chapter VIII of the UN Charter, subject to ex post facto authorization 

from the UNSC (ICISS, 2001b, p. 54). Finally, the ICISS document presents a set of 

operational principles, including specific rules concerning rules of engagement, 
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coordination with humanitarian organizations, a joint military approach with a unity of 

command, and a clear and unambiguous mandate with clear objectives (ICISS, 

2001b, p. 57). 

Regarding the “Uniting for Peace” alternative, the procedure was first 

established through UNGA Resolution 377 (UNGA, 1950) as an attempt to grant the 

General Assembly secondary responsibility for maintaining international peace 

through an interpretation of the UN Charter. According to Resolution 377, if the 

UNSC fails to exercise its primary responsibility to maintain international peace and 

security, the UNGA is authorized to recommend to member-states collective 

measures including the use of armed force (KELSEN, 1951, p. 147). Although the 

“Uniting for Peace” procedure has been used a few times throughout recent practice 

(notably in the case of Namibia’s independence in 1981), a significant number of 

states are reluctant to consider actions taken based on this Resolution as legal 

(WEISS, 2005, p. 30-31).  

In 2005, a re-proposed “Responsibility to Protect” was presented through the 

“World Summit Outcome Document” enshrined in UNGA Resolution 60 of 2005. This 

edition of the Responsibility to Protect, however, is far less creative than the one 

presented by the ICISS. The document urges the international community to take 

action to prevent a humanitarian crisis, mentioning that there is a general 

responsibility to prevent and deal with such situations. However, it presents no 

alternatives to the use of force. It recognizes that collective action through the use of 

force is to be done through the UNSC pursuant to Chapter VII of the UN Charter 

(UNGA, 2005). Considering the focus of this particular research, the World Summit 

Responsibility to Protect poses no evident legal complexities. It is a general 

humanitarian plea directed to the global community, and its content appears to be in 

accordance with Charter law.  
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5  LEGAL COMPLEXITIES ON THE USE OF FORCE THROUGH R2P  

  

Having analyzed the regulation of the use of force in contemporary 

international law through the UN Charter, and having presented the structural 

aspects surrounding the proposed legal usage of force through R2P as proposed by 

the ICISS, this paper will now refer to some aspects of R2P that can raise 

complexities and potential contradictions with the law in effect. Foremost, it seems 

that, at this time, an adequate interpretation is one that understands R2P as “soft 

law”.8 Its aspiration to become international law is, at most, emerging (DORR, 2008, 

p. 207). Even for those who are favorable to its adoption, it is strenuous to admit that 

it is a norm of customary international law, especially considering the resistance and 

critiques over its usage. There is a lack of opinio juris sive necessitatis and state 

practice (HEHIR; MURRAY, 2013, p. 92-93).  

Moreover, as a preliminary standard for a legal interpretation of R2P, it is 

necessary to consider the status of the UN Charter in contemporary international law. 

Due to the provision of Article 103, the Charter holds a position of primacy and 

precedence over general international law. Following the International Court of 

Justice’s “Nicaragua” precedent, this was the understanding of the Court of Justice of 

the European Union in the “Kadi v. Commission Case” of 2005, where it decided that 

Charter law prevails over the other norms of international law (COURT OF JUSTICE 

OF THE EUROPEAN UNION, 2005, p. 3713). Similarly, in the 1993 “Bosnia Case” of 

the International Court of Justice, Judge Lauterpacht’s separate opinion observed 

that the UN Charter — and, as a result, the UNSC’s Resolutions — hold a special 

status in international law, second only to jus cogens norms. In the justice’s view, 

 
8 “Soft Law. A term used to refer to non-binding instruments or documents which have the appearance 
of law. ‘This is a body of standards, commitments, joint statements or declarations of policy or 
intention (think, for instance of the Helsinki Final Act of 1975), resolutions adopted by the UN GA or 
other multilateral bodies, etc. Normally “soft law” is created within international organizations or is at 
any rate promoted by them. It clearly relates to human rights, international economic relations or the 
protection of the environment’ […]. So, while not legally binding, soft law can be politically influential in 
setting down objectives and aspirations which may crystallize into custom or be adopted as treaties. 
[…]” (GRANT; BARKER, 2009, p. 558).   
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only in the event of a violation of jus cogens was it possible to overcome a UNSC 

Resolution acted out according to the UN Charter (ICJ, 1993, p. 440). Hence, the UN 

Charter has a “supremacy clause” that stipulates that the obligations under Charter 

law shall prevail in the event of a conflict over commitments under other international 

agreements (LIIVOJA, 2008). This conclusion is relevant for the analysis because for 

R2P to be considered a valid legal norm in international law, it must be under the UN 

Charter. The Charter creates a minimum normative standard that not only regulates 

but establishes an insurmountable legal framework for any permissible governmental 

activity (TOMUSCHAT, 1992, p. 44). However, it appears that the ICISS’s R2P 

proposal presents some deviancy from the UN Charter’s legal frame. 

 

5.1  THE JUST CAUSE THRESHOLD 

 

A first complexity concerns RP2’s “just cause threshold”. It seems that, 

alongside its precautionary principles, the just causes are an adaptation of the 

original just war formula. Similar to the historical cases presented, R2P proposes two 

kinds of (human) rights violations that (theoretically) justify a declaration of war. 

However, according to the evolution of the jus bellum justum doctrine already 

examined above, it is possible to conclude that in contemporary international law 

(especially in UN Charter law) there is no legislative gap on the usage of force. If a 

contemporary just war formula is conceivable, it is, as presented by Kelsen, binary 

(legal or illegal). In the light of international law, a just war can be comprehended as 

a hypothesis of the usage of force in following the legal cases set in the UN Charter. 

As a deduction, any usage of force disaccording with the three valid categories of 

enforcement action outlined in the Charter is legally invalid. Even if there are strong 

moral and humanitarian arguments in favor of action, there is no legal clause in the 

UN Charter considering the gravity of the situation or its complexity as a possible 

exception. 

An argument that could be raised by the supporters of R2P is that 

humanitarian intervention is lawfully justified as self-defense. If there is a case for 
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self-defense and simultaneous humanitarian help, at first, the argument seems 

admissible. Consider a frontier conflict with genocidal action and border invasions by 

the guilty state; the innocent state could lawfully exercise its right of self-defense to 

prevent further aggression, and its activity would concurrently provide humanitarian 

aid. Withal, it is relevant to observe the legal limits surrounding pre-emptive self-

defense. Even if the subject matter is far from settled, the “Caroline Case” remains 

critical to understand the legal restrictions surrounding self-defense against imminent 

aggression accurately. As expressed by the US Secretary of State in 1837, the pre-

emptive self-defense is lawful when it is exercised by a state which is facing 

immediate and overwhelming necessity, leaving no choice of means and no moment 

for deliberation (RAYMOND, 2007, p. 100-101).  

In any case, as mentioned, according to Article 51 of the UN Charter, self-

defense is implemented on a provisional basis. It can only be used in the case of 

“immediate” self-defense, i.e., instantaneous, proportional, and temporary. 

Furthermore, it must be immediately reported to the UNSC so it can exercise its 

primary and perennial responsibility to maintain international peace and security. 

Hence, it appears that there is no legal basis for ongoing humanitarian intervention 

based on self-defense. A similar critique can be made against R2P's precautionary 

principles. Even if the principles seem persuasive and reasonable, its considerations 

fall outside the legal framework of the UN Charter. ICISS’s states that military 

intervention is justified as a last resort. From a legal viewpoint, even if it is such (the 

last resort), there is no legal basis for the usage of force (unless it is one of the cases 

set forward in the Charter) and, thus, it is unlawful. 

 

5.2 AUTHORITY FOR THE USE OF FORCE: UNGA’s “UNITING FOR PEACE” AND 

REGIONAL ORGANIZATIONS 

 

Another aspect of R2P to be considered are its considerations over the right 

authority for the use of force. The UN Charter is clear: The UNSC is the organ 

responsible for decisions concerning the use of force in international relations. In this 
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sense, the “Uniting for Peace” UNGA procedure is legally problematic. It can be 

argued that the Resolution falls outside the catalog of UNGA functions set on 

Chapter IV of the UN Charter. Strictly, the Charter allows UNGA to consider matters 

and to recommend measures under certain conditions, but not to resolve that it shall. 

In other words, according to the UN Charter, the UNGA is not authorized to confer 

upon itself peremptory or definite powers for deciding matters (KELSEN, 1951, p. 

959-960). Hence, if UNGA were to recommend to member-states to adopt military 

measures, it would be doing so outside the scope of its competence and in an act 

without binding effects. Thus, if a state (or states) were to act following UNGA, they 

would be doing so by their own will and in conflict with international law. In this 

respect, as mentioned, the prohibition on the use of force and the UNSC’s monopoly 

over its usage is a peremptory norm of the jus cogens status. In sum, the “Uniting for 

Peace” procedures are in weak legal grounds (JOHNSON, 2014, p. 115). A suitable 

interpretation of the Charter and UNGA’s responsibility for international peace and 

security would be one that states that if UNGA believes that on a question under its 

consideration, the use of force is necessary, it must refer this matter to the UNSC 

(KELSEN, 1951, p. 962). 

A similar critique can be made against the second alternative offered by the 

ICISS document, i.e., action within regional or sub-regional international 

organizations. The UN Charter does not preclude the validity of regional 

arrangements provided that they are consistent with the Charter itself (given the 

supremacy rule under Article 103 mentioned above). Article 52 of the Charter permits 

these regional organizations to act in the functions of peaceful settlement of local 

disputes. Likewise, regional organizations may act as organs of the UN in taking 

enforcement action under the authority of the UNSC. However, without preceding 

UNSC authorization, enforcement actions under the regional arrangements are only 

permissible in three cases. (i) The general rule of enforcement action in the exercise 

of collective self-defense. (ii) Enforcement action as a measure against enemy states 

of the Second World War. (iii) Usage of force provided for in regional arrangements 
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directed against a renewal of aggressive policy on the part of an enemy state. (See 

Articles 53 and 54 of the UN Charter.)  

The third case is deserving of a detailed analysis. It authorizes regional 

agencies and states under regional arrangements to resort to force against ex-enemy 

states to combat the renewal of an aggressive policy. Thus, enforcement action is 

permissible. There is, however, a temporal restriction: “[…] until such time as the 

Organization may, on request of the Governments concerned […]”. This passage 

means that the states concerned have the right to maintain the status quo for as long 

as they please (or, at least, as long as the UNSC determines that the situation at 

hand is a threat or a breach of international peace or security). However, this norm is 

specifically tailored towards ex-enemy states, i.e., the members of the UN are not 

obliged by the Charter to refrain from the threat or use of force against ex-enemy 

states (KELSEN, 1951, p. 809-813). Therefore, the Charter does not create an 

exception for “future enemy states”. In this sense, there is an explicit limitation for an 

attempt to interpret it in a way that allows the use of force with motivations that are 

not to prevent the renewal of an aggressive policy by an ex-enemy state. Any attempt 

to do so would fall outside of the UN Charter framework and, analogous to the 

explained above, become unlawful.  

Moreover, the claim favorable to an ex post facto authorization through the 

UNSC ignores a fundamental aspect of the legality on the use of force according to 

the UN Charter. Firstly because (other than the self-defense case) collective 

enforcement action is done through the UNSC, i.e., it is the Security Council that acts 

(even if through states). Secondly, this interpretation ignores the Charter’s gradual 

procedure under Articles 40, 41, and 42, which presents the UNSC with a series of 

legal instruments to be used preliminarily to the use of force. Furthermore, an 

interpretation that considers the ex post facto authorization valid is one that admits 

the risk of a system of continuous and subsequent retaliation. It is similar to what 

Kelsen calls a “vendetta system” (1934, p. 11). If the use of force is admitted with the 

ex post facto rule there is no explicit limitation for the state which is subject to the 

intervention to consider that intervention an unlawful act and, in return, exercise its 
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right of self-defense against the intervening state, which in its turn would retaliate and 

so on.  

Regarding TIAR and the possibility that this treaty is used to justify 

humanitarian intervention through R2P to deal with the contemporary crisis in 

Venezuela, some commentary is fitting. Created during the Cold War, the treaty 

adopts a “hemispheric defense doctrine”, i.e., an attack against one of the member 

states is an act of aggression against all of the parties of the pact and, consequently, 

every state is lawfully entitled to act in self-defense (Article 3.1). Menezes argues that 

the document is inspired by the "Blum Doctrine" of solidarity among the American 

peoples, which, in turn, fundaments the common defense of the American continent 

against internal or foreign enemies (MENEZES, 2010, p. 149-150). The treaty was 

called upon by Argentina during the Malvinas (Falklands) conflict between the Latin-

American state and the United Kingdom. However, the United States of America 

sided with its Northern Atlantic ally. After the 9/11 attacks, Brazil evoked TIAR 

instead of signing bilateral treaties with the USA (some commentators justify the 

Brazilian decision on the well-known ineffectiveness of the treaty). Nevertheless, 

alongside other states, Mexico denounced TIAR in 2002 (ceasing to be in force 

concerning Mexico as of 2004) because the Americas did not have external threats 

that justified the treaty and, on the other hand, the internal instabilities suffered by the 

states were outside TIAR’s vocation (SENNES; ONUKI; OLIVEIRA, 2006).  

On September 11th, 2019, through a voting by the states that are still parties 

to TIAR, a Resolution was passed to establish the Agreement’s Organ of 

Consultation, to convene the Meeting of Ministers of Foreign Affairs, and to inform 

the UNSC about all activities related to the Venezuelan crisis (OAS, 2019b). It is 

curious to point out that, through its Interim President Juan Guaidó, Venezuela is 

among the states favorable to the convocation of TIAR. Nevertheless, under 

concurrent President Nicolás Maduro, Venezuela’s Ministry of Foreign Affairs 

released a statement in the same day denouncing the invocation of the treaty, stating 

that it was a “[…] despicable decision of a small group of governments of the region 

[…]", and pointing out that "[…] Venezuela will continue to adhere to the principles of 
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the Charter of the United Nations, respect for international law, the practice of 

multilateralism and peace diplomacy […]” (VENEZUELA, 2019). Moreover, the 

Venezuelan state had denounced TIAR in 2013; however, through Guaidó, it 

deposited the instruments of ratification of TIAR in August 2019 (OAS, 2019a).9 

Withal, concerning its legal content, TIAR is not an exception to the rules 

presented above regarding regional organizations. It mentions that every controversy 

will first undergo the procedures of the Inter-American System before referring it to 

the UNGA or the UNSC (Article 2), and, simultaneously, the treaty states that the 

member states will not resort to the use of force in any manner inconsistent with the 

provisions of the UN Charter (Article 1 of TIAR). Moreover, while it mentions that 

measures of self-defense may be taken until the UNSC has taken the procedures it 

deems necessary (Article 3.4), it also points out that, in conformity with Articles 51 

and 54 of the UN Charter, information on the activities undertaken will be 

immediately sent to the UNSC (Article 5 of TIAR). Hence, from a legal standpoint, 

TIAR must be interpreted and applied within the framework set by the UN Charter’s 

rules relating to the use of force by regional organizations. That is, the same 

conclusions regarding these organizations apply to actions under TIAR. 

 

5.3 THE VETO POWER OF THE PERMANENT MEMBERS OF THE SECURITY 

COUNCIL 

 

Moreover, there is an overarching difficulty concerning the raison d’être of 

R2P. In essence, R2P was created as an answer to the alleged failures of the 

international community to respond to humanitarian crises adequately. One of the 

significant deficiencies of timely action is arguably the procedure within the UNSC. 

This is to be expected given the central duties and responsibilities of the organ to 

maintain peace and international security and the veto powers of the permanent 

 
9 At the time of the writing of this paper, there are no further relevant developments on the Venezuelan 
situation and the potential usage of TIAR to justify a humanitarian intervention or any other measure. 
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members. Hence, it can be argued that R2P is created as an attempt to overcome 

the inherent complexities of the UNSC procedures and its potential failures. 

Following the genealogy of the Holy Alliance created during the Napoleonic 

Wars, the UN adopts a similar strategy, centralizing the most substantial economic 

and military forces at its time, it attempts to secure peace by preventing the 

resurgence of any political uprising capable of threatening the current order. 

Moreover, by concentrating the forces into one organization, it tries to balance power 

and, to a certain extent, ensure minimal cooperation between its leaders, attempting 

to avoid a new conflict. In the center of the UN, the UNSC emerges as a mechanism 

that aims to provide a stage for dialogue between the victors of the Second World 

War. In these terms, the UNSC is divided into permanent and non-permanent 

members.10 A segregation that challenges legal basis (KELSEN, 1946, p. 1118). 

Even if during the debates that preceded the formation of the UN the Soviet Union 

argued that the permanent five would have greater responsibilities when compared to 

the other participants (UNCIO, 1945, p. 351), these arguments are, at most, of a 

political nature. Considering the UN Charter as a legal document, there are no 

greater duties or responsibilities to a permanent member than to any of the other 

members of the UN (KELSEN, 1946, p. 1117). 

Be it as it may, the permanent members are lawfully empowered with what is 

called the “veto right”. The veto instrumentally allows any of the permanent members 

to halt any decision of the UNSC to be taken, given that the UN Charter requires 

decisions on procedural matters to be made by a unanimous affirmative vote of the 

permanent members. However, even non-procedural issues can be vetoed 

considering that the decision on a definition of what is a procedural or non-procedural 

matter is a procedural matter in itself and, thus, is subject to veto (double veto) 

(KELSEN, 1951, p. 239; CONFORTI, 2005, p. 69-71). The inevitable effect of the 

 
10  The permanent members, according to the UN Charter, are the People's Republic of China 
(formerly the Republic of China), France, the Russian Federation (formerly the Union of Soviet 
Socialist Republics), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States 
of America. 
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voting procedure conferring the right of veto upon the permanent member is 

apparent. No decision can be taken against the will of one of these states, even if a 

permanent member is directly involved in the matter to which the decision refers 

(KELSEN, 1951, p. 265).  

The veto was the cause for many stalemates during the UNSC practice 

across the years, with its intensity diminishing after the end of the Cold War (DAG 

HAMMARSKJÖLD LIBRARY, 2017). However, from a legal standpoint, the veto 

power is still in effect; nothing stops it from being used, including when the Security 

Council is deciding matters concerning international peace and security 

(FREDERKING, 2007, p. 28; HURD, 2007, p. 191). Nonetheless, even if there are 

convincing arguments against it, the veto power is legal, i.e., valid, including the 

double veto mentioned above, which is recognized in the UN’s official repertory of 

practices (UN, 2016). Hence, from a strictly legal standpoint, there is nothing “wrong” 

with the use of veto rights by the permanent members of the UNSC. What R2P fails 

to consider is that a veto imposed or threatened is a sound legal practice under the 

UN Charter. Thus, if there is such a situation and, nonetheless, the UNGA or a 

regional organization still decides to carry on the usage of force, they will be 

disrespecting a valid UNSC decision. If a state is authorized to recommend the use 

of armed force — although some permanent members of the Council have voted 

against taking enforcement action measures because they considered that no threat 

to or breach of the peace existed — in practice, through R2P, that state acts as an 

“appeal court” to the UNSC. It does not seem that this is an adequate interpretation 

of the Charter’s rules concerning the use of force and veto powers.11  

There is a considerable difference between a deadlock between the 

permanent members of the UNSC and the usage of the veto power as an 

accountable exercise in restraint (WEBB, 2014). Take the failed USA attempts to 

convince the UNSC on authorizing the recourse to force against Iraq. The USA’s 

officials criticized the procedure, accusing the UN of failing to deal with the matter 

 
11 Kelsen presents a similar argument while criticizing the “Uniting for Peace” procedure (1951, p. 
977). 
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properly. Another interpretation is that the system did not fail. Rather, two-thirds of 

the UNSC concluded that — instead of the use of force — the appropriate measures 

would be to strengthen the in loco UN inspectors and to position more troops in the 

borders of Iraq to deter further defiance from Saddam Hussein (TAFT IV, 2003, p. 

557-558; FRANCK, 2006, p. 102-13).  

 

 

6  BETWEEN UNSC REFORM AND RULE DETERMINACY 

 

Despite the arguments presented above, it is impossible to ignore the 

intrinsic complexities and risks that are posed by the UNSC dispute settlement 

mechanism. An instrument that is legally susceptible to being “blocked” in cases 

where some of its members disagree will be unable to properly deal with situations of 

crisis resolving the disputes placed before it. After all, these are the most 

confrontational instances and, thus, even more susceptible to disagreements that, in 

turn, could lead to a veto that will prevent the matter of being adequately dealt with. 

Kelsen spoke about this issue very lucidly:  

 
 
The inevitable effect of the voting procedure conferring the right of veto upon 
each of the permanent members must be that no decision of any importance 
can be taken against the will of one of the privileged states even if this state 
is involved in the matter to which the decision refers. [...] Consequently, the 
Security Council sometimes will not be able to exercise its most essential 
functions, especially those referred to in Article 39. (KELSEN, 1951, p. 265)  
 
 

The UNSC mechanism is inherently problematic. One may even say that, by 

requiring the concurrent vote of its permanent members, unanimous agreement is 

needed and, thus, by itself, the procedure leaves room for an international dispute to 

remain unresolved. Furthermore, the fact that the veto blocked a solution does not 

mean that the dispute will not be dealt with in some way; the litigating parties may 

attempt to resolve this issue by other means that may perhaps be less than legal. In 

some way, this seems to be the case of R2P. Humanitarian crises are a grave issue, 
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and the international legal system based on the UN Charter does not present an 

adequate solution. Even if humanitarian interventions are a controversial answer to 

the problem at hand, R2P is an attempt to offer a solution. However, considering the 

aforementioned, R2P’s reasoning is not only debatable, it also seems to contradict 

the law in effect directly (the UN Charter). 

Thomas Franck has a series of investigations on the reasons why nations 

obey international law. (This theme goes far beyond the limitations of the research, 

given that it goes outside the legal scope of the analysis at hand. However, for the 

purposes herein, the author presents a relevant interpretation.) Considering the use 

of force in Iraq and Kosovo in disagreement with Article 2 of the UN Charter, some 

argue that states that violate the rights of their people and states that harbor terrorists 

are no longer entitled to the sovereign rights of territorial integrity (a similar 

interpretation to the one presented by R2P). These interpreters assert that the UN 

Charter must be interpreted in a light that corresponds to “the realities of international 

politics” (SIMPSON, 2004, p. 334). Franck, on the other hand, seems to disagree 

with this interpretation (FRANCK, 1990). Determinacy, according to Franck, is the 

literary-structural property of a norm whose content is readily ascertainable (1998, p. 

715). The text of Article 2 appears to be transparent enough for its content to be 

determinant. The use of force under contemporary international law is under a legal 

monopoly of the UNSC (even self-defense, as seen, is subject to being ratified by the 

Council’s decision). It is evident, however, that the Charter was written and approved 

under a different political paradigm. Circumstances, priorities, and values change. 

Substantive and procedural rules must also be adapted. The veto and the threat of a 

veto is a grave issue that has paralyzed the UNSC in the past and may return to 

usage, hindering appropriate action. However, “violations of treaties, and of universal 

treaties in particular, are no substitutes for legitimate amendments” (FRANCK, 2006, 

p. 93-94). 

UNSC reform is vital. Appropriate changes must be made to provide 

international tools that are appropriate in dealing with the risk of humanitarian crises. 

An alternate solution to a political mechanism such as the UNSC is, as argued by 
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Kelsen, an international court with compulsory jurisdiction (KELSEN, 1944). 

Conceivably adapting the statutes of the International Court of Justice or the 

International Criminal Court, or providing a creative interpretation of the law in effect 

to give them peremptory jurisdiction over these matters through the UNSC, might be 

an impartial (or at least non-political) alternative. Regardless, what seems to be sure 

is that at least one aspect of the Charter procedures must not change, be it through 

reform or reinterpretation of the law in effect. Similar to the argument presented by 

Franck (2006, p. 105), in a contemporary world of global interdependence, the basic 

notion that the case for the use of force must be submitted and accepted by a 

collegiate body, and not the individual state, is a necessity. Adopting an opposite 

path will relapse the international community into an even more primitive vendetta 

system. Foxes in charge of the henhouse; states deciding whether their own military 

dealings are legitimate.  

 

 

7  FINAL CONSIDERATIONS 

 

In this paper, the goal was to study the contemporary just war doctrine of 

humanitarian intervention through R2P in a strictly legal light, considering the just war 

doctrine in light of contemporary international law. At this point, this paper concludes 

that, if there is still a just war doctrine, it would be binary (legal or illegal). It must 

follow one of the situations contained in the Charter for the use of force to be legally 

valid. This conception is closely related to the next subject that was analyzed, the 

general framework for the use of force in the UN Charter. The conclusion is that there 

is a perceptive legal monopoly on the use of force through the UNSC. 

Based on this preliminary set of results, the paper analyzed R2P as a legal 

concept. (i) The conclusion is that R2P adopts a just war formula that disagrees with 

the rules set in the UN Charter for the use of force. R2P presents cases of violations 

of human rights, which it considers that justify the use of force in international 

relations even if there is no legislative gap in the UN Charter that allows this 
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interpretation. (ii) Moreover, R2P ignores that the UN Charter indicates the UNSC as 

the organ responsible for deciding over the use of force in international relations. In 

an attempt to interpret the “Uniting for Peace” procedure and rules concerning 

regional agreements, R2P ignores the legal limitations set in the UN Charter and 

even jus cogens norms concerning the prohibition on the use of force. (iii) 

Additionally, R2P can be interpreted as an attempt to overcome what could be 

considered failures in the UNSC’s procedure, particularly the use of veto rights by the 

permanent members of the organ. Again, the institute ignores that the veto rights are 

a legal mechanism set in the UN Charter and that by exercising it, the member is, in 

reality, making use of a valid instrument. 

In sum, this research concludes that R2P is a creative project that attempts 

to offer an interesting interpretation in international law trying to overcome some 

limitations which it considers undesirable. However, in a strictly legal analysis, R2P 

has several aspects that are open to questioning and criticism. Moreover, as 

presented, there are structural elements that are legally unsustainable. In this sense, 

regardless of political and moral beliefs, it is possible to point out that R2P presents 

grave legal deficiencies. There are many valuable arguments in favor of and against 

humanitarian intervention. The same goes for UN and UNSC reform (it is not possible 

to ignore the inherent complexities caused by the veto rights). Divergent views have 

the relevance of their own but, in a legal analysis, there is a difference between what 

is and what ought to be. Regardless of personal and collective beliefs, R2P is a 

relevant legal institute that has the power to affect world politics and, perhaps, even 

be recognized as an emerging international norm. However, at the current state, the 

ICISS proposal ignores fundamental rules of the basic norm of the international 

community, the UN Charter, and, as a consequence, the use of force through R2P is 

unlawful. 
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ABSTRACT 
 
Objective: The study aims the use of cannabis for medicinal purposes in Brazil, 
which has already been legalized, with an emphasis on the import and planting of 
seeds in the national territory, still without regulation, and the axiological gap resulting 
from such legal framework. The study also points out the medicinal properties of 
cannabis that have already been scientifically proven and to clarify how to resolve the 
aforementioned controversy over its regulation in the national territory. 
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Methodology: The method of approach followed is the legal dialectical, covering the 
phenomenon, fact and theory, simultaneously, seeking the result with complement 
between the both. To obtain the results desired by the work, bibliographic research 
was used, covering specialized works. 
 
Results: The release of the import and planting of cannabis seeds in Brazil, for 
medicinal purposes, is a result of the right to health, the application of the principles 
of human dignity, equality and social solidarity, as well as the principles of economic 
activity.  
 
Contributions: The choice of the theme is justified considering that, in addition to the 
proven efficiency of cannabis in the treatment of serious diseases, socially there is 
still great prejudice on the theme, which is reflected in the legal area.  
 
Keywords: Cannabis; right to health; human dignity; principles; axiological gap. 
 

 

RESUMO 
 
Objetivo: O presente artigo aborda o uso da cannabis para fins medicinais no Brasil, 
já legalizado, com ênfase para a importação e o plantio da semente em território 
nacional, ainda pendente de regulamentação, e a lacuna axiológica decorrente de tal 
quadro; O estudo também aponta as propriedades medicinais da cannabis já 
comprovadas cientificamente e esclarecer como sanar a mencionada controvérsia 
sobre a sua regulamentação no território nacional. 
 
Metodologia: O método de abordagem seguido é o dialético jurídico, cobrindo o 
fenômeno, fato e teoria, simultaneamente, buscando o resultado com complemento 
entre os dois. Para a obtenção dos resultados desejados pelo trabalho, foi utilizada 
pesquisa bibliográfica, abrangendo trabalhos especializados. 
 
Resultados: A liberação da importação e do plantio da semente de cannabis no 
Brasil, para fins medicinais, é uma decorrência do direito à saúde, da aplicação dos 
princípios da dignidade humana, da igualdade e da solidariedade social, bem como 
dos princípios da atividade econômica. 
 
Contribuições: A escolha do tema justifica-se tendo em vista que, a par da 
comprovada eficiência da cannabis no tratamento de doenças graves, socialmente 
ainda se verifica grande preconceito sobre o tema, o que se reflete na área jurídica.  
 
Palavras-chave: Cannabis; direito à saúde; dignidade humana; princípios; lacuna 
axiológica.  
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1  INTRODUCTION 

 

The advancement of technologies is evident today, including in the field of 

medicine. It collaborates through scientific knowledge to demystify prejudices 

regarding green medicine. Brazil, due to the recent positioning of the National Health 

Surveillance Agency - ANVISA, is in the middle of the discussions spread around the 

world about the risks of the legalization of marijuana and other natural drugs, mainly 

for medicinal purposes. 

In this sense, questions arise whether the green medicinal wave can bring 

risks to the health of the population, expanding the recreational use of marijuana. On 

the other hand, whether the legalization is an imperative precisely because it allows 

the appropriate treatment of certain diseases in which traditional medicine has not 

been successful. 

Resolution of the Collegiate Board no. 327, of December 9, 2019, issued by 

the National Health Surveillance Agency – ANVISA, allowed the use of cannabis for 

medicinal purposes in Brazil. However, it was omitted in relation to the import and 

planting of the seed in national territory, even if under supervision, creating a 

technical conflict of high relevance to the Brazilian law. 

The choice of this is justified by the need to clarify the issues related to the 

use of cannabis for medicinal purposes. In addition to its proven efficiency in the 

treatment of serious diseases; socially, there is still great prejudice on the subject, 

which is reflected in the contradictions and omissions observed in the rules related to 

it. 

This research aims to point out the medicinal properties of cannabis that 

have already been scientifically proven. In addition, the purpose is to clarify how to 

resolve the aforementioned controversy over its regulation in the national territory. 

This exercise is in line with the right to health and the fundamental bases of the 

Federal Constitution. 

Initially, it is outlined the evolution of the regulation of cannabis for medicinal 

purposes in Brazil. Afterwards, when the normative technical deficiency is found, 
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which jeopardizes the consistency of the legal system, solutions are proposed 

through the general principles of law. 

The method of approach followed is the deductive, covering the 

phenomenon, fact and theory, simultaneously, seeking the result with complement 

between the both. To obtain the results desired by the work, bibliographic research 

was used, covering specialized works. 

 

 

2  THE EVOLUTION OF CANNABIS REGULATIONS FOR MEDICAL PURPOSES 

IN BRAZIL 

 

Cannabis is one of the oldest known plants, with information on its use dating 

back more than 4000 years ago in the Chinese Pharmacopoeia. 

Cannabis is of paramount importance in the treatment of various diseases. 

However, Brazilian legislation historically prohibits its use, including for medicinal 

purposes. This prohibition is derived from the historical speeches related to the plant, 

which will be addressed in the sequence of this work. 

The first documented use of cannabis was approximately 2300 b.C. in China. 

On that occasion, Chen Nong prescribed the use of the plant for the treatment of 

constipation, blood complications, rheumatism and fever. In the 19th century, the 

English empress Conquista, similarly used marijuana for the treatment of menstrual 

cramps (ROBINSON R, 1999, p. 13). 

Specific evidence shows that cannabis arrived in Brazil in the era of regency, 

also with the application of its fibers. However, the first slaves who used it as a 

narcotic discovered the plant a long time ago. It shows that the hallucinogen also had 

therapeutic characteristics (MOREAU, 2008, p. 13).  

Cannabis is a complex plant with several cannabinoids present in its 

composition, each one with a different effect and also with the possibility that some of 

them change the effect of others. As an example, cannabidiol (CBD), which is a 

substance present in cannabis, according to studies is considered free of 
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psychotropic effects, reduces anxiety, causes a general feeling of well being and 

contributes to concentration. In addition to being effective as a medicine, cannabidiol 

reduces the effects of tetrahydrocannabinol (THC) (BURGIERMAN, 2011, p. 44). 

For cannabis to be considered medicinal in Brazil, it must contain a maximum 

of 0.3% tetrahydrocannabinol, this level being 33 times lower than that found in less 

potent marijuana. Thus, in the case of cannabidiol it is impossible for a user to feel 

any psychoactive effect with the simple use of the substance (SOUBHIA, 1999, p. 7). 

Moreover, marijuana, although also derived from cannabis, is cultivated 

exclusively for its psychoactive properties that cause hallucinogenic effects, as it has 

very high tetrahydrocannabinol levels. It is important to note that marijuana varieties 

can have tetrahydrocannabinol concentrations between 5% and 10%  (SOUBHIA, 

1999, p. 7).  

According to Pedrinha (2008, p. 5.488), upon the involvement of the 

bourgeoisie, drugs started to become regulated and/or prohibited. Base on this 

prohibition that Brazil moved to the repressive aspect of criminology, mainly in the 

middle of the 20th century, a period in which people began to be arrested due to its 

use, especially in relation to substances considered illegal by the State, even 

marijuana.  

The peak of drug use in Brazil occurred during the colonial period. The 

Portuguese constitution was the first to indicate prohibited substances. In the 

Philippines Ordinances of 1603, in Cousa Livro, article LXXXIX, the use, possession 

and sale of some substances considered toxic, such as realgar, soporiferous etc., 

had penalties with seizure of assets and exile (PEDRINHA, 2008, p. 5.489).  

Brazil assumed the prohibitionist and criminalizing systems influenced by the 

organizations of the United States, in which the use of substances was associated 

with debauchery, crime and alienation. In addition, the arrest was foreseen for 

merchants, considering buyers as sick, suffering from drugs (VIDAL, 2009, p. 64). 

Open consumption in Brazil comes from the beginning of the 20th century, 

when it became a “relevant social difficulty” (before that use had been observed for 

centuries, but was a object of prejudice and related to marginalized people with few 
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plantations dedicated to the manufacture of fibers and fabrics). Moral combat was 

adopted, although it was disguised as a rigorous scientific analysis (FRANÇA, 2015, 

p. 56). 

Advances in scientific research demonstrate that cannabis can be used to 

treat many diseases, such as glaucoma, anorexia and cachexia associated with 

AIDS; chronic pain, inflammation, such as rheumatoid arthritis; Crohn's disease, 

nausea, lack of appetite and different harmful effects caused by chemotherapy; or 

treatment of AIDS and cancer, reduced appetite, advanced Alzheimer's, insomnia, 

hepatitis C, Parkinson's, Tourette's syndrome, multiple sclerosis (reduces spasms, 

muscle tightness, lack of sleep and pain); depression, asthma and epilepsy, 

decreasing epileptic seizures in patients who have diseases resistant to some other 

type of medication, such as Dravet's syndrome (BEZERRA, 2019, p. 10). 

Another great advantage of marijuana is the possibility of its use as a harm 

reduction agent in the treatment of crack users, according to research by Rowan 

Robinson:  

 
 
For 12 months, psychiatrists followed a group of 20 addicts who were 
smoking marijuana in an attempt to lessen the compulsion and anxiety 
caused by crack. At the end of the study, 14 of them - 70% of the group - 
had abandoned crack use and were smoking marijuana sporadically 
(MASSON, 2014, p. 67, free translation). 
 
 

Permitting the medicinal use of the plant means savings. As it acts in several 

areas, it reduces the number of medicines needed for different treatments; more 

expensive drugs could be exchanged for simple drops of cannabis oil (BEZERRA, 

2019, p. 14). 

In Brazil, the lack of a drug capable of reducing the occurrence of seizures 

led the parents of the little girl Anny, 5 years old, who suffered up to 80 attacks in a 

week (because of the rare genetic syndrome CDKL), to use cannabidiol without legal 

authorization. As the drug ministration was prohibited by the National Health 

Surveillance Agency, the child started to have seizures again, which had already 

been reduced to almost zero. On April 3, 2014 the child's parents obtained a court 
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decision releasing the import of cannabis oil, making Anny the first person to use 

cannabidiol legally in Brazil (albeit in a precarious way, through the courts) (MOURA, 

2015, p. 49).  

At the end of 2014, the Federal Council of Medicine allowed the use of 

cannabidiol. In January 2015, the National Health Surveillance Agency removed 

cannabidiol from its list of banned substances due to the numerous surveys that 

report the benefits of the plant (ANVISA, 2015). 

On May 6, 2015, the National Health Surveillance Agency published 

Collegiate Board Resolution No. 17, which defines the criteria and procedures for 

importing, on an exceptional basis, a cannabidiol-based product in association with 

other cannabinoids, including tetrahydrocannabinol, per individual, for own use, by 

prescription from a legally qualified professional for health treatment (ANVISA, 2015). 

In 2016, through Collegiate Board Resolution no. 128/16, the list of 

cannabidiol-based drugs was updated, which has a simpler authorization process by 

National Health Surveillance Agency. The medications are: Cibdex Hemp CBD 

Complex, Hemp Blend Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD, Revivid LLC Hemp 

Tincture, CBDRX CBD Oil, Charlotte Web Hemp Extract, Endoca Hemp Oil, Elixinol 

Hemp Oil CBD, EVR Hemp Oil CBD, Mary's Elite CBD Remedy Oil, Purodiol CBD. 

Still in 2016, the National Health Surveillance Agency announced the registration of 

the drug Mevatyl for the treatment of spasticity (ANVISA, 2016).  

In April 2018, it was announced by the laboratory Prati Donaduzzi in 

partnership with the University of São Paulo, that a research into the production of 

cannabidiol is in the final stages of clinical trials. In addition, they announced that the 

medication wouldl be available by the end of 2018. According to the researchers, the 

production in the country will guarantee higher quality and lower cost of the 

medication. The Brazilian Cannabinoid Research Center is also studying the 

possibility of producing cannabidiol in a synthetic way, which would eliminate the 

need to use cannabis in plants (G1 PR E RPC CASCAVEL, 2018). 

Recently, on December 3, 2019, the National Health Surveillance Agency 

published Collegiate Board Resolution no. 327, releasing not only the importation, 
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but the manufacture, commercialization, prescription, dispensing, monitoring and 

inspection of “cannabis products containing as active principle exclusively vegetable 

derivatives or phytochemicals from cannabis”, which “must predominantly contain 

cannabidiol and no more than 0.2% of tetrahydrocannabinol” (ANVISA, 2019). 

The National Health Surveillance Agency also regulated, in article 4, sole 

paragraph, of the Collegiate Board Resolution no. 327/2019, that: “cannabis products 

may contain THC content above 0.2%, provided that they are intended for palliative 

care exclusively for patients without other therapeutic alternatives and in situations 

irreversible or terminal clinics” (ANVISA, 2019). 

The National Health Surveillance Agency, due to unknown reasons, 

determined the provisional archiving of the analysis of the authorization for importing 

and planting the seed. This, inevitably, will imply the cost of the product, since 

currently the raw material must be imported from other countries, which makes the 

production process more expensive. 

 

 

3  THE AXIOLOGICAL GAP IN THE PROHIBITION OF IMPORT AND PLANTING 

OF CANNABIS SEEDS FOR MEDICINAL PURPOSES IN BRAZIL AND ITS 

INTEGRATION 

 

Tthe analysis of the aforementioned legislation shows that there is no 

plausible reason to release the import and commercialization of cannabis-derived 

medicines and not to release the cultivation of the same plant with the same 

attributes in the national territory. 

It is also important to note that Resolution of the Collegiate Board no. 327/19 

did not prohibit the import of the seed and its planting, but only did not authorize it. 

However, as Ordinance no. 344/1998 includes tetrahydrocannabinol as a narcotic 
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substance, without clarifying the prohibited percentage, any handling of it will be 

applied under the terms of Law no. 11,343/06, known as “Drugs Law”1. 

As soon as the National Health Surveillance Agency authorizes the import 

and sale of cannabis-based products, it is a logical premise that they must be 

removed from the list of narcotics. There is no reasonable justification for preventing 

the import and planting of cannabis in the national territory. It is possible to conclude 

that there is a gap in the aforementioned regulations. 

As Karl Engisch clarifies that (2001, p. 276 e 279), 

 
 
A gap is an unsatisfactory incompleteness within the whole. Applied to law, 
the concept of gap means that it is an unsatisfactory incompleteness within a 
legal whole. (...) The gaps are deficiencies of positive law (of legislated or 
customary law), apprehensible as shortcomings or shortcomings in the 
content of legal regulations for certain factual situations in which such 
regulations are expected and in which such shortcomings admit their 
removal through a legal-integrative judicial decision. The gaps appear, 
therefore, when neither the law nor customary law give us an immediate 
answer to a legal question. 
 
 

In the specific case, one is particularly interested in the species of the 

axiological gaps2, since regulating the use of cannabis for medicinal purposes, 

excluding the authorization to import and plant the seed in Brazil generates an unfair 

result for Brazilian society. 

Once the axiological gap has been identified, it is necessary to point the way 

to fill this void, producing an appropriate legal application for the standard in 

question. This is the standard integration procedure. 

At this point, it is worth emphasizing the lesson of Miguel Reale (2002, pp. 

295-296) on the differentiation between the figures of interpretation, integration and 

 
1 It should be noted that art. 31 of Law 11.343/06 provides that: “prior authorization from the 
competent authority is essential to produce, extract, manufacture, transform, prepare, possess, keep 
in deposit, import, export, re-export, remit, transport, exhibit, offer, sell, buy, exchange, assign or 
acquire, for any purpose, drugs or raw materials for their preparation, observing the other legal 
requirements”. 
2 In the classification of Maria Helena Diniz (2002, p. 95), which we have adopted, it is possible to 
identify three kinds of gap, namely, a) the normative, in the absence of a standard for solving the case; 
b) the ontological, when, if there is a rule, it does not correspond to the social facts; c) the axiological, 
in the absence of a fair standard, if the application of the standard results in an unsatisfactory or unfair 
solution. 
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application of the norm. The application of the law is due to the competence of an 

authority, which imposes a legal guideline in a specific case. Before applying the law, 

however, the authority needs to interpret it, proceed with the choice, of axiological 

nature, of several possible meanings for the norm. But, if the standard has a gap, the 

interpretation process is not enough to fill this gap, making it necessary to use 

integration. 

The mechanisms for integrating the gaps are provided in the Law of 

Introduction to the Rules of Brazilian Law, in articles 4 and 5. It is about the analogy, 

customs, general principles of law and equity, to be used in that order in the 

integration procedure. 

As stated by Tércio Sampaio Ferraz Jr. (2007, p. 314), 

 
 
We cannot forget that the different national legal systems face integration 
differently, with those that expressly determine which instruments, as in the 
case of Brazil, but also those that are omitted in this regard, generating a 
kind of second degree gap for lack of a rule on how to fill in, as in the case of 
German law. 
 
 

Within this framework, there is no analogy or custom that can be applied to 

the case investigated; it is worth pointing to the hypothesis of integration by general 

principles of law, the appropriate route for the problem studied in this opportunity. 

The general principles of law, according to Maria Helena Diniz (2002, p. 233), 

are normative elements applicable in specific problematic cases, regardless of 

whether they are positive or not, in norms; therefore, not being mere maxims or 

heuristic rules. They have a general character, but proceed from an objective, ethical 

and social estimation. 

In defining the legal principles, Karl Larenz (1985, pp. 32-33) explains that 

these are “los pensamientos directores de una regulación jurídica existente o posible. 

En sí mismos no son todavía reglas susceptibles de aplicación, pero pueden 

transformarse en reglas”3. 

 
3 The guiding thoughts of an existing or possible legal regulation. In themselves they are not yet 
applicable rules, but they can be transformed into rules (free translation). 
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In the present case, the integration of Collegiate Board Resolution no. 327/19 

to authorize the import and planting of cannabis seeds for medicinal purposes runs 

through the application of general principles of law, such as human dignity, equality 

and social solidarity, as well as the principles of economic activity. 

According to the Constitution of 1988, in its article 1, III, the Federative 

Republic of Brazil has as one of its foundations the dignity of the human person 

(BRASIL, 1988). The use of cannabis for medicinal purposes ensures that the basic 

needs of certain patients are met, which has not been achieved in these cases by 

conventional medicine. 

Kant understands that human dignity is a congenital and inalienable quality of 

all human beings, which prevents their objectification and materializes through the 

capacity for self-determination that individuals possess through reason. Its existence 

does not depend on legal recognition, as it is an innate and ethical asset, placing 

itself above cultural specificities. It persists even in societies that do not respect it. Its 

legal nature can be divided into two maxims: “not treating the human person as a 

simple means and ensuring the vital needs of the human person” (RECKZIEGEL, 

2016, p. 234-235. KANT, 1974).   

Sarlet and Fensterseifer (2007, p. 69-94), when dealing with human dignity, 

explain that this concept is projected both in a range of rights of a defensive nature 

(negative), as well as a service one (positive), also implying fundamental duties. It 

relates to a range of subjective and objective legal positions, with the function of 

protecting the human existential condition against any violations of its scope of 

protection, ensuring the free and full development of the personality of each human 

being. The authors also address the social dimension of human dignity, since this 

concept is not related only to an individual, but to his relationship with the other. 

In the same line, the Constitution provides in caput of article 5 the guarantee 

to Brazilians and foreigners residing in the country of the inviolability of the right to 

life, freedom, equality, security and property (BRASIL, 1988). 

The context reveals that, in view of the Constitution, in its article 196, health 

is a right for all and a duty of the State. The search for positive health provision has 
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taken Brazilians to the courts of justice, whether they are users of the public or 

private health system, in order to obtain judicial authorization for the importation of 

cannabidiol, for medicinal purposes (MELO; SANTOS, 2016, p. 45).  

The right to health is paramount and links the legislative, executive and 

judicial powers in guaranteeing its execution. The patients that need medication 

derived from marijuana are supported by the Constitution on the right to health 

(RECKZIEGEL, 2019, p. 58). 

In order to guarantee the right to health, it is necessary to have a financial 

condition compatible with the price of the imported medicine, it has as a 

consequence that the cheapening of the product produced from cannabis planted in 

Brazil is still a matter of impact on equality. 

Specifically on the principle of equality, it is necessary not to confuse its 

formal aspect with its material aspect. The characteristic idea of equality that 

everyone is equal before the law represents the formal aspect of the principle, 

whereby the law must be applied objectively, without discrimination. 

In the words of Konrad Hesse (1998. p. 330): 

 
 
Cada um é, em forma igual, obrigado e autorizado pelas normalizações do 
direito, e, ao contrário, é proibido a todas as autoridades estatais, não 
aplicar direito existente a favor ou à custa de algumas pessoas4. 
 
 

One cannot forget the relevance of recognizing the material aspect of 

equality, so that different people are entitled to unequal treatment. According to 

Konrad Hesse (1988, p. 330), the principle of equality “prohibits unequal regulation of 

equal facts; equal cases must find equal rule. The question is, which facts are the 

same and, therefore, should not be regulated unevenly”. 

When the National Health Surveillance Agency ceases to authorize the 

import and planting of cannabis, but authorizes the import and commercialization of 

the same product, it treats the same as unequal, being against the constitutional 

 
4 Each is equally equal, obliged and authorized by the normalization of the law, and, on the contrary, it 
is prohibited for all state authorities not to apply existing law for or against some people (free 
translation). 
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principle of equality. The import of phytotherapic to the detriment of national 

production will restrict access of the product to those people who lack the means to 

acquire them. 

The present issue also implies an understanding of the universe of private 

law and the latent dialectic between its general principles, applicable to all segments 

of business activity, such as free enterprise, free competition and the social and 

solidarity function of the company. 

Among the principles of economic activity that deserved mention in the 

constitutional text (article 170), it is highlighted free initiative, free competition, the 

social function of property, the protection of consumers and the environment. 

Jaime Santos Briz (1966, p. 26) clarifies the freedom  that characterizes the 

business activity: 

 
 
[…] la libertad de industria en sentido amplio (como libertad de creación de 
empresas y libertad de economía) encierra la libertad de competencia, la 
libertad de contratación, la de producción y la de consumo5. 
 
 

The exploitation of the market, as stated by Rizzatto Nunes (2013, p. 102-

103), is obviously based on free initiative, guaranteed constitutionally. However, the 

joint interpretation of the principles of economic activity allows  to conclude that: a) 

the consumer market open to exploitation does not belong to the explorer, but to 

society, and exists due to it; b) the explorer has responsibilities to settle in the 

exploratory act; c) profit is a logical result of exploitation, but it cannot be unlimited to 

the point of characterizing damage to the market and to society; d) monopoly, 

oligopoly and any other practices aimed at market domination are prohibited to 

individuals; and e) since the profit is legitimate, the risk is exclusively of the 

entrepreneur, due to one’s free choice to undertake the activity aimed at the 

consumer and cannot pass this burden ahead. 

 
5 […] Freedom of industry in a broad sense (such as freedom of business creation and freedom of 
economy) contains freedom of competition, freedom of contract, production and consumption (free 
translation). 
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According to the author, the market, even as an economic fiction, produces 

concrete effects on society. It is not the ownership, possession or use of anyone in 

particular or a specific group, but belong to society. This concrete effectiveness is 

confirmed by its daytime and historical exploration, which cannot harm the market 

itself or society. It is composed not only of entrepreneurs, but also of consumers who 

are the agents that make the market exists (NUNES, 2013, p. 103). 

The spirit of the functionalization of legal institutes acts as a counterbalance  

and is also present in the Constitution  - the social value of free enterprise - (articles 

1, IV, and 170, caput); in the social function of contracts, provided for in the Civil 

Code (article 421); and in the express mention of “company social function” 

materialized in the Corporations Law (Law no. 6,404/76, article 154, caput). 

In summary, the social function of the company  is derived from the 

systematic interpretation of the aforementioned legal provisions. It limits the will and 

the interest of the capital holders, replacing the arbitrary power of the owner of the 

company with the balance that must come to exist between the forces that cooperate 

for the development of business purposes and social interest. 

In addition, solidarity as a function of the company, in connection with 

fundamental rights of the third dimension, stems from the principle of solidarity, 

provided for in Article 3, item I, of the Constitution. It is based on the construction of a 

free, just and egalitarian society, solidifying the idea of community based on the 

common good. 

Habermas analyzes solidarity (2002, p. 75): 

 
 
Deontological justice demands solidarity on its other side. In this case, these 
are not two moments that complement each other, but aspects of the same 
thing. All autonomous morals have to solve, at the same time, two tasks: by 
claiming equal treatment, and with it an equivalent respect for the dignity of 
each one, it asserts the inviolability of individuals in society; and at the same 
time that it requires solidarity on the part of individuals, as members of a 
community in which they are socialized, it protects inter-subjective 
relationships of mutual recognition (our translation).6 

 
6 Text in Portuguese: “A justiça concebida deontologicamente exige, como sua outra face, a 
solidariedade. Não se trata, neste caso, de dois momentos que se complementam, mas de aspectos 
da mesma coisa. Toda moral autônoma tem  que  resolver,  ao  mesmo  tempo,  duas  tarefas:  ao  
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By allowing the use of cannabis for commercial purposes in Brazil and 

omitting to import and plant its seeds, the National Health Surveillance Agency 

prevents the implementation of the principles of economic activity, because it limits 

the freedom of national companies in an unjustified way, interfering in their 

competitiveness in relation to foreign companies that will profit in the Brazilian 

market. 

On the other hand, by stopping generating jobs, collecting taxes and 

attending to a market in dire need of medicinal products originating from cannabis, 

Brazilian companies interested in importing and planting these seeds were curtailed 

in relation to social function and social solidarity. Such a situation has implications for 

the economic scenario, unacceptably harming national development and the 

economy. 

 

 

4   FINAL CONSIDERATIONS 

 

The Brazilian State has authorized the manufacture, import, 

commercialization and prescription of cannabis for medicinal purposes through 

monitoring and inspection. But, at the same time, it stopped regulating the import and 

planting of seeds in Brazil, which implies submitting this practice to Law no. 11,343 / 

06. This generated a legal technical issue characterized as an axiological gap. 

Such a situation that generates injustice refers to the fact that, without the 

liberation of importing and planting seeds in Brazil, cannabis-based medicines will 

cost more to Brazilian consumers. In addition, from another perspective, Brazilian 

companies interested in operating in this sector are at a competitive disadvantage 

compared to foreign ones, preventing the emergence of a new economic market, 

 
reivindicar  trato igual, e com ele um respeito equivalente pela dignidade de cada um, faz valer  a  
inviolabilidade  dos  indivíduos  na  sociedade;  e  ao  mesmo  tempo em  que  exige  a  solidariedade  
por  parte  dos  indivíduos,  como  membros de  uma comunidade na qual são socializados, protege 
as relações intersubjetivas  de  reconhecimento  recíproco”. 
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generating jobs and taxes. All of this, consequently, has an impact on the national 

development. 

The situation is aggravated when considering that medical studies 

recognized by the National Health Surveillance Agency  vehemently conclude by the 

benefits of using cannabis in the treatment of certain diseases. The proven efficiency 

of such remedies, that is superior to that observed in conventional medicine for 

certain diseases, does not, in itself, guarantee the right to health, if there is no 

cheaper access to medicines and the cost rises in the process of importing them.  

If the medicinal properties are proven and there is already a rule on the 

legality of the use of cannabis for medicinal purposes, there is no need to talk about 

the risk of planting for the population due to the potential increase in recreational use 

of marijuana. There is no specific study of this connection, but merely conjectures. It 

is important to note that the National Health Surveillance Agency regulates the 

monitoring and inspection of cannabis for medical purposes. 

Brazil has the capacity to produce the components of cannabis perfectly 

when it comes to green medicine, and the legislation can be faster, more objective 

and fair. The axiological gap now reported integrates, without great difficulty, with 

respect to the general principles of law, such as human dignity, equality and social 

solidarity, as well as the principles of economic activity. 

The battle over the legalization of the medical use of cannabis will not be 

completely successful, contributing to a better quality of life for the Brazilian 

population, until the authorities define the issue of importing and planting the seeds in 

question, which deserves, in addition to the effort academic, the strength of social 

mobilization. 
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ABSTRACT 
 
Objective: This article is intended for studies and research on the free movement of 
workers within the European Union, the purpose of which is to provide a critical 
analysis of not only its current foundations, but also to provide contributions to 
demonstrate that the migratory flow of workers is fundamental for maintaining the 
integration of the respective economic bloc.  
 
Methodology: The methodology used in the studies and research carried out is the 
critical-reflexive one, which operates through a bibliographic review and the analysis 
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of concrete cases that are jurisdictionalized before the Court of Justice of the 
European Union.  
 
Results: The existence of a legal framework is of paramount importance for 
maintaining the free movement of workers within the European Union, so that their 
workers can settle in another State and exercise their craft in a dignified manner, with 
the right covered by labor and social security legislation, under penalty of violation of 
the provisions of the Charter of Fundamental Rights of Europe.  
 
Contributions: The demonstration of the importance of worker migration within the 
European Community, with respect to the guarantee of fundamental freedoms and 
non-discrimination. Such a guarantee is not understandable, finally, without a 
reflection on the contemporary role of the Court of Justice of the European Union and 
its extended jurisdiction. 
 
Keywords: European Union; free movement; workers; migration. 
 

 

RESUMO  
 
Objetivo: O presente artigo destina-se aos estudos e pesquisas sobre a livre 
circulação de trabalhadores na União Europeia, cujo objetivo é o de oferecer uma 
análise crítica acerca não só dos seus atuais fundamentos, mas, para também assim 
oferecer contribuições que se destinam a demonstrar que o fluxo migratório de 
trabalhadores é fundamental para a manutenção da integração do respectivo bloco 
econômico. 
 
Metodologia: A metodologia empregada nos estudos e nas pesquisas até então 
levados a cabo é crítico-reflexiva, que se opera através da revisão bibliográfica e da 
análise de casos concretos que se encontram jurisdicionalizados perante o Tribunal 
de Justiça da União Europeia. 
 
Resultados: A existência de um marco jurídico legal revela-se de suma importância 
para a manutenção da livre circulação de trabalhadores na União Europeia, a fim de 
que os respectivos trabalhadores possam estabelecer-se em outro Estado e 
exercerem o seu ofício de forma digna, com direito à residência e abarcados, 
inclusive, pela legislação trabalhista e previdenciária, sob pena de violação aos 
preceitos da Carta dos Direitos Fundamentais da Europa. 
 
Contribuições: A demonstração da importância da migração de trabalhadores na 
Comunidade Europeia, em respeito à garantia das liberdades fundamentais e a não 
discriminação. Tal garantia não é compreensível, por fim, sem uma reflexão quanto 
ao papel contemporâneo do Tribunal de Justiça da União Europeia e sua jurisdição 
estendida. 
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Palavras-chave: União Europeia; liberdade de circulação; trabalhadores; migração. 
 

 

1  INTRODUCTION 

 

This paper attempts an overview of the juridical status of migrant workers in 

the European Union regarding non-discriminatory treatment inside its Member-

States. Beginning with a brief analysis of the European Union legislation regarding 

migrant workers, followed by a quick review of legal doctrine, it will be finished with 

an outline of some key legal cases faced by the Court of Justice of the European 

Union. 

The increasing workers migration represents a significant part of economic, 

social, political, demographic and cultural changes taking place inside the European 

community, which is extremely important for maintaining the integration of the 

respective bloc. Nevertheless, while European workers have already won the right to 

free movement, they still face some obstacles to the effectiveness of their rights. 

Having these challenges in mind, it is necessary to analyze the issue of the 

migratory workers movement in the European Community in order to ensure non-

discrimination and the effectiveness of their rights. 

 

 

2  MOVEMENT OF WORKERS IN THE EUROPEAN UNION 

 

The migratory movement in the European Union came about with the 

consolidation of the free movement, through Regulation no. 1,612/68. In the same 

way, the Schengen Agreement (1985) promoted the freedom of movement of 

European citizens and border controls were extinguished between Member States, 

and even controls over the entry of immigrants from other States were strengthened 

(EUR-LEX:2015). 
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The development of society, the formation of economic conglomerates and 

the free movement of workers have become an essential element for integration 

processes and can even be recognized as a fundamental right (BABACE:2004, 

p.183-185).  It is still possible to understand it as a fundamental social right. 

The free movement of workers goes beyond the single objective of 

maintaining and growing the economic bloc (European Union), as it represents the 

union of the populations, the efforts and experiences of the member countries, which 

certainly culminates in the growth of the feeling of acceptance, belonging and 

integration (BARROS:2000). 

According to the International Labor Organization (ILO), the free movement 

of workers also facilitates the creation of trade links between countries, the 

development of new markets, political and economic reforms, and the sharing of 

technology, including the strengthening of change of life experiences between 

nationals and foreigners (ILO:2019). 

Diogo Pereira Machado conceptualizes that The EU internal market is 

characterized by the abolition of obstacles to the free movement of goods, persons, 

services and capital. Workers do not find barriers to freely respond to job vacancies, 

to enter the territory of other Member-States, to move freely and to reside in any of 

the States, to work there and to stay in the territory of another Member-State where 

they are performing services (MACHADO:2013, p. 146). 

Although the migratory movement of workers is greatly encouraged by the 

Economic Block, free movement of workers cannot be exercised fully and in relation 

to the burdens of the public administration, which are the exclusive competences of 

the member countries of each Member-State (MACHADO:2013, p. 146). 

On December 9, 1989, the Community Charter of the Fundamental Social 

Rights of Workers was approved, which established principles based on the 

European model of labor law, including employment, free movement, the 

improvement of living and working conditions, social protection, vocational training, 

equal treatment for men and women, information and worker participation, safety in 
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the environment; health protection; the protection of the elderly and disabled 

(CEC:1989). 

The important contributions of Jacques Delors and Vasso Papandreou are 

herein highlighted, who participated decisively in the formulation of the Community 

Charter of the Fundamental Social Rights of Workers: 

 
 
Inspired by framework texts such as the Council of Europe's Social Charter 
and the Conventions of the International Labor Organization, this letter is 
now an essential pillar of the social dimension of European integration, in the 
spirit of the Treaty of Rome supplemented by the Single European Act. [...] 
Already in 1972 the heads of state or government of the European 
Community, meeting in Paris, agreed to affirm the social dimension of 
European construction. In later years, it will be the turn of the social action 
program, presented by the Commission and adopted by the Council. This 
does not mean that the Commission has been inactive since its inception: 
the first regulations on the free movement of workers date from 1968, and as 
early as 1963 the Council had laid down the general principles of vocational 
training. However, on the eve of its first enlargement, it seemed necessary to 
underline that Europe was more than just the common market and the 
elimination of customs barriers. [...] The << Community Charter of the 
Fundamental Social Rights of Workers >>, as adopted in Strasbourg a few 
weeks ago by the eleven Heads of State or Government, therefore has its 
history. On the basis of a text - actually a preliminary draft which, after 
consultation with the social partners, became a project - proposed by the 
Commission in September 1989, the << Social Affairs >> Council first, and 
then the European Council dealt with this. issue with results that are in the 
public domain. As we know it, this letter is a first step, the first step that 
needed to be taken (CEC:1989, p. 3, 5-6). 
 

 
On February 7, 1992, the Treaty on European Union was signed, which 

provided for in point “c” of its article 3, an internal market characterized by the 

abolition between Member-States of obstacles to the free movement of goods, 

persons, services and capital (TEU:1992). 

Although there is a scenario of protection for the migrant employee, such as 

the right to residence, it is observed that many workers still face several difficulties to 

be able to qualify their professional courses in the destination (receiving) State, which 

can be constituted in a major factor in the search for informal work. 

The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families, adopted by Resolution no. 45/158 of the 

General Assembly of the United Nations on December 18, 1998, which states that 
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the States must respect the fundamental human rights of all migrant workers, with 

the suppression of illegal migrations and the illegal employment of migrant labor 

(UN:1990). 

The principle of non-discrimination of workers as a result of their nationality 

should be analyzed on the basis of fundamental individual and social rights, which 

have a common origin in international human rights guidelines. In this sense, Angel 

G. Chueca Sancho supports the understanding that in general it can be noted that 

the prohibition of discrimination is one of the most fundamental rights of any system 

of protection of human or fundamental rights, whether domestic or international, 

because a medically evolved legal system is not conceivable in which racial 

discrimination or segregation, religious or political discrimination etc; If such a 

situation arises, one is faced with something very different from the rule of law 

(CHUECA SANCHO:1989, p. 147). 

In order for migrant workers to be able to work fully in any Member-State of 

the European Union, they must be guaranteed access to work in the same way as in 

their State of origin, under penalty of discrimination in job offer and selection by the 

employer. In fact, it is hoped that someday the migrant worker can be recognized and 

respected as a subject of the right to full employment. 

 

 

3  COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION  

 

The Court of Justice of the European Union was established by the Treaty of 

Paris (1952), with the main purpose of ensuring a secure construction of the 

Community order and also functioning as one of the seven institutions of the 

European Union1. 

Although the performance of the Court of Justice of the European Union is 

governed by the Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the 

 
1 The European Union has seven institutions: the European Parliament; the Council of the European 
Union; the European Commission; the European Council; the European Central Bank; the Court of 
Justice of the European Union and the European Court of Auditors. 
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European Union and the Protocol on the Statute of the Court, it is expected that their 

decisions are appropriate to favor the guarantee of order and the maintenance of the 

integration of the Economic Block. 

João Mota de Campos and João Luiz de Campos have pointed out that the 

constitutional jurisdiction has largely contributed to maintaining a healthy balance at 

the institutional level, as follows: 

 
 
[…] as an Administrative Court it has been able to impose on the EU 
institutions and other bodies strict respect for legality; - as a body sometimes 
assimilated to an international court, it has succeeded in obliging Member 
States in their relations with each other and with the Union; - as a civil court 
adjudicates on the non-contractual liability of the European Union arising 
from the activities of its institutions, bodies and agents; - As an Labor Court, 
it must rule on labor disputes which oppose the Union to its officials and 
agents; - as the jurisdiction responsible for the uniform interpretation and 
application of Union law, has succeeded in satisfactorily ensuring the unity, 
coherence and effectiveness of the corpus juris which the Union legal order 
constitutes (CAMPOS; CAMPOS:2007, p. 184). 
 

 
The Court of Justice of the European Union has no general jurisdiction; its 

main activities focus on verifying the compatibility of the Treaties with acts of public 

and private institutions, as well as ruling on the validity or interpretation of Community 

law, request of the national courts (GOMES:2009, p. 111). However, as a result of 

the increasing number of court complaints, the Court of First Instance of the 

European Communities (CFI) was set up in 1989, which adopted some functions of 

the Court of Justice and became the body of first instance. Some functions that were 

originally related to TJ started to function as a judge body of first instance. 

In order to ensure the interpretation and application of the Treaties, the Court 

of Justice of the European Union is responsible for examining and adjudicating 

disputes linked to labor law, which include migrant conflicts. 

Concerning about right to free movement and free residence in the territory of 

the Member-States, some of the judgments stand out (EUR-LEX:2019), including the 

following: 
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Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 14 March 2019. Maria Vester v 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Reference for a 
preliminary ruling from the Arbeidsrechtbank Antwerpen. Reference for a 
preliminary ruling - Social security schemes - Invalidity benefits - Articles 45 
and 48 TFEU - Freedom of movement for workers - Regulation (EC) n. 
883/2004 - Different allowance schemes according to Member States - 
“Grace period incapacity for work” - Duration - Disability benefit allowance - 
Disadvantages for migrant workers. Case C-134/18. European Case Law 
Identifier (ECLI): ECLI: EU: C: 2019: 212. 

 
 

Judgment of the Court (First Chamber) of 10 July 2019. Nicolas Aubriet v 
Minister for the Enseignement Supérieur et de Recherche. Reference for a 
preliminary ruling from the Tribunal administratif. Reference for a preliminary 
ruling - Free movement of persons - Equal treatment - Social advantages -
Regulation (EU) No 492/2011 - Article 7 (2) - Financial aid for higher 
education - Non-resident students - Period requirement working time of their 
parents in the national territory - Minimum period of five years - Reference 
period of seven years - Method of calculating the reference period - Date of 
submission of the request for financial aid - Indirect discrimination - 
Justification - Proportionality. Case C-410/18. ECLI identifier: ECLI: EU: C: 
2019: 582. 

 
 

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 18 September 2019. Tiroler 
Gebietskrankenkasse against Michael Moser. Reference for a preliminary 
ruling from the Oberster Gerichtshof. Reference for a preliminary ruling - 
Social security - Migrant workers - Regulation (EC) No 987/2009 - Article 60 
- Family benefits - Right to pay the difference between the amount of the 
parental leave allowance awarded in the priority competent Member State 
and the amount child-care allowance provided for by the Member State with 
subsidiary jurisdiction.Case C-32/18.ECLI identifier: ECLI: EU: C: 2019: 752. 
 
 
Judgment of the Court (Third Chamber) of 11 April 2019. Neculai Tarola v 
Minister for Social Protection. Reference for a preliminary ruling from the 
Court of Appeal. Reference for a preliminary ruling - Citizenship of the Union 
- Free movement of persons - Directive 2004/38 / EC - Right to move and 
reside freely within the territory of the Member States - Article 7 (1) (a) - 
Salaried and self-employed workers - Article 7 (3) (c) - Right of residence for 
more than three months - National of a Member State who has been 
employed in another Member State for a period of 15 days - Involuntary 
unemployment - Maintaining quality for at least six months - Entitlement to 
jobseeker's allowance. Case C-483/17. ECLI identifier: ECLI: EU: C: 2019: 
309. 

 
 

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 25 October 2018. Walltopia AD v 
Direktor in the Teritorialna direktsia in the Natsionalnata agentsia za 
prihodite - Veliko Tarnovo. Reference for a preliminary ruling from the 
Administrativen sad Veliko Tarnovo. Reference for a preliminary ruling - 
Social security - Regulation (EC) No 883/2004 - Article 12 (1) - Regulation 
(EC) No 987/2009 - Article 14 (1) - Posted workers - Applicable legislation - 
Certificate A 1 - Subjection of the worker to the law of the Member State in 
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which his employer is established - Assumptions. Case C-451/17. Digital 
reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' 
section). ECLI identifier: ECLI: EU: C: 2018: 861. 

 
 

Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 23 January 2019. K.M. Zyla v 
Staatssecretaris van Financiën. Reference for a preliminary ruling from the 
Hoge Raad der Nederlanden. Reference for a preliminary ruling - Free 
movement of workers - Equal treatment - Income tax - Social security 
contributions - Worker who left the Member State of employment during the 
calendar year - Application of the pro rata temporis rule to the reduction of 
the contributions due. Case C-272/17. Digital reports (Court Reports - 
general - 'Information on unpublished decisions' section). ECLI identifier: 
ECLI: EU: C: 2019: 49. 

 
 

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 May 2017. Wenceslas de 
Lobkowicz v Ministry of Finance and Comptes publics. Reference for a 
preliminary ruling from the Cour administrative d'appel de Douai. Reference 
for a preliminary ruling - Officials of the European Union - Staff Regulations - 
Compulsory enrollment in the social security scheme of the institutions of the 
European Union - Property income earned in a Member State - Subject to 
generalized social contribution, social contribution and additional 
contributions under the national legal system. Member State - Participation 
in the social security financing of that Member State. Case C-690/15. Digital 
reports (Court Reports - general). ECLI identifier: ECLI: EU: C: 2017: 355. 

 
 

Judgment of the Court (Fourth Chamber), 6 October 2016. Jean-Michel 
Adrien and Others against Premier ministere and Others Reference for a 
preliminary ruling from the Conseil d'État (France). Reference for a 
preliminary ruling - Freedom of movement for workers - National officials 
seconded to a Union institution or body - Retirement pension - Right of 
option - Suspension or continuation of membership of the national pension 
scheme - Limitation of the cumulation of pension acquired under the pension 
scheme with the pension acquired under the Union pension scheme. Case 
C-466/15. Digital reports (Court Reports - general). ECLI identifier: ECLI: 
EU: C: 2016: 749. 
 
 

 

4 FINAL CONSIDERATIONS 

 

The migratory process of workers within the European Union nowdays has 

determined the construction of a new procedure and the construction of differentiated 

judicial instances, which, in fact, requires the theoretical and pragmatic 

reconstruction of the jurisdiction and the process. For this reason, it was possible to 
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observe the legislative evolution and the proposals to protect the migrants` rights, 

especially in regard to Labor Law. 

In fact, the Treaties have as their object the greater legal and social 

(Community) realization of the rights, relative to / pertaining to the free movement of 

migrant workers. In the same manner, these treaty regulations set objective criteria 

for identifying and preventing all forms of discrimination.  

However, it is important to emphasize that the social reality in States that are 

part of the European Union is very different from the purposes of such regulation. 

This is evident from the case law issued by the Court of Justice of the European in 

recent years. 

The subjective and community implications linked to Labor Law must be 

highlighted by the extreme importance they have for the recognition of the migrant 

worker person as a subject of rights, and, consequently, as an inclusive and 

sustainable strategy of production activities free from violations of public freedoms 

(individual, subjective and objective interests). 

It is extremely important to study the subjective implications linked to labor 

law, such as the recognition of the person of the migrant worker as a subject of rights 

under the penalty of repeated incidence in violation of fundamental freedoms and 

discrimination. 
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RESUMEN  
 
Objetivo: La investigación busca reflexionar sobre el reconocimiento social y jurídico 
de personas con deficiencias para comprender cuales son los desafíos de la 
inclusión de estas personas en los ambientes universitarios.  
 
Metodología: Desde un hipotético estudio deductivo, a través de una evolución 
doctrinal y legislativa de la literatura jurídica nacional y extranjera sobre el tema, 
pasando por la investigación de libros y artículos científicos de revistas 
especializadas. 
 
Resultados: El estudio destaca que, aunque la legislación brasileña haya 
reconocido el acceso a las personas con deficiencia en los espacios académicos, su 
acogida por el cuerpo estudiantil y, en especial por el cuerpo docente, aún necesita 
ser perfeccionada a fin de que no se configure como una integración, lo que se 
compararía con el mito de Procusto. 
 
Contribuciones: El tema de la inclusión ha sido objeto de gran repercusión en el 
ambiente educativo, en especial en la educación superior, debido a que las personas 
con deficiencia históricamente fueron relegadas a la enseñanza en escuelas 
especiales, atendiendo a la perspectiva hegemónica de segregación de todo lo que 
es diferente, negando, muchas veces, la posibilidad de inclusión de estas personas 
en la sociedad y, quizá en los espacios académicos. 
 
Palabras claves: Personas con deficiencia; acceso a las universidades; inclusión. 
 

 

RESUMO  
 
Objetivo: A pesquisa busca refletir sobre o reconhecimento social e jurídico das 
pessoas com deficiências para compreender quais são os desafios da inclusão 
dessas pessoas nos ambientes universitários. 
 
Metodologia: A partir de um estudo hipotético dedutivo, por meio de uma evolução 
doutrinal e legislativa da literatura jurídica nacional y estrangeira sobre o tema, 
mediante a pesquisa de obras e artigos científicos de revistas especializadas. 
 
Resultados: O estudo destaca que, muito embora a legislação brasileira tenha 
reconhecido o acesso às pessoas com deficiência nos espaços acadêmicos, sua 
acolhida pelo corpo discente e, em especial pelo corpo docente, ainda precisa ser 
qualificada, a fim de que a inclusão não se configure como uma integração, o que se 
coadunaria com o mito de Procusto. 
 
Contribuições: O tema envolvendo a inclusão tem sido objeto de grande 
repercussão no ambiente educacional, em especial na educação superior, dado que 
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as pessoas com deficiência historicamente foram relegadas ao ensino em escolas 
especiais, atendendo a perspectiva hegemônica de segregação de tudo e todos que 
são diferentes, afastando, por muitas vezes, a possibilidade de inclusão dessas 
pessoas no seio social e, quiçá nos bancos acadêmicos. 
  
Palavras-chave: Pessoas com deficiência; acesso às universidades; inclusão.  
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: This research seeks to reflect on the social and legal recognition of 
people with disabilities to understand which are the challenges for their inclusion in 
university environments.  
 
Methodology: From a hypothetical deductive study, through a doctrinal and 
legislative evolution of the national and foreign legal literature on the subject, through 
the research of books and scientific articles from specialized journals. 
 
Results: The study highlights that, although Brazilian legislation has recognized 
access to people with disabilities in academic spaces, their acceptance by the 
student body and, especially by the teaching staff, still needs to be qualified so that 
inclusion does not constitute an integration which would be in line with the myth of 
Procrustes. 
 
Contributions: The subject concerning inclusion has been the object of great 
repercussion in the educational environment, especially in university education, given 
that people with disabilities have historically been relegated to education in special 
schools, given the hegemonic perspective of segregating everything and everyone 
that is different  disregarding many times the possibility of including these people in 
social environments and, perhaps, even academic banks. 
 
Keywords: Disabled people; access to universities; inclusion. 
 

 

1  INTRODUCCIÓN 

 

La mitología griega cuenta que en el camino a la ciudad de Atenas vivía o 

sádico Procusto. El ofrecía su hospitalidad atrayendo viajeros que pasaban por esa 

carretera. En su cabaña apenas había  una cama de hierro. Procusto tenía la 

convicción de que la cama era la medida ideal de las personas. Entonces, intentaba 

seducirlas para que se acostaran en ella; si no lo conseguía, las obligaba con 
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violencia. Si las piernas de algunas personas eran más largas que la cama, el las 

cortaba y si eran menores, las estiraba hasta alcanzar el tamaño que él consideraba 

que era el ideal. 

La búsqueda por un patrón supuestamente ideal de seres humanos ha sido 

constante en la humanidad y, por consiguiente, ha generado  muchos conflictos de 

orden individual y/o colectivo. Muchos holocaustos ya fueron realizados bajo esta 

justificativa e, en el de correr de los tiempos, las sociedades democráticas, de cuño 

humanista, se han esforzado para sobreponerse al síndrome de Procusto que 

permea los gobiernos, las leyes y la propia sociedad civil. En esa perspectiva basada 

en la dignidad, los derechos humanos han discurrido sobre la diversidad y su 

importancia en el contexto social de inclusión de todas las personas. 

A pesar de las legislaciones que determinan la inclusión de personas con 

deficiencia en Brasil, acciones efectivas en pro de esta necesidad encuentran 

barreras constantes de aceptación, aplicabilidad y reconocimiento. Entre el texto da 

la ley y la ejecución de sus directrices, hay una distancia considerable de 

dificultades. Siendo así, la investigación busca reflexionar sobre el reconocimiento 

social y jurídico de las personas con deficiencias para comprender cuales son las 

limitaciones y los avances de la inclusión de esas personas en los ambientes 

universitarios 

Para desenvolver el objetivo propuesto anteriormente, por medio de un 

estudio hipotético deductivo, primero serán contextualizados aspectos teóricos  

sobre identidad, diferencia y alteridad, relacionándolos en la perspectiva de las 

personas con deficiencia. Luego, se busca enumerar las principales conquistas 

jurídicas con relación al acceso de personas con deficiencia em espacios educativos, 

para finalmente, reflexionar sobre los desafíos de las Universidades en los procesos 

de inclusión de personas con deficiencia. 
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2  APORTES TEÓRICOS ACERCA DE IDENTIDAD, DIFERENCIA Y ALTERIDAD 

EN LA PERSPECTIVA DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS CON 

DEFICIENCIA 

 

En la música, Ser diferente es normal, que compone el repertorio del cantor 

brasileño Lenine, la diferencia aparece como una característica singular e importante 

que dialoga con las identidades y la diversidad humana. Es justamente en las 

diferencias que la normalidad se debe encontrar, pues, ser diferente es normal. Por 

más que esa perspectiva sea constante en los discursos políticamente correctos, las 

diferencias  han sido  comprendidas, principalmente, como características negativas 

que confrontan patrones y estereotipos de identidad entendidos como normales en 

las personas con deficiencia, haciendo con que situaciones sociales cotidianas 

confronten, inclusive, los posicionamientos jurídicos más humanizados. 

Cada ser humano posee su identidad. Las identidades pueden ser 

caracterizadas como aquello que constituye el ser de cada persona, destacándose el 

origen del lugar de donde proceden; de aquello que traen como los lazos familiares 

construidos a través de costumbres y valores; de las opiniones que forman, así como 

también de las relaciones que establecen con las personas con quienes conviven. 

Una identidad está compuesta por reacciones a las otras identidades, lo que acaba 

por generar la búsqueda de una identidad construida a partir de otras, siendo esta 

solo destruida por el simple hecho del reconocimiento de las demás identidades 

(TAYLOR, 1994). 

Identidades pueden ser consideradas como todo lo que ayuda a la formación 

social y moral de un individuo que vive en sociedad. En el contexto social se 

encuentran identidades que se pareen entre sí y otras que se distinguen; aun siendo 

distintas, pueden expresar ciertas semejanzas, pues dependen de las otras para 

identificarse y construirse. Entonces, el proceso por el cual las identidades pasan 

para su construcción se parece también con su identificación ante los otros, sea por 

semejanzas o por diferencias culturales, étnicas, económicas e de género, entre 

otras. Todas esas cuestiones proporcionan formatos a las identidades, posibilitando 

la opción de escoger entre las varias identidades y la definición de cuáles serían 
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incluidas y/o excluidas en la forma de ser del individuo (WOODWARD, 2013). En la 

concepción de Stuart Hall (2013) las identidades son formadas no solamente por 

procesos producto de las reacciones, también son construcciones que ocurren de 

manera inconsciente. De esa forma, las identidades siempre están incompletas y en 

proceso de (re)construcción, influenciadas por el exterior y siendo perfeccionadas, 

inclusive, a partir de como las personas imaginan ser vistas por otros y otras. En 

realidad, es necesario considerar con más atención el hecho de que las identidades 

necesitan del contraste para ser construidas, o sea, necesitan de la diferencia para 

poder afirmarse como propias. Su construcción ocurre por medio de la interrelación 

social, que genera el reconocimiento social, pudiendo ser un reconocimiento correcto 

o, hasta igualmente, equivocado de identidades (TAYLOR, 1994). 

En esta medida, es posible afirmar que no existen identidades sin que haya 

diferencias. La diferencia puede ser construida negativamente por medio de la 

exclusión o de la marginalización de aquellas personas definidas como las otras, 

pues no se encuadran en las categorías de identidad hegemónica. Por otro lado, ella 

puede ser celebrada como fuente de diversidad, heterogeneidad y mezcla, lo que la 

hace ver como enriquecedora. Siendo así, las identidades son fundamentadas en las 

diferencias. Una identidad depende de las circunstancias y características de otras 

identidades para poder existir; depende de la diferencia para que se pueda tornar 

identidad y establezca sus particularidades frente al otro (WOODWARD, 2013). 

Tomaz Tadeu da Silva llama la atención para las relaciones de poder en las 

disputas de identidad, que también ocurre en torno de las personas con deficiencia, 

las cuales cargan estigmas y preconceptos por ser diferentes de patrones de 

identidad considerados como normales. Y es en esa diferenciación que surge el 

proceso de inclusión o de exclusión, de clasificación y determinación de quien es 

normal o no. Por lo tanto, la vida en sociedad acaba siendo dividida entre el que se 

considera como nosotros, y ellos, o sea, los otros, diferentes de nosotros (SILVA, 

2013). Esa clasificación - nosotros y ellos, se encuentra fundamentada en un 

pensamiento binario y dualista basado en una estructura mental logo céntrica que 

busca estructurar verdades absolutas y totalmente distintas, confundiendo la 

comprensión de que los seres humanos, aunque diferentes, comparten cosas 
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específicas y singulares que los aproximan en relación con la existencia humana 

(HAHN; ANGELIN, 2015). Tanto las identidades como las diferencias, son categorías 

de la vida social, construidas a partir de ideologías, relaciones de poder, espacios 

sociales temporales y tienden a universalizar e influenciar en la convivencia social, 

dando como resultado la inclusión o la exclusión a partir de categorías binarias como 

afirmado anteriormente.  

Es importante tener presente que, desde el punto de vista sociológico, las 

identidades son construcciones cotidianas, que envuelven intereses que son 

delimitados por factores históricos, biológicos, religiosos, sociales, económicos, mas 

también, de aspectos que envuelven la memoria colectiva (CASTELS, 2010), lo que 

remite a entender que no existe rigidez de identidad; por tanto, esas son plausibles 

de cambios y modificaciones en su reconocimiento social. 

Simultáneamente, tanto la identidad como la diferencia son elementos 

inseparables y construidos, conjuntamente, dentro de una determinada cultura, 

incluyendo la convivencia: “La identidad no se refiere apenas al mundo, mas también 

a la forma como vive el ser humano en su manera de pensar y de manipular su 

mundo histórico y, también, la a forma como él construye su proyección introspectiva 

y estética del mundo” (SIDEKUN, 2003, p. 266).2 Observando las personas con 

deficiencia, Luis Alberto Warat, concuerda con esa perspectiva de análisis sobre el 

lugar de los cuerpos y de las identidades en la sociedad, cuando afirma que, “La 

sociedad y sus condiciones imponen la censura a los cuerpos que sienten. Son las 

ideas que determinan las condiciones para que los otros nos amen, sean 

indiferentes o nos tengan odio” (WARAT, 2004, p. 28).3 A la vez, estas condiciones 

rodeadas deuna racionalidad ausente de sentimientos de alteridad, alejan las 

personas del reconocimiento reciproco ante la sociedad y, más aún, son 

reproductoras de preconceptos, cultura de odio y exclusión social. La alteridad viene 

 
2 Traducción de las autoras del artículo. En el idioma original: “A identidade não faz referência apenas 
ao mundo, porém à forma como vive o ser humano na sua maneira de idear e de manipular o seu 
mundo histórico e, também, o modo como ele constrói sua projeção introspectiva e estética do 
mundo.”  
3 Traducción de las autoras del artículo. En el idioma original: “A sociedade e suas condições impõem 
a censura aos corpos que sentem. São as idéias que determinam as condições para que os outros 
nos amem, sejam indiferentes ou nos tenham ódio.” 
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a ser um proceso ético de reconocimiento del otro por medio de la sensibilidad de 

ver, sentir, colocarse al lado de ese otro. Solo así se puede reflexionar a partir de 

sus vivencias, sus historias, su lugar en la sociedad. 

La emancipación de las personas sobrepasa a un conjunto de experiencias 

radicales de alteridad, relacionadas al establecimiento de vínculos fundamentados 

en el cuidado y el afecto. Además, “puede ser la posibilidad de preservar el espacio 

interior propio, secreto, inaccesible. La intimidad del yo que funcione como límite y 

condición de la autonomía. Es necesario construir nuestra alteridad con extrema 

selectividad y esa selectividad se puede llamar de emancipación” (MALEUS; 

THAINES, 2015, p. 211).4 Ese entendimiento permite una reflexión paradójica en el 

caso de las personas con ciertos tipos de deficiencias, en el sentido de que, aun en 

los casos donde algunas de sus capacidades sean limitadas, ellas pueden y 

necesitan tener espacios de desenvolvimiento de su autonomía para que alcancen 

niveles de emancipación, respetando el límite de sus diferencias. Esa manera de 

percibir a las personas con deficiencia en la sociedad, va en contra de las medidas 

de la cama de Procusto, así como también, de la visión dualista o binaria de 

inclusión y exclusión, forzando a la sociedad a buscar otra forma de verlos, otra 

forma de relacionarse con estas personas y, al mismo tiempo, incluirlas en el 

contexto social. Con este propósito Luis Alberto Warat (1996) denuncia la 

racionalidad centrada binaria e hegemónica que acaba por cerrar las categorías del 

pensamiento humano, impidiendo ver al otro con sus diferencias. El autor lanza el 

desafío para la sociedad de salir de la zona de comodidad y ver al otro a partir de 

distintos parámetros, con otras lentes y con sensibilidad capaz de generar 

humanización, sin estar preso a reglas unificadoras de significados: 

 
 
La celebración del pensamiento: lo impensado que nos fuerza a pensar, que 
llama a lo nuevo, renegando todo y cualquier tipo de ambición unificadora 
de los significados. De ninguna manera síntomas de impotencia del 
pensamiento: es más bien lo que fortalece, lo que obliga al pensador, con la 
fuerza de una pasión, a plantearse problemas y no a dar soluciones. Un 

 
4 Traducción de las autoras del artículo. En el idioma original: “pode ser a possibilidade de preservar o 
espaço interior próprio, secreto, inacessível. A intimidade do eu que funcione como limite e condição 
da autonomia. É preciso construir nossa alteridade com extrema seletividade e essa seletividade 
pode-se chamar de emancipação.” 
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pensamiento que intenta que el hombre pueda volverse digno de lo que 
sucede, de lo impensable, del azar: una ética del pensamiento (WARAT, 
1996, p. 74-75).5 
 
 

En su obra A Rua Grita Dionísio! Direitos humanos da alteridade, 

surrealismo e cartografia, (La Calle grita Dionísio! Derechos Humanos de la 

alteridad, surrealismo y cartografía), Warat (2010) denuncia la acción del Proyecto 

ideológico de globalización neoliberal que procura uniformizar todo a su alrededor, 

inclusive a las personas, destruyendo, excluyendo y/o invisibilizado las diferencias, 

en especial, aquellas que no están aptas para atender las reglas del capital, 

incluyéndose aquí, una gran cantidad de personas con deficiencia. En contraste y, 

de acuerdo con lo que ya se  mencionó antes, el autor sugiere la creación de un 

espacio de resistencia, que denomina de entre-nosotros, espacio este de dialogo, 

destaque y respeto a las diferencias, buscando puntos de encuentro entre estas. 

Este espacio debería ser ocupado por teorías del conocimiento responsables, 

capaces de dialogar con las realidades a su alrededor.  

La búsqueda de Warat por sentimientos sensibles de alteridad permea sus 

obras que, de acuerdo con Oliveira Junior (2014), están repletas de gritos orientados 

para los derechos humanos, para la solidaridad entre las personas, y además 

muestran la necesidad de más afectos y amores en las relaciones entre las 

personas. Es en esta perspectiva que la siguiente sección abordará el 

reconocimiento jurídico de las personas con deficiencia en Brasil. 

 

 

3  NORMATIVAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 

ESPACIOS EDUCATIVOS 

 

Las personas con deficiencia históricamente fueron relegadas a un plano 

 
5 Traducción de las autoras del artículo: “A celebração do pensamento: o impensável que nos obriga 
a pensar, que chama ao novo, negando tudo e qualquer tipo de ambição unificadora dos significados. 
De maneira alguma são sintomas de impotência de pensamento: é antes esse poder, que força o 
pensador, com a força de uma paixão, a colocar problemas e não dar soluções. Um pensamento que 
tenta que o homem possa se tornar digno do que acontece, do impensável, do acaso: uma ética do 
pensamento” (WARAT, 1996, p. 74-75). 
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inferior, sin tener la debida protección de la justicia social, que otrora los veía como 

parias, pues eran mantenidos al margen de la sociedad, excluidos de la convivencia 

social, conforme afirman Forhmann y Angélica: 

 
 
Ao longo da história, o tratamento dispensado pela sociedade às pessoas 
com deficiência passou por momentos de extrema intolerância e 
discriminação, resultando, em muitos casos, na marginalização desses 
indivíduos. Embora tenhamos avançado no tema, ainda hoje, grande parte 
das pessoas com deficiência encontra uma série de barreiras que dificultam 
e, às vezes, impedem o pleno exercício de direitos garantidos a todos os 
cidadãos, como é o caso dos direitos à saúde, à educação, ao trabalho e ao 
transporte. Tal prática contribui para gerar uma relação de desigualdade 
(FOHRMANN; ANGÉLICA, 2014, p. 9).6 
 
 

La exclusión de las personas con deficiencia ocurría en las más diversas 

esferas, inclusive la educativa, donde estas personas eran relegadas a clases 

especiales, o aun, a espacios escolares especiales. En este formato educativo, estas 

personas dejaban de interactuar con la comunidad escolar, requisito de fundamental 

importancia para la integración, aceptación y convivencia en el medio social, así 

como para el ejercicio de los derechos más básicos, propios de la ciudadanía. Los 

debates en torno al acceso a la educación de personas con deficiencia enfrentan 

una perspectiva que puede ser dudosa, partiendo de como es encaminada, o sea, 

puede asumir modelos integracionistas o de inclusión. La visión integracionista 

defiende que las personas con deficiencia deben adecuarse al status quo del 

ambiente que comienzan a frecuentar, ya que la visión de inclusión apunta a lo 

contrario, según afirman Fohrmann y Angélica: 

 
Nesse sentido, a “inclusão” funciona de maneira diretamente oposta à 
“integração”, já que não defende a necessidade de adaptação das pessoas 
com deficiência ao meio social, mas prevê que o próprio meio social se 
adapte a essas pessoas, através da adoção de políticas públicas positivas 
que atuem a fim de evitar a exclusão e reduzir as desigualdades. Para 
aqueles que defendem a “inclusão”, o ensino fundamental deve ocorrer em 

 
6 Traducción de las autoras del artículo: “A lo largo de la historia, el tratamiento provisto por la 
sociedad a las personas con deficiencia pasó por momentos de extrema intolerancia y discriminación, 
resultando, en muchos casos, en la marginación de estos individuos. Aunque hayamos avanzado en 
el tema, aún hoy, gran parte de las personas con deficiencia encuentran una serie de barreras que 
dificultan y, a veces, impiden el pleno ejercicio de derechos garantizados a todos los ciudadanos, 
como es el caso del derecho a la salud, a la educación, al trabajo y al transporte. Tal práctica 
contribuye para generar una relación de desigualdad” (FOHRMANN; ANGÉLICA, 2014, p. 9). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 109 - 135 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.109-135, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Novembro 02, 2018; Accepted/Aceito: Agosto 29, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional 

classes regulares nas escolas comuns, conferindo às pessoas com 
deficiência o mesmo direito atribuído aos demais indivíduos (FOHRMANN; 
ANGÉLICA, 2014, p. 20).7 
 
 

La cuestión de la educación inclusiva en Brasil, para las personas con 

deficiencia, encuentra fundamento legal en diversas autorizaciones normativas que 

rigen las políticas públicas. El compromiso firmado por ocasión de las diversas 

convenciones internacionales dio como resultado las Reglas Generales de Igualdad 

de Oportunidades para Personas con Deficiencias, divulgadas en la Declaración de 

Salamanca, procedente de la Conferencia Mundial en Educación Especial 

organizada por el gobierno de España en cooperación con la UNESCO, realizada en 

Salamanca del 7 al 10 de junio de 1994, que tiene como objetivo central, lo 

siguiente: 

 
 
Informar sobre políticas e guias ações governamentais, de organizações 
internacionais ou agências nacionais de auxílio, organizações não-
governamentais e outras instituições na implementação da Declaração de 
Salamanca sobre princípios, Política e prática em Educação Especial. A 
Estrutura de Ação baseia-se fortemente na experiência dos países 
participantes e também nas resoluções, recomendações e publicações do 
sistema das Nações Unidas e outras organizações inter-governamentais, 
especialmente o documento "Procedimentos-Padrões na Equalização de 
Oportunidades para pessoas Portadoras de Deficiência”. Tal Estrutura de 
Ação também leva em consideração as propostas, direções e 
recomendações originadas dos cinco seminários regionais preparatórios da 
Conferência Mundial (DECLARACIÓN DE SALAMANCA, 1994, s.p.).8 

 
7 Traducción de las autoras del artículo: “En ese sentido, la ‘inclusión’ funciona de manera 
directamente opuesta a la ‘integración’ ya que no defiende la necesidad de adaptación de las 
personas con deficiencia al medio social, pero prevé que  el propio medio social se adapte a estas 
personas, a través de la adopción de políticas públicas positivas que actúen a fin de evitar la 
exclusión y reducir las desigualdades. Para aquellos que defienden la ‘inclusión’, la enseñanza 
fundamental debe ocurrir en clases regulares en las escuelas comunes, dando a las personas con 
deficiencia el mismo derecho dado a los demás individuos”  (FOHRMANN; ANGÉLICA, 2014, p. 20).  
8 Traducción de las autoras del artículo: “Informar sobre políticas y guías de acciones 
gubernamentales, de organizaciones internacionales o agencias de auxilio, organizaciones no 
gubernamentales y otras instituciones en la implementación de la Declaración de Salamanca sobre 
principios, Política y Práctica en Educación Especial. La estructura de Acción se basa fuertemente en 
la experiencia de los países participantes y también en las resoluciones, recomendaciones y 
publicaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, 
especialmente el documento ‘Procedimientos bases para la igualdad de oportunidades de personas 
portadoras de deficiencia’. Tal estructura de acción también considera las propuestas, direcciones y 
recomendaciones de los cinco seminarios regionales preparatorios de la Conferencia Mundial” 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, s.p). 
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Además, el tema en estudio también abarca el Decreto nº 6.949, del 25 de 

agosto de 2009, que  incluye en el ordenamiento patrio la Convención Internacional 

sobre los derechos de las personas con Deficiencia y su Protocolo Facultativo, 

firmados en Nova York, el 30 de marzo de 2007 (BRASIL, 2009). En este contexto, 

se desenvolvió la Política Nacional de Educación Especial, en la perspectiva de la 

Educación Inclusiva elaborada por el Grupo de Trabajo, la cual instituyó 

considerables reformulaciones en la enseñanza fundamental, media y superior, 

convirtiéndose en una referencia importante en relación a la educación especial e 

inclusión en nuestro país. La política pública presentada por este documento pasó a 

atender  la demanda de la educación especial sobre una nueva óptica, buscando 

minar la noción de escuela concebida en el pasado, en la que predominaba el 

privilegio de pocos y la exclusión de muchos. Así la cuestión de la inclusión en 

espacios educativos está amparada en múltiples legislaciones. En este momento 

histórico, los centro educativos, sobre la perspectiva pedagógica, deben estar 

atentos al cumplimiento de lo dispuesto en cuatro ordenamientos distintos que tratan 

sobre el  tema, los cuales son: 

 
 
Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, 
regulada pelo Decreto-lei 5296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta a 
Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento 
às pessoas com deficiência, e a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade (BRASIL, 2000).  
 
 
Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS e dá outras providências, regulada pelo Decreto nº 
5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de 
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o 
art. 18 da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2002). 
 
 
Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e 
altera o § 3o do art. 98 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
Regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (BRASIL, 2012). 
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Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015).9 
 
 

Las legislaciones expuestas anteriormente expresan que el acto de incluir 

personas con deficiencias en espacios de educación formal exige, mínimamente, el 

conocimiento y entendimiento de una gran cantidad de documentos legales cuyo 

objetivo es asegurar y consolidar los derechos de la persona con deficiencia. Se 

observa que la cuestión de la promoción de accesibilidad de personas con 

deficiencia, o con movilidad reducida, encuentra sus bases de acción en la Ley 

10.098/2000, con su objetivo fundamentado en el art. 1º, que anuncia que esa 

legislación busca establecer 

 
 
[...] normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 
supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 
transporte e de comunicação (BRASIL 2000).10 
 
 

Frente a la diversidad de tipos de deficiencias, están las personas 

portadoras de deficiencia auditiva, amparadas por la Ley 10.436/2002, que 

contempla la LIBRAS – Lengua Brasileira de Señales. Ese es el segundo idioma 

 
9 Traducción de las autoras del artículo: “Ley n° 10.098, del 19 de diciembre de 2000, que establece 
normas generales y criterios básicos para la promoción de la accesibilidad de las personas portadoras 
de deficiencia o con movilidad reducida, y da otros poderes providenciales, regulada por el Decreto-
ley 5296, de 2 de diciembre de 2004. Reglamenta la Ley nº o.048, del 8 de noviembre de 2000, que 
da prioridad de atendimiento a las personas con deficiencia, e la Ley nº 10.098 de diciembre de 2000, 
que establece normas generales y criterios básicos para la promoción de la accesibilidad (BRASIL, 
2000). Ley nº 10.436, del 24 de abril de 2002, que dispone sobre la Lengua Brasilera de Señales – 
LIBRAS y dá otras sentencias, regulada por el Decreto nº 5.626 del 22 de diciembre de 2005. 
Reglamenta la Ley nº 10436 del 24 de abril de 2002, que dispone sobre la Lengua Brasilera de 
Señales – Libras, y el art. 18 de la Ley nº 10.098 del 19 de diciembre de 2000 (BRASIL, 2002). Ley nº 
12.764, del 27 de diciembre de 2012, que instituye la Política Nacional de Protección de los Derechos 
de las Personas con Trastorno del Espectro Autista y altera el § 3º del art. 98 de la Ley nº 8.112, del 
11 de diciembre de 1990. Reglamenta la Ley nº12.764 del 27 de diciembre de 2012, que instituye la 
Política Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Trastorno del Espectro Autista 
(BRASIL, 2012). Ley nº 13.146, del 6 de julio de 2015, que instituye la Ley Brasileña de Inclusión de 
la persona con Deficiencia (BRASIL, 2015).” 
10 Traducción de las autoras del artículo: “normas generales y criterios básicos para la promoción de 
la accesibilidad de las personas portadoras de deficiencia o con movilidad reducida, mediante la 
suspensión de barreras y de obstáculos en las vías y espacios públicos, en la movilidad urbana, en la 
construcción y reforma de edificios y los medios de transporte y de comunicación” (BRASIL, 2000). 
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oficial de Brasil, que no suprime la modalidad escrita de la lengua portuguesa. El 

parágrafo único del art. 1º, del mencionado documento legal, define lo que es la 

LIBRAS: 

 
 
Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, 
em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias 
e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 
2002).11 
 
 

En lo que se refiere a las personas con autismo, en 2012,  fue promulgada la 

Ley 12.764 la cual ampara cuestiones relacionadas con la protección de los 

Derechos de la Persona con Trastorno del Espectro Autista. O art. 1º en su 

parágrafo primero e incisos, define lo que es el autismo: 

 
 
É considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora 
de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - 
deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 
de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de 
comportamentos, interesses e atividades, manifestados por 
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos 
sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos (BRASIL, 2012).12 
 
 

En 2015 fue promulgada la ley 13.146, ampliamente conocida como el 

Estatuto de la Persona con Deficiencia, el cual dispone, en su art. 27, sobre el 

acceso a la educación, y que declara: 

 
11 Traducción de las autoras del artículo: “Lengua Brasileña de Señales – Libras la forma de 
comunicación y expresión, en que el sistema lingüístico de naturaleza visual-motora, con estructura 
gramatical propia, constituyen un sistema lingüístico de trasmisión de ideas y hechos, originarios de 
comunidades de personas sordas de Brasil” (BRASIL, 2002). 
12 Traducción de las autoras del artículo: “Es considerada  persona con trastorno del espectro aquella 
portadora de síndrome clínico caracterizada según los siguientes incisos I o II: I deficiencia 
persistente y clínicamente significativa de la comunicación y de la interacción social, manifestada por 
deficiencia marcada de comunicación verbal y no verbal usada para interacción social; ausencia de 
reciprocidad social; falla en desenvolver y mantener relaciones apropiadas a su nivel de desarrollo. II- 
modelos restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses y actividades, manifestados por 
comportamientos motores o verbales estereotipados o por comportamientos sensoriales inusuales, 
apego a rutinas excesivamente rígidas y patrones de comportamiento ritualizado; intereses limitados y 
fijos” (BRASIL, 2012). 
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Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 
seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 
segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação 
(BRAASIL, 2015).13 
 
 

En este amplio contexto legislativo, las Instituciones de Enseñanza Superior 

están enfrentando desafíos que otrora no les correspondían, dado de que las 

personas con deficiencia difícilmente conseguían alcanzar tal nivel de enseñanza, 

considerando las históricas barreras de acceso a la enseñanza superior, así como 

las cuestiones ligadas a la forma totalmente separada como eran educados, 

relegados a un modelo que propagaba segregación y aislamiento. Por tanto, frente a 

estas normativas el Estado y otras instituciones son responsabilizados para la 

realización de una efectiva inclusión. Siendo así, la próxima sección abordará el 

principio de la responsabilidad frente a la inclusión de personas con deficiencia en 

espacios universitarios, revelando desafíos referentes a esa temática. 

 

 

4 APARTANDO LAS PERSONAS CON DEFICIENCIA DE LA CAMA DE 

PROCUSTO: DESAFÍOS UNIVERSITARIOS PARA LA INCLUSIÓN 

 

La educación, tanto formal, cuanto informal, acontece en los espacios de la 

diversidad de las relaciones humanas, haciendo con que el resultado de esas 

relaciones sea una responsabilidad de toda la sociedad. Indudablemente, ese es un 

proceso bastante complicado, que trae innumerables dudas en relación a la forma de 

promoción de la educación inclusiva y, al mismo tiempo, al atendimiento del deber 

 
13 Traducción de las autoras del artículo: “Art. 27. La educación constituye un derecho de la persona 
con deficiencia, asegurando sistema educacional inclusivo en todos los niveles y aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, de forma a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus talentos y habilidades 
físicas, sensoriales, intelectuales y sociales, según sus características, intereses y necesidades de 
aprendizaje. Parágrafo único. Es deber del Estado, de la familia, de la comunidad escolar y de la 
sociedad asegurar educación de calidad a la persona con deficiencia, colocándola a salvo de toda 
forma de violencia, negligencia y discriminación” (BRASIL, 2015). 
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legal de igualdad, sin reprimir las diferencias, especialmente en el medio 

universitario, no sometiendo a las personas a la cama de Procusto. Frente al papel 

de la educación en las relaciones humanas, Carbonari reflexiona sobre la 

complejidad  enfrentada en los espacios académicos: 

 
 
A educação ocorre na concretude da relação, que é constitutiva da vida, ou 
não ocorre. Não há vida (e nem educação) sem relação, sem alteridade. 
Mas o outro da relação não é um outro generalizado nem abstrato [...]. O 
outro da relação é diverso e diferente, sua diversidade é específica e sua 
diferença concreta (CARBONARI, 2011, p. 122).14 
 
 

En el contexto del reconocimiento e inclusión de los más diversos grupos 

sociales, objeto de acalorados debates en el área del derecho, el objetivo son las 

personas con deficiencia que en la esfera educativa antes fueron destinados a la 

segregación, especialmente en las escuelas y universidades. Lo que de hecho se 

demuestra en las pocas noticias de personas con deficiencia que tengan acceso y 

disfruten de enseñanzas  privilegiadas para un selecto grupo de ciudadanos que 

llega a la enseñanza superior. En el contexto de transformaciones principalmente a 

nivel internacional y, frente a los acuerdos sobre el respeto a las diferencias, se 

destaca el impacto de éstas en la reestructuración de la educación en la esfera 

nacional, imponiendo la ejecución de políticas públicas de inclusión, con el propósito 

de permitir a este nuevo público, acceso a una educación superior de calidad, sin 

preconceptos, e efectivamente inclusiva.  

En la historia educativa brasileña, fueron pocas las personas con deficiencia 

que llegaron a los asientos universitarios. Por eso, esa forma de inclusión trae 

consigo una variedad de consecuencias para las personas involucradas, 

estableciendo la necesidad de cambios de posicionamientos frente a un status quo 

que ya no es adecuado para esta nueva perspectiva. Se concluye que, ajustarse a lo 

que antes se tenía como algo homogéneo y arraigado en la práctica antigua para 

 
14 Traducción de las autoras del artículo: “La educación acontece precisamente en la relación, que es 
constitutiva de la vida, o no acontece. No hay vida (ni educación) sin relación, sin alteridad. Pero el 
otro de la relación no es otro generalizado ni abstracto […]. El otro de la relación es diverso y 
diferente, su diversidad  es específica y su diferencia concreta” (CARBONARI, 2011, p. 122).  
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una perspectiva más diversa, significa un largo proceso de adaptación e 

reformulación de antiguos conceptos y posicionamientos. 

A partir de la percepción introducida en los medios académicos, 

considerando los derechos humanos y el papel del sujeto como instrumento de 

mitigación de la contradicción de la inclusión, se presenta la cuestión de la 

universalización  del acceso a la educación. Esta nueva visión deja atrás la 

perspectiva de la enseñanza homogénea e inicia una perspectiva heterogénea 

enfocada en las necesidades y percepciones de los individuos, a fin de proporcionar 

una educación no solo inclusiva, sino también participativa. La inclusión contempla 

mucho más que el mero interés legal en hacer efectiva una u otra política. 

Considerando la perspectiva educativa, ella busca incentivar la participación de toda 

la estructura de la educación formal, orientadas para una convivencia ciudadana 

elaborada desde un espacio capaz de acoger personas con o sin deficiencias 

(MANICA; CALIMAN, 2015). 

Felicity Armstrong hace referencia a la profunda transformación concebida 

en la comunidad educativa frente a la perspectiva de inclusión de estudiantes, 

haciendo distinción entre los integrables y los integrados. 

 
 
A integração escolar é uma medida parcial, uma simples melhoria do 
especial. De um lado, distinguem-se os alunos “integráveis” e aqueles que 
não o são. Do outro, os “integrados” mantêm o status de meros “visitantes” 
quando estão no meio escolar usual. A inclusão e a educação inclusiva, ao 
contrário, repousam em uma posição radical que implica a presença de 
todas as crianças em um tronco comum, como membros plenos da 
comunidade escolar. Ao mesmo tempo, isso demanda uma transformação 
das escolas e das práticas profissionais, ou seja, não mais a adaptação das 
crianças a dependências educativas permanentes, mas, ao contrário, a 
adaptação dessas dependências às diferenças acolhidas (ARMSTRONG 
apud PLAISANCE, 2015, p. 236).15 
 
 

 
15 Traducción de las autoras del artículo: “La integración escolar es una medida parcial, una simple 
mejoría de lo especial. Por un lado, se distinguen los alumnos ‘integrables’ y aquellos que no lo son. 
Por otro lado, los integrados mantienen el status de simples ‘visitantes’ cuando están en el medio 
escolar común. La inclusión y la educación inclusiva, al contrario, descansan en una posición radical 
que implica la presencia de todos los niños en un grupo común, como miembros plenos  de la 
comunidad escolar. Al mismo tiempo, esto demanda una transformación de las escuelas y de las 
prácticas profesionales, o sea, estudiantes no se adaptan a las dependencias educativas existentes, 
sino que, al contrario, las dependencias se adaptan a las diferencias de estudiantes” (ARMSTRONG 
apud PLAISANCE, 2015, p. 236). 
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El proceso de inclusión presenta  diversos aspectos y, en esa coyuntura, 

está el panorama de los docentes directamente involucrados con los sujetos y, 

especialmente desafiados a reformular su forma de enseñar, adicionando al asunto 

de la enseñanza la heterogeneidad de sus estudiantes. Para una efectiva inclusión 

de personas con deficiencia en los espacios universitarios son necesarios algunos 

aspectos que abarcan desde el respeto a las diferencias hasta la adaptación 

curricular y la preparación de los docentes, según la reflexión de Lopes: 

 
 
O processo de inclusão pressupõe que as diferenças tenham espaço dentro 
do currículo escolar, que as diversas vozes possam dizer de si. Todavia, os 
processos e inclusão fomentados no país falam de adaptações curriculares 
de formação rápida de docentes (quando existem). Diante de tanta pressão 
para a inclusão, os professores sentem-se pressionados e desencorajados 
a dizer que não sabem desencadear tal processo. Ao mostrarem-se 
receosos à inclusão, os professores deixam explícitos não só a falta de 
condição que estão vivendo nas escolas para que esse processo aconteça, 
como também o despreparo para tal trabalho. [...] Precisamos saber sobre 
aqueles os quais trabalhamos. Saberes que vão além da minha leitura sobre 
as condições de vida dos meus alunos, ou seja, preciso de saberes que me 
possibilitem trabalhar desencadeando processos de aprendizagens. Para 
tanto, o saber sobre como os sujeitos aprendem, sobre como conceituo 
conhecimento, sobre como os sujeitos surdos se comunicam e sobre a 
própria Língua Brasileira de Sinais, sobre as especificidades de trabalhar 
com pessoas que possuem diferentes deficiências [...] é fundamental e 
condição mínima de trabalho (LOPES, 2007, p. 27-28).16 
 
 

Las universidades se deparan, por tanto, con diferentes realidades 

íntimamente relacionadas a un fin común, o sea, asociadas a la promoción de la 

inclusión y para enfrentar responsabilidades propias del deber legal, propuestas por 

las políticas públicas de inclusión. Flores (2009, p. 32) señala que “problematizar la 

 
16 Traducción de las autoras del artículo: “El proceso de inclusión presupone que las diferencias 
tengan espacio dentro del currículo escolar, que las diversas voces puedan decir de sí. Es más, los 
procesos e inclusión promovidos en el país hablan de adaptaciones curriculares de formación rápida 
de docentes (cuando existan). Frente a tanta presión para la inclusión, los profesores se sienten 
presionados y desmotivados a decir que no saben desenvolver dicho proceso. Al mostrarse 
temerosos a la inclusión, los profesores dejan explícitos no solo la falta de condiciones que están 
viviendo en las escuelas para que ese proceso acontezca, como también la falta de preparación para 
tal trabajo. […] Es necesario saber sobre aquellos con quienes trabajamos. Saberes que van más allá 
de mi lectura sobre las condiciones de vida de mis estudiantes, o sea, necesito de conocimientos que 
me posibiliten trabajar desencadenando procesos de aprendizajes. Para esto, el saber sobre cómo 
los sujetos aprenden, sobre como conceptualizo el conocimiento, sobre como los sujetos sordos se 
comunican y sobre la propia Lengua Brasileña de Señales, sobre las particularidades de trabajar con 
personas portadoras de diversas deficiencias […] es fundamental y condición mínima de trabajo” 
(LOPES, 2007, p. 27-28). 
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realidad tiene mucho que ver, con construir espacios de encuentro positivos en los 

cuales explicamos, interpretamos o intervenimos en el mundo a partir de posiciones 

y disposiciones diferenciadas.”17 En ese contexto, el educador, como precursor de la 

construcción de esos espacios de encuentro positivos, muchas veces se depara con 

desafíos que exigen un repensar constante de la práctica educativa, como enseñan 

Manica y Caliman: 

 
 
Assim, eximimos também o desejo do docente de vencer os desafios por 
meio de um planejamento diferenciado e de uma prática que exige mais 
desprendimento, organização do tempo e estudos extras. Propor uma 
aprendizagem ao aluno com deficiência que o faça refletir e “pensar” sobre 
sua identidade, considerando o “saber”, a “bagagem” dos alunos, não é algo 
rotineiro nas salas de aula; exige o “querer” pedagógico desse docente 
comprometido com a diversidade. [...] Para que qualquer aluno, 
especialmente o aluno com deficiência, possa pensar e possa crescer no 
ambiente escolar, o docente deve propiciar espaços para propostas e 
atividades diferenciadas, em que os alunos vivam experiências 
multidisciplinares, raciocinem criticamente sobre os conteúdos, aprendam a 
solucionar problemas e, principalmente, acreditem que são agentes ativos 
no processo (MAMICA; CALIMAN, 2015, p. 70-71).18 
 
 

Dada la importancia de la inclusión de las personas con deficiencia, y de 

extrema importancia la existencia de políticas públicas educativas, así como la 

creación e implementación de mecanismos pedagógicos orientados para la 

efectividad de la educación, de acuerdo con lo previsto en el artigo 206, inciso I de la 

constitución Federal de 1988, el cual indica la necesidad de que la enseñanza  

atienda al principio de la igualdad de condiciones, tanto de acceso, cuanto de 

permanencia. Silva reflexiona en consecuencia: 

 

 
17 Traducción de las autoras del artículo. En el idioma original: “problematizar a realidade tem muito a 
ver, pois, com construir espaços de encontro positivos entre os quais explicamos, interpretamos ou 
intervimos no mundo a partir de posições e disposições diferenciadas.” 
18 Traducción de las autoras del artículo: “Así, liberamos también el deseo del docente de vencer los 
desafíos por medio de una planeación diferenciada y de una práctica que exige más desprendimiento, 
organización del tiempo y estudio adicionales. Proponer un aprendizaje al estudiante con deficiencia 
que lo haga reflexionar y ‘pensar’ sobre su identidad, considerando el ‘saber’, la ‘experiencia’ de los 
estudiantes no es algo común en las salas de clase; exige el ‘querer’ pedagógico de ese docente 
comprometido con la diversidad. […] Para que cualquier estudiante, especialmente el estudiante con 
deficiencia, pueda pensar y pueda crecer en el ambiente escolar, el docente debe proveer espacios 
para propuestas y actividades diferenciadas, en que los estudiantes vivan experiencias 
multidisciplinares, raciocinen críticamente sobre los contenidos, aprendan a solucionar problemas y, 
principalmente, crean que son agentes activos en el proceso (MANICA; CALIMAN, 2015, p. 70-71). 
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A Constituição Federal é uma das mais avançadas do mundo em termo de 
legislação para inclusão social da pessoa com deficiência. A Convenção 
Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, recepcionada com 
status de norma constitucional, trouxe ainda mais outras dezenas de direitos 
fundamentais em benefício de trabalhadores desse grupo, como o direito 
fundamental ao trabalho, à acessibilidade, à adaptação razoável, à 
educação e qualificação profissional, e à autonomia e independência 
(SILVA, 2018, p. 17).19 
 
 

Tal afirmación incluye un trato diferenciado para las personas con deficiencia 

(FOHRMANN; ANGÉLICA, 2015, p. 19). Tanto en los espacios universitarios, cuanto 

en los bancos escolares la inclusión de las personas consideradas normales y las 

anormales siguen siendo un desafío:   

 
 
Na escola e na universidade, “normais” e “anormais” estão sob suspeita, 
porém os “normais” não precisam estar, permanentemente, sendo 
normalizados. Ter uma pessoa com deficiência sentada ao lado de outras 
ditas normais não garante o lugar da normalidade, tampouco outras 
representações que rompam com a ideia do desvio, do problema e de 
alguém que necessita ser tolerado e tutelado. Ter aquele considerado com 
“necessidades educativas especiais” ao meu lado em sala de aula é ter 
próximo de mim alguém que me lembra a todo instante de que sou diferente 
dele, de que eu sou normal (LOPES, 2007, p. 29).20 
 
 

Se tiene aquí un desafío enorme a ser enfrentado en la perspectiva de la 

responsabilidad asumida por el medio universitario para implementar las políticas 

públicas educativas destacadas por el ordenamiento jurídico. Al vislumbrarse las 

dificultades encontradas, tanto por los portadores de deficiencias, como por los no 

portadores, y también por los docentes que necesitan reconstruirse contantemente 

 
19 Traducción de las autoras del artículo: “La Constitución Federal es una de las más avanzadas del 
mundo en términos de legislación para la inclusión social de las personas con discapacidad. La 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que se le ha 
otorgado estatus constitucional, ha traído aún más docenas de derechos fundamentales en beneficio 
de los trabajadores de este grupo, como el derecho fundamental al trabajo, la accesibilidad, la 
adaptación razonable, la educación y la calificación. autonomía e independência” (SILVA, 2018, p. 
17). 
20 Traducción de las autoras del artículo: “En la escuela y en la universidad, ‘normales’ y ‘anormales’ 
están sobre sospecha,  sin embargo, los ‘normales’ no necesitan estar permanentemente, siendo 
normalizados. Tener una persona con deficiencia sentada al lado de otras consideradas normales no 
garantiza el lugar de la normalidad, tampoco otras representaciones que rompan con la idea del 
desvío, del problema y de alguien que necesita ser tolerado y protegido. Tener a aquel considerado 
con ‘necesidades educativas especiales’ a mi lado en sala de clase es tener cerca de mi a alguien 
que me recuerda a todo momento de que soy diferente de él, de que yo soy normal” (LOPES, 2007, 
p. 29). 
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para aprender a construir una enseñanza heterogénea, se ve que los desafíos 

ocupan dimensiones mucho mayores a las del simple deber de incluir. Este desafío 

presenta profundas implicaciones para las Instituciones de Enseñanza Superior, 

haciendo con que sea un propósito urgente la construcción de condiciones factibles 

de acogida e inclusión para garantizar la dignidad de las personas con deficiencia: 

 
 
Adiar constantemente a construção de condições que facilitem os caminhos 
de dignidade só produz frustração e ansiedades. As propostas éticas que só 
dedicam atenção às formulações gerais de valores e/ou de direitos, ou, em 
outros termos, os fundamentalismos abstratos a partir dos quais se redigem 
incansavelmente novos textos de direitos e novas declarações de intenções 
(sem condições de factibilidade), estão cumprindo uma função alimentada 
pelos grandes interesses econômicos e políticos da nova ordem global: 
eliminar a radicalidade do político, como criação contínua e permanente de 
cidadania, e afastar o máximo possível os cidadãos dos espaços de decisão 
institucional (FLORES, 2009, p. 39).21 
 
 

Frente a los diversos problemas revelados en la efectuación de la inclusión 

de persona con deficiencia en Instituciones de Enseñanza Superior inclusivas, frente 

al prisma de la responsabilidad por la enseñanza, surge la necesidad de adaptación 

de las metodologías pedagógicas de los docentes, así como de todo el currículo 

pedagógico, con el objetivo de acoger y efectivamente enseñar a las personas con 

deficiencia. Tornase así saludable el estudio y profundización de las problemáticas 

que se presentan para buscar soluciones mirando al presente y también hacia el 

futuro evitando, como menciona Flores: 

 
 
[...] pensar nosso mundo a partir de perguntas ou problemáticas que, com o 
passar do tempo e dos acontecimentos, foram se desvanecendo ao terem 
sido formuladas para resolver problemas que hoje não temos ou os temos 
de outro modo, implica risco de assumir a passividade do que espera 

 
21 Traducción de las autoras del artículo: “Posponer constantemente la construcción de condiciones 
que faciliten caminos dignos solo produce frustración y ansiedades. Las propuestas éticas que solo 
dedican atención a las formulaciones generales de valores y/o de derechos, o, en otros términos, los 
fundamentalismos abstractos a partir de los cuales se redactan incasablemente nuevos textos de 
derechos y nuevas declaraciones de intenciones (sin condiciones de factibilidad), están cumpliendo 
una función alimentada por los grandes intereses económicos y políticos de la nueva orden global: 
eliminar la radicalidad de lo político, como creación continua y permanente de ciudadanía, y alejar al 
máximo a los ciudadanos de los espacios de decisión institucional) (FLORES, 2009, p. 39) 
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encontrar no passado as soluções para o presente (FLORES, 2009, P. 
33).22 
 
 

Es cierto que las Instituciones de Enseñanza Superior no pueden cerrarse 

para el otro, para la diferencia y la diversidad. La igualdad de acceso y permanencia 

a la enseñanza abriga a todos y todas sin distinción alguna. Para Meneses (2018, p. 

5), “La limitación psíquica y/o intelectual no son suficientes para negar la autonomía, 

tampoco la capacidad, pues ambas son consideradas resultado de la dignidad”.  Así, 

con el objetivo de salvaguardar los derechos asegurados y el atendimiento al deber 

de responsabilidad que la enseñanza universitaria se propone, el tema de la 

inclusión debe ser reglamentado  en actitudes proactivas, basadas en el respeto a la 

diferencia, que posibiliten el ingreso y la permanencia de las personas con 

deficiencia en la enseñanza superior del país.  

Como el propósito de abordar el asunto del reconocimiento e inclusión de 

personas con deficiencia en espacios universitarios bajo la perspectiva humanista, 

nada mejor que volverse para un rol de derechos que Luiz Alberto Warat denomina 

como derechos de la alteridad. Entre ellos se encuentran: el derecho de no estar 

solo; el derecho al amor; a la autoestima; derecho de no sufrir ningún tipo de 

manipulación; de no sufrir discriminación y exclusión; de ser escuchado; el derecho a 

la propia velocidad (WARAT, 2010, p. 117). Esos derechos de alteridad, además de 

traer perspectivas inclusivas y de respeto, crean un ambiente de corresponsabilidad 

con el otro. 

Es en este sentido paradoxal, complejo y desafiador que la inclusión de 

personas con deficiencia en los espacios sociales y universitarios se incluye. El tema 

requiere un ejercicio bastante profundo de alteridad para comprender lo diferente 

que envuelve la existencia de esas personas y reconocer el otro en su dignidad y 

autoestima, forjando un nuevo espacio entre-nosotros, más humano. Para esto, se 

hace necesario el reconocimiento de esas personas que transita tanto por el 

 
22 Traducción de las autoras del artículo: “Pensar nuestro mundo a partir de preguntas o 
problemáticas que, con el pasar del tiempo y de los acontecimientos, fueron desvaneciéndose al 
haber sido formuladas para resolver problemas que hoy no tenemos o los tenemos de otro modo, 
implica el riesgo de asumir la pasividad del que espera encontrar en el pasado las soluciones para el 
presente” (FLORES, 2009, p. 33). 
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ambiente del Estado de Derecho, a través de la creación de normas jurídicas 

inclusivas, cuanto por el reconocimiento social y consecuente inclusión de las 

personas con deficiencia, respetando sus diferencias.  

 

 

5  CONSIDERACIONES FINALES 

  

La inclusión de personas que no se ajustan a la cama de Procusto en los 

espacios sociales requiere un proceso complejo que incluye un salir de nosotros 

mismos para ver el otro, comprender sus diferencias y la diversidad de todo lo que 

representa la existencia humana. Por consiguiente, el reconocimiento de los 

individuos en el medio social representa una complejidad de inter-relaciones que se 

desenvuelven de las más diversas formas. La aceptación de los diferentes se depara 

con barreras y criterios pre-concebidos, semejantes a la cama de Procusto, que 

afectan directamente la perspectiva inclusiva, como ocurre con las personas con 

diferencia en espacios universitarios, lanzando grandes desafíos en los procesos de 

inclusión social. 

La inclusión de personas con deficiencias en la enseñanza superior 

brasileña se depara con la perspectiva hegemónica de segregación de todo y todos 

los que son diferentes, alejando, muchas veces, la posibilidad de inclusión de 

personas con deficiencia en la sociedad y en la academia. En este contexto, es 

necesario que acontezcan  cambios de paradigmas que permitan la efectividad de 

políticas públicas  de inclusión, permitiendo a todos y todas, sin distinción, acceso a 

una educación superior de calidad, sin preconceptos, que supere las ataduras 

jurídicas y entre en la zafra de la alteridad y de la responsabilidad. 

 El asunto de la efectividad de la inclusión en discusión es objeto de 

varios dilemas, pues a pesar de haber una serie de reglas que incluyen a las 

personas con deficiencia, ellas por sí solas no son suficientes para garantizar la 

implementación de la inclusión, es necesaria una profunda transformación en las 

relaciones sociales. Además de la voluntad política y jurídica de implementar la 

inclusión, el cambio de posicionamiento, de entendimiento y de relación con el otro 
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son de fundamental importancia para el acceso y permanencia de las personas en la 

enseñanza superior.  

Considerando que las leyes y las políticas deben acompañar la evolución 

social de modo que proporcionen un mayor acompañamiento de las cuestiones 

relacionadas a la inclusión, es importante que ocurra la adecuada previsión y 

planeación de acciones en perspectiva positiva, garantizando que el Estado cumpla 

su papel. Se percibe que la inclusión puede ser perfeccionada de varias formas, 

desde el cambio en la forma de pensar y enseñar, superando la forma puramente 

homogénea y cambios en algunas metodologías tradicionales hacia una mirada 

heterogénea donde se ve al sujeto con sus particularidades y capacidad de 

autonomía, hasta la modificación en el modo de amparar y reconocer. 

Para que una universidad sea verdaderamente inclusiva es necesaria la 

participación de toda la comunidad escolar, así como del poder público, teniendo en 

cuenta que incluir es mucho más que recibir las personas con deficiencia en una 

estructura institucional adecuada, incluir, en el contexto de las instituciones de 

enseñanza, es posibilitar que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades 

de aprender. Todos deben tener acceso a una educación de calidad que considere 

sus condiciones físicas y psíquicas, a una educación humanizada, al promover la 

inclusión, y no la integración, las Universidades proporcionan a la comunidad en la 

que está inserida la amplia propagación de valores éticos y respeto a los derechos 

humanos y, al mismo tiempo, aleja a las personas con deficiencia de la cama de 

Procusto. 

 

 

REFERÊNCIAS  
 
BRASIL. Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Disponible en: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. 
Acceso en: 26 jul. 2019. 
 
_______. Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument


 

Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 109 - 135 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.109-135, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Novembro 02, 2018; Accepted/Aceito: Agosto 29, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponible en: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm>. Acceso en: 26 jul. 2019. 
 
_______. Lei 10.436, de 24 de abril  de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras e dá outras providências. Disponible en: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acceso en: 26 jul. 
2019. 
 
_______. Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o 
do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponible en: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm>. Acceso 
en: 26 jul. 2019. 
 
_______. Lei 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponible en: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acceso 
en: 26 jul. 2019. 
 
MENEZES, Joyceane Bezerra de. A capacidade jurídica pela Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência e a insuficiência dos critérios do status, do 
resultado da conduta e da funcionalidade. Revista Pensar: Fortaleza, v. 23, n. 2, p. 
1-13, abr./jun. 2018. Disponible en : 
<https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/7990>. Acceso en: 10 ago. 2019. 
 
CARBONARI, Paulo Cesar. Educação em Direitos Humanos: por uma nova 
pedagogia. In: VIOLA, Solon Eduardo Annes; ALBUQUERQUE, Marina Z. de [Orgs.]. 
Fundamentos para educação em direitos humanos. São Leopoldo: Sinodal/EST, 
2011. 
 
CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. Tradução: Klauss Brandini Gerhardt, 
São Paulo, Paz e Terra, 2010. 
 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área 
das Necessidades Educativas Especiais. Ministério da Educação e Cultura. 
Disponible en : http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acceso 
en: 26 jul. 2019. 
 
FLORES, Joaquín Herrera. Teoria Crítica dos Direitos Humanos: Os Direitos 
Humanos como Produtos Culturais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. 
 
FOHRMANN, Ana Paula Barbosa; ANGÉLICA, Thiago da Costa Sá. Crianças com 
deficiência e o acesso à educação fundamental no Brasil: inclusão ou integração? 
Uma análise a partir do direito constitucional. Revista Pensar, Fortaleza, v. 19, n. 1, 
p. 9-34, jan./abr. 2014. Disponible en : 
<https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/2651/pdf_1>. Acceso en: 10 ago. 2019. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/7990
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/2651/pdf_1


 

Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 109 - 135 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.109-135, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Novembro 02, 2018; Accepted/Aceito: Agosto 29, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional 

HAHN, Noli Bernardo; ANGELIN, Rosângela. Contribuição dos Movimentos 
Feministas para a cultura dos Direitos Humanos mediante a perspectiva da 
racionalidade descentrada. In: SANTOS, André Copetti; HAHN, Noli Bernardo; 
ANGELIN, Rosângela [Coord.]. Policromias da Diferença: Inovações sobre 
Pluralismo, Direito e Interculturalidade. Curitiba: Juruá, 2015. p. 65-78. 
 
HALL, Stuart. Quem precisa da Identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da. [Org.]. 
Identidade e Diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 
2013. p. 73-133. 
 
LOPES, Maura Corcini. Inclusão escolar currículo, diferença e identidade.  In: 
LOPES, Maura Corcini [Org.]. In/exclusão: nas tramas da escola. Canoas: Ed. 
ULBRA, 2007, pp. 11-33. 
 
MALEUS, Marcelino; THAINES, Aletéia Hummes. Mediação Waratiana: Uma 
aposta na alteridade. Cátedra Luis Alberto Warat [Recurso eletrônico on-line] 
organização CONPEDI/UFS; Coordenadores: Leonel Severo Rocha, Cecilia 
Caballero Lois, Marcelino Meleu – Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponible en:  
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/2y368zo8/mwhGNpTvy7tq3Ezd.p
df> . Acceso en: 27 jul. 2019. 
 
MANICA, Loni Elisete; CALIMAN, Geraldo. A educação profissional para pessoas 
com deficiência: um novo jeito de ser docente.  Brasília: Liber Livro, 2015. 
 
OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Teoria Crítica e Direitos de Alteridade na 
obra de Warat. Teoria Crítica do Direito – CONPEDI.  2014. Disponible en: 
<http://publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/livro.php?gt=204>. Accesso en: 27 jul. 
2019. 
 
PLAISANCE, Eric. Da educação especial à educação inclusiva: esclarecendo as 
palavras para definir as práticas. Revista Educação. Porto alegre, v. 38, n. 2, p. 
230-238, maio-ago. 2015. 
 
SIDEKUM, Antônio. Alteridade e interculturalidade. In: SIDEKUM, Antônio. [Org.] 
Alteridade e multiculturalismo. Coleção Ciências Sociais. Ijuí: ed. Unijuí, 2003. 
 
SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da. A inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado do trabalho no Brasil: em busca da efetividade das agências 
do sistema nacional de emprego. Revista Jurídica – UNICURITIBA. vol. 04, n°. 53, 
Curitiba, 2018. pp. 306-325. Disponible en: 
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/3221/371371737>. 
Acceso en: 20 ago. 2019. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, 
Tomaz Tadeu da. [Org.] Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos 
culturais. 13. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. p. 73-102. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/3221/371371737


 

Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 109 - 135 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.109-135, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Novembro 02, 2018; Accepted/Aceito: Agosto 29, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional 

TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. 
 
WARAT, Luis Alberto. A rua grita Dionísio! Direitos humanos da alteridade, 
surrealismo e cartografia. Tradução e organização de Vivian Alves de Assis, Júlio 
Cesar Marcellino Jr. e Alexandre Morais da Rosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. 
 
WARAT, Luis Alberto. Por quien Cantan Las Sirenas. Chapecó: UNOESC/CPGD, 
1996. 
 
WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: ofício do mediador. Florianópolis: 

Fundação B/oiteux, 2004. 

 
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. 
In: SILVA, Tomaz Tadeu da. [Org.] Identidade e Diferença: a perspectiva dos 
estudos culturais. 13. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 7-72. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 136 - 154 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.136-154, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Dezembro 03, 2018; Accepted/Aceito: Junho 20, 2019] 

 

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional 

BRIEF STUDY ON THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL LAW 

 

BREVE ESTUDO DA EVOLUÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

 

SIDNEY GUERRA 

Pós-Doutor pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; Pós-

Doutor pelo Programa Avançado em Cultura Contemporânea da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutor e Mestre em Direito. Professor do 

Programa de Doutorado e Mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(FND/UFRJ).Professor Visitante do Programa de Doutorado e Mestrado da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Professor Titular da Universidade 

do Grande Rio. Advogado. Contato: sidneyguerra@terra.com.br 

 

FERNANDA FIGUEIRA TONETTO 

Doutora em Direito pela Université Paris II Panthéon-Assas - France. Doutora e 

Mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

Brasil. Mestre em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa 

Maria – Brasil. Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul nos Tribunais 

Superiores – Brasília. Contato: fernandafigueiratonetto@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 
 
Objective: To demonstrate how human rights have surpassed the borders of 
national States and permeated world society in a way that transforms many of the 
founding principles of international law.  
 
Methodology: The method of approach followed was the legal dialectic, 
accompanied by bibliographic research. In this paper, the discussion will start from 
the notion of a classic international law to a cosmopolitan international law, which 
attributes special value to the rights inherent to the human person. 
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Results: The vast number of international documents produced under the United 
Nations auspices on human rights has made the dignity of the human person one of 
the main interests of international society. There is, therefore, a view that 
international society forms a whole and its interests predominate over those of 
individual States. Another relevant consequence of the internationalization of the 
rights inherent to the human person is related to the sovereignty of States, which 
notion is being systematically changed, i.e, human rights no longer belong to the 
domestic jurisdiction or the reserved domain of States. 
 
Contributions: Having as its pillar the principle of sovereignty and conceived 
according to the philosophy of Western Europe, classical international law undergoes 
important changes from the reorganization of world society. The arrival of Human 
Rights is decisive for the construction of a cosmopolitan international law, 
inaugurated with the creation of the United Nations, the emergence of international 
criminal law and the strengthening of regional protection systems, which began to 
identify universal values to be protected and placed the individual in the center of 
their protection. 
 
Keywords: Cosmopolitanism; international law; human rights. 
 

 

RESUMO 
 
Objetivo: Demonstrar como os direitos humanos ultrapassaram as fronteiras dos 
Estados nacionais e permearam a sociedade mundial de maneira a transformar 
muitos dos princípios fundadores do Direito Internacional. 
 
Metodologia: O método de abordagem seguido foi a dialética jurídica, 
acompanhada de pesquisa bibliográfica. Neste artigo, a discussão começará da 
noção de um Direito Internacional clássico para um Direito Internacional 
cosmopolita, que atribui valor especial aos direitos inerentes à pessoa humana. 
 
Resultados: O grande número de documentos internacionais produzidos sob os 
auspícios das Nações Unidas sobre direitos humanos tornou a dignidade da pessoa 
humana um dos principais interesses da sociedade internacional. Há, portanto, uma 
visão de que a sociedade internacional forma um todo e seus interesses 
predominam sobre os de cada Estado. Outra conseqüência relevante da 
internacionalização dos direitos inerentes à pessoa humana está relacionada à 
soberania dos Estados, cuja noção está sendo sistematicamente alterada, ou seja, 
os direitos humanos não pertencem mais à jurisdição interna ou ao domínio 
reservado dos Estados. 
 
Contribuições: Tendo como pilar o princípio da soberania e concebido de acordo 
com a filosofia da Europa Ocidental, o Direito Internacional clássico passa por 
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importantes mudanças a partir da reorganização da sociedade mundial. A chegada 
dos Direitos Humanos é decisiva para a construção de um direito internacional 
cosmopolita, inaugurado com a criação das Nações Unidas, o surgimento do Direito 
Penal Internacional e o fortalecimento dos sistemas regionais de proteção, que 
passaram a identificar valores universais a serem protegidos e colocados o indivíduo 
no centro de sua proteção. 
 
Palavras-chave: Cosmopolitanismo; direito internacional; direitos humanos. 
 

 

1  INTRODUCTION 

 

International law, as a set of customary and conventional rules and 

principles, is a product of history, life in society, and the evolution of people and 

nations. Born with the primary purpose of regulating relations between States, initially 

called Law of Nations, it was not indifferent to the changes that took place within 

them (Nations and people). Inserted into an international society nourished by 

violence, wars and massacres, the domination of some people over others and the 

systematic disrespect for intangible values, international law has been adapted to the 

needs of its time. 

The history of international law begins with the era of the strengthening of 

national States, in which it was necessary to create indispensable rules for the 

maintenance of world balance. It is the context of the Peace of Westphalia that brings 

with it a series of postulates, including the paradigm that national States are the sole 

holders of the monopoly of the creation of law, the sacrosanct principle of 

sovereignty, and the principle of nonintervention. 

These principles start to be overcome through a redesign of contemporary 

international society, from which emerge values that not even the national States 

themselves are able to safeguard, often presenting themselves as their principal 

violators. 

From this new context, human rights are the Leitmotiv of the transformation 

of international law, engendering the protection movement to a hard core of rights 

that all States are called upon to protect. They (human rights) do not present 
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themselves as a finished “product”. On the contrary, they have undergone many 

changes over the centuries. 

In the study of the history of human rights (GUERRA, 2016, cap. I), 

significant changes are evidenced, ranging from denial to full recognition of an 

international system that protects the rights of individuals (ARÉCHAGA, 1995, p. 

417). Although this study does not intend to broaden the study of the history of 

human rights (GUERRA, 2014), it is imperative to emphasize that the “history of law 

aims at understanding how current law was formed and developed, and how it 

evolved over the course of the centuries”  (GILISSEN,  1995, p.13). 

Indeed, at the present stage of international relations, people recognize the 

Charter of Human Rights and its respective mechanism of implementation. However, 

that does not mean the guarantee of concrete justice, since these rights may vary 

according to the informing political or philosophical thinking of a given State. 

Nevertheless, it is clear that the legal institutions defending human dignity against 

violence, degradation, exploitation and misery, which were gradually being created, 

begin to produce very significant results in the international system. 

In the present study, we seek to demonstrate how human rights have 

surpassed the borders of national States and permeated world society in a way that 

transforms many of the founding principles of international law. That from a law solely 

aimed at regulating relations between States it began to take care of the values 

necessary to preserve the dignity of human beings, making individuals their main 

object of protection. To this end, the discussion will start from the notion of a classic 

international law to a cosmopolitan international law, which attributes special value to 

the rights inherent to the human person. 

 

 

2  FROM THE WESTPHALIAN PARADIGM TO THE MODERN INTERNATIONAL 

SOCIETY 

 

International society already existed in the earliest antiquity, as the 
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internationalist doctrine (GUERRA, 2016, p.49) emphasizes, from the moment when 

somegroups had relations with each other. Similarly, it can be said that international 

law is as old as the civilization in general, since it is a necessary and inevitable 

consequence of every civilization. 

Although there are several international documents that identify the origin of 

international law in ancient times, the doctrine does not usually reach a consensus as 

to the exact moment of its birth. In this sense, Bedin (2008, p.8), in an interesting 

study, asserts that “research involving the history of international law is quite 

divergent from the initial milestone of its trajectory. Some people place this landmark 

in Mesopotamia; others in Classical Greece; a third group points out that the origin of 

international law is linked to Roman law; and finally, there is a fourth group of 

researchers who trace this origin to the Peace of Westphalia Treaties. The present 

study follows the understanding of the fourth group. Nevertheless, it also considers 

that there are several previous historical facts very relevant to the subject, such as 

the studies carried out by the researchers of the Spanish School, led by Francisco 

Vitoria and Francisco Suarez (PILLET, 2014). Although, the expression International 

Law has been used, as it is, for the first time by Jeremy Bentham, in the book 

Introduction to the Principles of Morals and Legislation (BENTHAM, 2011, p.339), 

written in 1789, in which he designates international law as the set of rules applicable 

to the international community, replacing the current term used so far, Law of 

Nations. 

In fact, the Westphalian paradigm is understood to be the one inaugurated by 

the so-called Peace of Westphalia, which in the XVII century ended the Thirty Years' 

War. Inaugurating, from then on, an international system governed by the existence 

of sovereign national States, whose relations are regulated by the idea of non-

intervention and which in that context was fundamental to ensure the balance of the 

world, especially the European world. 

The Peace of Westphalia served to consolidate the modern state as a 

sovereign and politically independent power, asserting itself as the hard core of the 

international society of the modern world, that is, of a world in which the modern state 
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is configured as a fundamental subject, if not unique, in a tough new political game: 

the international relations game centered on the fight for power. 

For these reasons Westphalia is considered the initial milestone in the 

formation of the international society of the modern world and in this fact lies all its 

historical importance. Therefore, more than the war to which it puts an end, and the 

political landscape it established at that time, the Peace of Westphalia stood out for 

revealing a new international consciousness in which states accepted the 

coexistence of various political societies and accepted the possibility that these 

companies had the right to be independent entities, the right to ensure their existence 

and, furthermore, to be treated on equal terms. 

This historical moment coincides with the influence of Hugo Grotius's 

philosophy, especially the inheritance left in De Jure Belli ac Pacis, written in 1625, in 

which he not only creates the first principles of international humanitarian law, but 

also an international law of coordination between the States (GROTIUS, 1724). 

One of the fundamental objectives of international relations becomes the 

search for the balance of power between the various modern States and the 

necessary reconciliation of the exercise of the respective sovereignty of each of its 

members. This is because international relations are now determined by the 

“absence of a higher court that has a monopoly on legitimate violence" and the 

recognition of war as a legitimate resource in the preservation of each country's 

interests.” (BEDIN, 2008, p. 7-9). 

It is in the context of the XVIII century, with the emergence of the nation-

State, that this vast movement starts in Europe, whose main design is to affirm the 

power of the State to the detriment of the empire of the Church and various local 

rules. This function of political centralization of codification stems from the fact that 

through the progressive and monopolizing appropriation of law, the State asserts 

itself as the sole representative and guarantor of the common good. This monopoly 

of law by the State becomes a privileged instrument of its authority and its legitimacy, 

especially in the criminal field, where the State has the right to punish in the name of 

peacekeeping (FOUCHARD, 2014, p.37). 
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Based on this premise, the XVIII century was fruitful in the development of 

the national law of each of the, then existing, sovereign States. Since the law is 

closely related to the maintenance of power, and each State being the only source of 

law within a given territory, naturally, as a consequence, each sovereign State should 

have its own law. 

In the age of codification (on the European continent and later in various 

parts of the world), national States were entrenched, relating to each other solely for 

their own maintenance and for the mutual preservation of the balance of power. It is 

quite true that European codifications were influenced by the Enlightenment, which 

came shortly afterwards and brought important progress such as the softening of the 

inhuman character of the penalties, despite the slow progress. The new Codes were 

being revised little by little and these reforms were nonetheless partial. In France, for 

example, the legislative changes that took place in 1832 reduced the chances of 

capital punishment, giving judges the means to soften all sentences thanks to the 

attenuating system of circumstances, but the death penalty would not been abolished 

until 1981. 

On the other hand, this same age of codifications marked a second aspect of 

law, characterized by the centralization of punitive power by the national States. This 

is a redesign of the international scene dating back to the Peace of Westphalia and 

that finds its apex from the moment that each State defines its own way of saying the 

law and above all of saying the criminal law, linked and always relativized to the 

State’s reasons. rooted in power structures. 

Under the auspices of Enlightenment philosophy, the law at this time is 

strongly linked to State's reason. Humanity is perceived only through the prism of 

sovereignty and the ideas of cosmopolitanism find no echo. It is from this perspective 

that statements such as Rousseau's will have the greatest influence on international 

law, as he statedthat the links of humanity within societies are stronger and more 

necessary than those that reign within the human race (BELISSA, 1988 p.52-55). 

Until this historical moment, the content of the law is essentially relative to 

each national power, which deals with regulating the facts that occur in its territorial 
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space. Although there may be similarity or approximation of content between the 

various national legal systems, it does not seem to be any kind of universalist content 

between them. Each one concentrating within its own legal order, there is no 

relationship between the States regarding the exercise of jurisdiction. Jurisdiction as 

a whole is exercised by the State without the assistance of others. In this context, a 

conflict within the territory of a national State is seen as a dispute whose solution lies 

solely on it. 

In this necessary balance of power lies the germ of an international law of a 

cosmopolitan nature1, driven by the initial phase of international relations (BARBÉ, 

2006, p.112-113). 

The XIX century is marked by this redesign. The fragility of the Ottoman 

Empire flows into the independence of Greece (1822) and the Crimean War (1853-

1856), ended with the Paris Congress, which recognized Turkey as a European 

state. Outside Europe there is a change in the relationship of forces, such as the 

independence of the Latin American states, the territorial expansion of the United 

States, and the opening to the west of China and Japan. Within Europe, the last 

national movements culminate in the unification of Italy and Germany.  

From 1870 to 1905, what can be called a new phase of world history is 

passed, since European hegemony is abandoned and an incipient globalization of 

international relations takes place. The war did indeed drive States out of their state 

of nature and set the rules for their relations, abandoning Eurocentralization. But this 

departure from the state of nature was solely for the purpose of restoring the balance 

between States arising from war conflicts. 

Profound changes on the international scene from the XX century, however, 

yielded intense observations about the inadequacy of this model of State sovereignty 

to prevent and repress criminal conduct and circumvent the contingencies of a new 

market, which was crucial for the development of new models of jurisdiction, no 

longer founded solely on the model of State sovereignty. 

 
1 In this sense, GUERRA, 2004, p. 120-134. 
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Between the XIX and the XX centuries there was a significant paradigm shift 

regarding the purpose of international relations. The XIX century was marked by 

attempts by States to tighten their international relations to find interetheic aid rules 

capable of resolving conflicts with a view to restoring the balance between nations 

and securing their respective sovereignties. The world map has been redrawn from 

the wars and supervening peace accords that were only firmly grounded in the 

development of international relations and international law. 

This end of the century brought changes in the scenario that lasts until the 

First World War. In the meantime, other topics are starting to be debated, such as: 

international cooperation in customs and monetary matters and judicial cooperation 

(with the creation of the Hague Court in 1899), creation of the Red Cross  (GUERRA, 

2016, p.64) and all the Geneva law supervenient to the Convention of 1864, as well 

as the first bases of international humanitarian law followed by the Hague 

Conventions. These are instruments designed to protect people and property 

affected by hostilities during armed conflicts (BETTATI, 2012, p.25). 

Classical international law, founded on the liberal pluralism of State 

sovereignty, starts to be severely questioned. Conceived doctrinally (TOURME-

JOUNNET, 2013, p.23-27) according to Western European thought and reflecting the 

will to impose a rational order on international relations, this right is now incapable 

and obsolete to resolve controversies in an international society that starts to become 

disorganize. 

The modification of the global scenario, especially after the two great world 

wars, definitely broke up with the postulates of classical international law. From the 

holocaust atrocities, for example, emerged some evidence such as the idea that 

there are values that overcome the existence of the nation state. 

As Mireille Delmas-Marty states, this globalization was not the first in history, 

but it was for the first time characterized by technologies that abolished distances 

and brought boundaries closer. If it favors local claims and the proliferation of new 

States, globalization is also accompanied, especially after the Cold War, by the 

development of transnational strategies that affect the whole of exchanges, whether 
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economic, financial, scientific and cultural or migratory flows.It also marks the 

weakening of the principles of State sovereignty and territoriality, as well as the 

overcoming of national law systems towards a time when world institutions are not 

ready to take their place completely (DELMAS-MARTY, 2004, p.36). 

It is in this context that arises the need to think of a cosmopolitan 

international law, whose main characteristic is the loss of State monopoly as a 

primary source, with the emergence of ‘destatized’ legal spaces, although the idea of 

withdrawal of State authority may be mistaken or exaggerated, since the exercise of 

jurisdictional power and its effectiveness is still dependent on the imperativity of 

internal rules. 

In the words of Habermas (2012, p.92), the world's contemporary political 

agenda is no longer dominated only by conflicts between States. It is now delineated 

as to whether potential international conflicts can be controlled in such a way that, 

through the cooperation of world powers, effective rules and procedures can be 

developed globally. Such conflicts must also generate widespread political action 

capacities and better legal regulation through an internationalization process 

integrated with national law.  

Thus the XX century becomes the fertile ground on which cosmopolitan 

international law develops, arising from the supervenience of facts whose solution 

cannot be given by national law. In fact, despite being the main subject of 

international society, the nation-State is no longer the only one, as it has new 

subjects and actors, such as international organizations, transnational corporations, 

non-governmental organizations and other protagonists that directly affect the 

traditional and classical foundations of international law. 
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3 THE COSMOPOLITAN INTERNATIONAL LAW (A READING FROM THE 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS) 

 

International justice has already presented itself as inter-State justice: if a 

person wanted to make a legal claim against a foreign government, his only 

recourse, except to bring it an action in its own courts, was to have his claim upheld 

by his own government. Currently the scenario above is different (TRINDADE, 1994, 

p.23), as the protection of individual rights was raised in the concern of international 

law, prompting the defense of the existence of a cosmopolitan justice (NARDIM, 

1987, p.270). 

The proposition of a cosmopolitan international law takes into account the 

high value attributed to human rights in the current stage of international relations 

and, therefore, the search for a “universal human community”, because human rights 

are rights that people have as members of that community. It means that as human 

beings, not as citizens of a particular State. In this same line of reasoning Terry 

Nardim (1987, p.272) asserts that:  

 
 
Nothing in the idea of human rights precludes the possibility that the 
postulated universal community can organize itself as a society of states. 
And if it is organized in this way, the idea of human rights requires that these 
rights be recognized and respected by states. This, in turn, is more likely to 
occur if human rights are grounded in the common norms of conduct 
governing state society, that is, international law. The tendency of efforts to 
strengthen respect for human rights is, thus, towards the creation of norms 
and institutions that require states to treat all persons, especially their own 
inhabitants, in accordance with certain internationally recognized standards. 
 
 

The fact is that in the late XIX and early XX centuries, classical international 

law no longer responded to the needs of an international community from which 

Human Rights (CASSESE, 1986, p.185-186) began to emerge in a level that goes 

beyond the boundaries of the national State. While it is true that the doctrine of 

human rights was born within States as an internal conquest against the absolutism 

of European monarchies, in this new historical moment they become transversal to 

national rights. 
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In this context, a new entity starts to demand the protection of the law. Idea 

that was not feasible before, as it considers humanity as a whole, and so humanity 

becomes one of the centers of protection of international law, appearing for the first 

time in a legal text in the Hague Convention, in 1899, with the Martens Clause2, and 

starting to create new legal categories soon after that, when one starts to speak of 

“crime against humanity” or “world heritage of humanity”, gaining a body of law, 

especially after 1945, when the concept of humanity begins to infiltrate the legal field 

(LE BRIS, 2012, p.23-24). 

Indeed, the principles of the protection of humanity and a universal link to 

safeguard human dignity are the heritage of World War II, and this legacy has laid 

the foundations for a new international law. 

On the one hand, the Charter of San Francisco and on the other, the new 

building of the United Nations system, starting point for the creation of a new 

international legal order, consisting of core conventions designed to protect a hard 

core of intangibles human rights (FROUVILLE, 2004). 

The system of international protection of human rights, inaugurated in 1945 

with the creation of the United Nations, is characterized as a system of 

intergovernmental cooperation that aims to protect the rights inherent to the human 

person (ONU, 2004, p.295). 

In addition to establishing international protection of human rights as 

fundamental principles of its normative text, the UN Charter also made it explicit that 

the protection of human rights is an important means of securing peace. 

On December 10, 1948, the United Nations General Assembly approved the 

Universal Declaration of Human Rights, with 48 votes in favor, none against and 8 

abstentions3. 

This Bill of Rights presents a universalist human rights dynamic by stating 

that all men are born free and equal in dignity and rights, and that they have the 

capacity to enjoy rights and freedoms without distinction of any kind, race, sex, color, 

 
2 Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 29 juillet 1899.  
3ABC de las Naciones Unidas, op. cit., p. 296. 
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language, political opinion or any other nature, national, social origin, wealth, birth or 

any other limitation of sovereignty.  

This document is extremely important, since it conceived in a pioneer way 

the foreseen of various human rights in the international system, and demonstrates 

the intent of international society to devise norms that are contrary to the practices of 

demeaning human dignity.  

Corroborating the understanding, Salcedo asserts that “there is no doubt that 

the 1948 Declaration is presented as a higher law, and this condition cannot be 

ignored.”  (SALCEDO, 1991, p. 131) 

Later, the International Court of Justice acknowledged the superior status of 

the 1948 Declaration, in its judgment of May 24, 1980, concerning United States 

diplomatic and consular personnel in Tehran. (SALCEDO, 1991, p. 132) 

However, the 1948 Bill of Rights states in its Article 2 that “everyone has the 

ability to enjoy the rights and freedoms set forth in the Declaration, regardless of 

race, color, sex, language, religion, opinion political or otherwise, national or social 

origin, wealth, birth or any other condition”. 

The Universal Declaration of Human Rights of 1948 also establishes the 

prevision of rights of different categories, which reflect the great concern with the 

dignity of the human person. 

Subsequently, the Covenant on Civil and Political Rights, as well as the 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights are created, both in 1966, and 

came into force in 1976, after 35 States ratified them. 

It follows, therefore, that the life and dignity of the human person now 

occupies a prominent and privileged place in the international system and, 

consequently, a "great codification" in the field of human rights. GUERRA, 2015, p. 

94) 

The International Charter of Human Rights comprises the Universal 

Declaration of Human Rights (1948) and the two Covenants - one on Civil and 

Political Rights and the other on Economic, Social and Cultural Rights. The Optional 

Protocol complementing the mechanism for guaranteeing and monitoring the 
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implementation of the provisions of the Civil and Political Rights Pact cannot be 

forgotten, by allowing individual petitions to the Committee to be submitted by 

persons who are victims of violations of the provisions of the aforementioned 

international document.  

In addition, the protection of human rights in the international system has 

been developed from regional institutions which have been very positive, as States in 

the same geographical, historical and cultural context are more likely to transpose 

worldwide obstacles. (FAVOREU, 2007, p. 44) 

In another band, driven by the principles of human rights enshrined in the 

international system, originated the international criminal law, which immediately 

broke with the idea that the State is the sole source of law. With the Treaty of 

London, in 1945, for the first time in history, a criminal offense originated in a text of 

international law, which eventually led to its direct application, the results of which 

resulted in convictions imposed by the Nuremberg International Court. One cannot 

forget the Tokyo Charter, which gave rise to the Far East Court. Under these 

circumstances, it is evident that there are violations of the inherent rights of the 

human person that go beyond the limits established by domestic law, conferring a 

certain primacy of international law. (GUERRA, 2016, p. 526) 

This new international criminal law has produced a normative framework for 

the protection of human rights on the basis of incrimination. In this context, were 

conceived: the Convention on the Prevention and Suppression of Genocide Crime, in 

1948; the Convention on the Imprescriptibility of War Crime and Crime against 

Humanity, in 1968; the Convention on the Elimination and Suppression of Apartheid 

Crime, in 1973; the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, in 1984; and the International Convention for 

the Protection of All Persons against Forced Disappearances, in 2006. 

Undoubtedly, an international legal system has been created that unites all 

human communities, no longer limited to the rule of relations between States, but 

rather to the protection of the individual. The fact that human rights permeate 

international law completely changes its founding principles and inaugurates a new 
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paradigm: if classical international law was limited to the relationship between States, 

anchored on the hierarchy between cultures, which served to underpin processes of 

colonization as if it were a civilizing work, cosmopolitan international law, founded on 

the rights of individuals, reflects the recognition of the equal status and rights of these 

individuals, as well as the equal dignity of their cultures and civilizations (TOURME-

JOUANNET, 2013, p.12-122). The individual gains the status of subject under 

international law, as regards both his prerogatives and his obligations. 

The perception that the international community is bound by a hard core of 

common values has given rise to the legitimation of international jurisdictions, which 

further relativize the concept of sovereignty, causing what Antonio Cassese calls 

“retraction of state authority, in particular because of its loss of monopoly over the 

power to state the law” (DELMAS-MARTY; CASSESE, 2004, p.4) 

From this core of values that give rise to the protection of rights of a universal 

nature, because they are valid regardless of cultures, and absolute, because they are 

not susceptible to relativization by domestic law, international cosmopolitan law will 

extract principles that have reached the status of iuscogens with ergaomnes 

application, such as the prohibition of torture; of genocide; the use of forced labor 

and slavery; and the use of cruel or inhuman treatment that, if violated, would lead to 

access to international jurisdiction. 

These premises made it possible for international law, in the course of the XX 

century, to see an unprecedented development that culminated in the multiplication 

of jurisdictions positioned above states, leading to the birth of a world legal order 

contextualized in an era of transition from the model of sovereignty to a universalist 

model, or what Olivier de Frouville calls the transition from the model of society of 

sovereign States to the model of universal human society (FROUVILLE, 2012, p.1-3). 

In this new paradigm, in which subsist the coexistence of international and 

domestic jurisdictions, and which can no longer function in isolation due to the 

diversity of themes to which they are subject, there is a need to regulate the 

relationship between peoples and between states. In this model that consecrates the 
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existence of a true universal human society, the International Courts gain importance 

(GUERRA, 2013). 

The International Courts have different competences and may function in 

judgments involving states or individuals. In the case, for example, of the 

International Court of Justice, it has jurisdiction to settle conflicts between states; 

Human Rights Courts operating in regional systems, such as the European and the 

American, for example, prosecute human rights violations by the state against 

individuals; as for the criminal liability of individuals for international crimes, there is 

the International Criminal Court which acts in complementarity with the various 

internationalized jurisdictions and national jurisdictions. 

 

 

4   FINAL CONSIDERATIONS 

 

The vast number of international documents produced under UN auspices on 

human rights has made the dignity of the human person one of the main interests of 

international society. There is, therefore, a view that international society forms a 

whole and its interests predominate over those of individual states (GUERRA, 2015, 

p.96). Cançado Trindade (1994, p.345-346) had the opportunity to affirm the 

importance of the protection of human rights and pointed to the great dimension 

acquired in the twilight of the XX century. 

Another relevant consequence of the internationalization of the rights 

inherent to the human person is related to the sovereignty of states, whose notion is 

being systematically changed, i.e, human rights no longer belong to the domestic 

jurisdiction or the reserved domain of States. 

Thus, human rights that belonged to the constitutional domain are in a 

continuous and progressive migration (internationalization) to a supranational 

leadership, which is electing and accommodating its tensions in supranational 

primary standards. 

It is clearly noted that in the relentless pursuit of the recognition, development 
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and achievement of the greatest goals by the human person and against the 

violations that are perpetrated by states and individuals, international human rights 

law has proved to be a vital instrument for standardization, strengthening and 

implementing the dignity of the human person (GUERRA, 2015, p.96). 

Thus, the dignity of the human person present itself as a true value in 

international society and should guide any interpretation of Public International Law, 

i.e, the law that regulates it. It is solidified that human rights permeate all areas of 

human activity and correspond to a new ethos of our times. 

With all this reconfiguration of world society, a new, disorderly international 

law appears, composed of a pluralism of sources, and therefore somewhat 

disturbing, but at the same time more adapted to the complex problems that surround 

humanity, creating a transition between the moderate universalist model of Grotius 

and a cosmopolitan view of law (DELMA-MARTY, 2004, p. 27) that expresses the 

need for protection of human rights understood as universal. 
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O DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO E CONSUMO 

SUSTENTÁVEL DA ÁGUA POTÁVEL, RECURSO NATURAL QUE 

SUSTÉM A VIDA DE TODOS, EM TODOS OS AMBIENTES, 

DEVENDO ATENÇÃO AOS VULNERÁVEIS 

 

THE BASIC RIGHT TO ACCESS AND SUSTAINABLE 

CONSUMPTION OF DRINKING WATER, A NATURAL RESOURCE 

THAT SUSTAINS THE LIFE OF EVERYONE, IN ALL 

ENVIRONMENTS, DRAWING ATTENTION TO THE VULNERABLE 
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RESUMO 
 
Objetivo: O objetivo do trabalho é tratar da proteção jurídica da água potável, 
refletindo sobre a eficiência e/ou eficácia constitucional, legislativa e jurisprudencial 
da proteção ambiental, trazendo fundamentações contidas nas decisões judiciais, 
materializadoras da justiça socioambiental, e trazendo à razão, questões sociais e 
jurídicas atuais sobre o consumo excessivo desse imprescindível e finito recurso 
natural.    
 
Metodologia: A partir de pesquisa documental, utiliza o método dedutivo para, 
valendo-se dos ensinamentos doutrinários, legislativos, jurisprudenciais e 
constitucionais, extrair conclusões sobre a importância dos recursos hídricos, em 
especial, da água.  
 
Resultados: Considerando que a água potável é recurso natural, bem ambiental e 
direito humano fundamental, o acesso e o consumo sustentável da água potável 
pertencem a todos, sendo dever do Estado e da sociedade  promovê-los, prestando 
atenção às situações de escassez dos recursos vividas pelos vulneráveis. Logo, o 
ordenamento jurídico e os Poderes da República devem contar com legislação, 
decisões dos tribunais e políticas públicas protetivas ambientais, garantindo a 
salvaguarda da água (potável). 
 
Contribuições: A pesquisa traz à baila notas importantes sobreo avanço do direito 
ambiental, considerado por várias constituições como um direito humano e 
fundamental, afirmando que a proteção do meio ambiente vem sendo colocada em 
risco por setores políticos, econômicos e sociais, que violam conquistas já 
materializadas, cometendo retrocessos nas garantias dos direitos fundamentais e 
violando o princípio da proibição do retrocesso ambiental.   
 
Palavras-chave: Água potável; recursos hídricos; tutela jurídica ambiental; direito 
humano fundamental. 
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ABSTRACT 
 
Objective: To deal with the legal protection of drinking water, reflecting on the 
constitutional, legislative and jurisprudential efficiency and/or effectiveness of 
environmental protection, bringing the foundations contained in judicial decisions, 
materializing socio-environmental justice, and bringing to the questions current social 
and legal issues regarding the excessive consumption of this essential and finite 
natural resource. 
 
Methodology: Based on documentary research, it uses the deductive method to, 
based on doctrinal, legislative, jurisprudential and constitutional texts, have 
conclusions about the importance of hydric resources, especially water. 
 
Results: Considering that drinking water is a natural resource, an environmental 
asset and a fundamental human right, access to and sustainable consumption of 
drinking water belongs to all, being then duty of the State and society to promote 
them, paying attention to situations of scarcity of resources experienced by the 
vulnerable. Therefore, the legal system and the Powers of the Republic must have 
legislation, court decisions and public environmental protection policies, guaranteeing 
the safeguarding of (drinking) water. 
 
Contributions: The research brings up important notes about the advance of 
environmental law considered by several constitutions as a human and fundamental 
right, stating that the protection of the environment has been put at risk by political, 
economic and social sectors, which violate achievements already materialized, 
causing setbacks in the guarantees of fundamental rights and violating the principle 
of prohibition of environmental setbacks. 
 
Keywords: Drinking water; hydric resources; environmental legal protection; basic 
human right 
 

 

1  NOTAS INTRODUTÓRIAS: O DIREITO AMBIENTAL É UM DIREITO HUMANO 

FUNDAMENTAL  

 

De início, anota-se, que a produção do presente iniciou-se com inspiração 

na temática do IV Congresso Internacional de Direito Ambiental – “Sustentabilidade, 

Ambientalismo de Mercado e Geopolítica”, promovido pela Escola Superior Dom 

Helder Câmara, em Belo Horizonte, ocorrido nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 

2016, tendo como homenageado o Professor-Doutor Paulo Affonso Leme Machado.  
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E, contemporaneamente, refletir sobre o direito humano à água potável, 

exige-se do pesquisador o devido destaque das lições de Paulo Affonso Leme 

Machado, ambientalista e humanista, que agrega em seu acervo pessoal além de 

homenagens e premiações na seara ambiental, também, títulos fornecidos por 

renomadas Instituições, entre outros, o de mestre em direito ambiental pela 

Universidade "Robert Schuman", Estrasburgo, França (1978); doutor "Honoris 

causa" pelo notório saber jurídico-ambiental, pela Universidade E. Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (1996) e pela Vermont Law School South Royalton, Estado de 

Vermont, E.U.A (2013); doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (2006); e Pós-Doutor pela Universidade de Limoges, na França 

(LATTES, p. 1).  

A pesquisa traz à baila notas importantes sobreo avanço do direito 

ambiental, considerado por várias constituições como um direito humano e 

fundamental, afirmando, com suporte nas lições de Michel Prieur (2014, p. 20), que 

a proteção do meio ambiente vem sendo colocada em risco por setores políticos, 

econômicos e sociais, que violam conquistas já materializadas, cometendo 

retrocessos nas garantias dos direitos fundamentais e violando o princípio da 

proibição do retrocesso ambiental.   

Prieur reconhece a existência de uma essência não tangível do direito 

ambiental, a qual se encontra profundamente relacionada ao mais intangível dos 

direitos humanos, o direito à vida, concebido como direito à sobrevivência diante das 

ameaças enfrentadas pelo planeta, em razão da degradação ambiental, e observa 

que esta essência reúne, de maneira complexa, elementos interdependentes. E, 

mais: considera que os retrocessos locais propiciam efeitos em ambientes diversos, 

cabendo aos magistrados a medição do retrocesso, sem deixar em situação de risco 

a proteção ambiental, além de que, no contexto do meio ambiente global, a limitação 

à intangibilidade dos direitos clássicos à jurisprudência pertinente deve ser evitada, 

considerando-se, antes disso, os novos valores garantidores do equilíbrio sensível 

entre o homem e a natureza. (2014, p.33) 
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2  PROTECÃO JURÍDICA LEGAL, JURISPRUDENCIAL E CONSTITUCIONAL DOS 

BENS AMBIENTAIS E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

SALVAGUARDANDO O DIREITO À ÁGUA POTÁVEL E ÀS ÁGUAS  

 

Questões relevantes como a proteção do meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, notadamente, dos recursos hídricos e, mais 

precisamente, da água potável indispensável à vida são enfrentadas nos planos 

jurídicos constitucional e infraconstitucional. A presente pesquisa aborda a proteção 

jurídica da água potável, refletindo sobre a eficiência e/ou a eficácia constitucional, 

legislativa e jurisprudencial da proteção ambiental, trazendo fundamentações 

contidas nas decisões judiciais, materializadoras da justiça socioambiental, e 

trazendo à razão questões sociais e jurídicas atuais sobre o consumo excessivo 

destse imprescindível e finito recurso natural. Refere-se, também, às políticas 

públicas implementadas pelo Poder Público competente, atinentes ao consumo e à 

proteção desse bem ambiental, essencial à vida.    

O Supremo Tribunal Federal exibe julgados que consolidam a jurisprudência 

constitucional ambiental, reafirmando que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito ambiental fundamental do homem.   

As políticas públicas nacionais que deveriam proteger com desvelo o meio 

ambiente - nele inserida a água potável – ainda são incipientes, em razão de que, 

genericamente, referido recurso natural sempre foi abundante, volumoso e fecundo 

no território nacional, a despeito das situações de secas enfrentadas pelos Estados 

do nordeste brasileiro, a grande maioria delas motivadas pela promoção de políticas 

governamentais inadequadas, as quais impediram e continuam a impedir a melhoria 

das condições hídricas da região nordestina.   

Em apertada síntese, pode-se extrair dos estudos que a não escassez da 

água potável no território brasileiro, que conta com um imenso volume das águas de 

tantos importantes rios, notadamente do Amazonas e afluentes, associada às 

políticas governamentais inadequadas ou à ausência de promoção de políticas 

públicas governamentais efetivas, tanto de implemento como de incentivo, 
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motivaram por décadas e, continuam motivando, em grande parte do território 

nordestino, a não proteção social, ambiental e jurídica das águas por parte dos 

governantes, da sociedade e de cada homem, per si, todos desprovidos de eficiente 

educação ambiental.  Afinal, a água e, a água potável em particular, durante 

séculos, simbolizaram bens naturais infinitos.  

Ainda, quanto às políticas públicas, estas dependem de projetos 

previamente elaborados, aprovados e implementados, que digam respeito às 

realidades do meio ambiente. A implementação de referidas políticas dependem da 

definição, reserva e materialização de orçamentos, previamente aprovados e a partir 

de critérios sustentáveis.  

Neste sentido, Fernando Facury Scaff (2014, p. 40) afirma que o equilíbrio 

orçamentário deve ser analisado à luz da sustentabilidade financeira, lembrando que 

não é suficiente que em um exercício fiscal,as receitas e as despesas apresentem-

se empatadas. Leciona que o conceito de sustentabilidade financeira é mais amplo 

do que o de equilíbrio orçamentário, sob o prisma contábil-matemático do referido 

vocábulo. A sustentabilidade financeira requer o estabelecimento de um período de 

tempo, variando entre o médio e o longo prazos, devendo todos os elementos 

financeiros serem colocados à disposição do ente público, que deve apreciá-los, 

conjuntamente. As metas sociais e o equilíbrio orçamentário precisam ser 

alcançados dentro de um período de tempo previamente estabelecido. A análise do 

fenômeno financeiro pode ser feita de maneira dinâmica e não limitada somente a 

um período de doze meses, estando a noção de sustentabilidade financeira 

compatível com a lógica do equilíbrio orçamentário, a ser enfocada por um período 

de tempo maior.     

De fato, as políticas públicas devem ser pensadas e implementadas a partir 

de critérios de sustentabilidade, que considerem o equilíbrio orçamentário do Estado 

ou do município à luz da sustentabilidade. Fato relevante é a lembrança de que a 

sustentabilidade abrange realidades que vão além das questões relacionadas ao 

meio ambiente natural, alcançando as esferas econômica/financeiras, política e 

jurídica, sendo, assim, de fato, maior do que um simples equilíbrio orçamentário.  
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Nesse sentido, extrai-se da Conferência Rio+20 o acordo realizado entre os 

líderes empresariais, relacionado à sustentabilidade coorporativa que objetivava a 

contribuição de uma sustentabilidade global, acordo este que resultou na 

Declaração firmada pelas grandes companhias, na qual assumiam um compromisso 

de redução do consumo e restauração dos recursos minerais. 

Na Conferência Rio +20, em prol da sustentabilidade, entendeu-se que o 

conceito de desenvolvimento sustentável deveria conter “o modelo que prevê a 

integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a 

noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão 

social e a proteção ambiental”.1 

Neste sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável enfoca as 

realidades contemporâneas relacionadas às estratégias de conciliação entre o 

crescimento econômico, social e ambiental das nações/países e as medidas de 

precaução, prevenção e preservação do meio ambiente, em sua concepção 

primitiva, objetivando o fortalecimento da construção de nova sociedade, motivada e 

pautada na sobrevivência das futuras gerações, a partir da preservação dos 

recursos naturais, usufruídos pela presente geração. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado integra o rol dos 

direitos humanos e dos direitos fundamentais, trazendo a água potável como um 

dos seus principais ingredientes à materialização do direito humano e fundamental à 

saúde e à vida. Entendido o conceito de “direitos humanos”, compreendida a 

necessidade do legislador constituinte de constitucionalizá-los. a partir de 

compreensão do seu significado para o homem, tornando-os direitos fundamentais, 

imperiosa a inserção do direito à higidez do meio ambiente no contexto do o Direito 

Ambiental. 

 

 

 
1 Portal Oficial da Conferência Rio+20. Disponível em: 
<http://www.rio20.gov.br/clientes/rio20/rio20/sobre_a_rio_mais_20/desenvolvimento-
sustentavel.html>. Acesso em: 2 mai 2013. 
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3  A NATUREZA JURÍDICA DA ÁGUA (POTÁVEL): LEGISLAÇÕES E 

QUESTÕES RELEVANTES  

 

Pesquisar sobre a água é penetrar a ambiência multidimensional e 

transdimensional. Necessário, para tanto, perscrutar-se a seara ambiental, 

embebendo-se do rico, generoso e encantado mundo, que agrega conhecimentos 

sobre a natureza e a vida. A partir daí inicia-se o aprendizado sobre os recursos 

naturais, entre eles os hídricos, a água e a água potável. Surgem, desde logo, 

indagações sobre o valor da água e da água potável para a saúde e a vida; a 

constituição da água como bem essencial à vida do planeta; a sua função como 

alimento da vida; a maneira como a água potável é protegida; e a sua finitude como 

recurso natural.   

Neste sentido, importante a compreensão ofertada aos valores atribuídos a 

esse recurso ambiental, bem natural, cuja fruição é necessidade de todos os seres, 

humanos ou não. Importante, consequentemente, o conhecimento das normas 

jurídicas que asseguram não somente o direito de fruição desses recursos naturais 

finitos, mas também, a sua proteção, manutenção e preservação às gerações 

presente e futuras.  

O primeiro passo é identificar a natureza jurídica da água, invocando-se, 

desde logo, os artigos 20 e 26 da vigente Constituição da República Federativa do 

Brasil, que dispõem: a) no art. 20, inciso III, serem bens da União, além dos lagos e 

dos rios, “quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 

mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais”; b) no art. 26, inciso I, estarem incluídos entre os bens dos Estados “as 

águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”.  

Traz-se ao contexto, o texto constitucional do inciso IV, do art. 22 que 

prescreve ser da União “a competência para legislar privativamente sobre água” 

(juntamente com a energia, informática, telecomunicações e radiodifusão), sendo da 
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União, Estados, Distrito Federal e Municípios, “a competência comum de administra-

la”, assim disposta no texto do art. 23, da Carta Magna: a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios possuem competência comum para   

 
 
[...] VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; XI - registrar, 
acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.  
 
 

Extrai-se do disposto que, dependendo da sua localização, o legislador 

constituinte atribui a titularidade da água à União e ao Estado, o que coloca esta 

matéria e, também, a da responsabilidade pela salvaguarda, proteção e tutela da 

água, no âmbito do Direito Público.  

Contemporaneamente, contudo, o âmbito público, em que se situa a matéria 

relacionada à titularidade do bem ambiental, deixa de ser considerado absoluto em 

razão das grandes e constantes transformações da sociedade pós-moderna. Ela 

(sociedade) que é das massas e convive com os perigos e riscos, especialmente os 

ambientais, arrola entre os seus ideais, a valorização das minorias -carentes de 

proteção jurídica -, e que necessitam da garantia dos direitos de terceira dimensão 

(coletivos e difusos) que lhes garanta, sobretudo o direito ao meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado – o que impõe a salvaguarda ampla da titularidade 

jurídica de referidos direitos, ultrapassando a proteção (única) do Estado.  

O dever de proteção, conservação e tutela do meio ambiente, nele incluída 

a água e a água potável – bem essencial à garantia da vida – é do Estado, da 

coletividade e, também, de cada indivíduo, per si. Ou seja, referido dever ultrapassa 

o interesse público, abarca o interesse de toda a coletividade, caminhando além do 

interesse individual, todos eles integrados harmonicamente, de maneira a 

possibilitar o exercício democrático da cidadania e o reconhecimento da 

necessidade de efetivação da solidariedade, além da igualdade, da liberdade e da 

dignidade da pessoa humana.  
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Leciona Hugo Nigro Mazzilli (2000, p. 42) que o vocábulo interesse público é 

ambíguo, porque abarca vários outros interesses, como os sociais, os coletivos, os 

difusos, além dos interesses do indivíduo e da coletividade, que não podem ser 

dispensados. Afirma a existência de uma categoria intermediária de interesses que 

vai além dos interesses individuais e estatais, compartilhada “por grupos, classes ou 

categorias de pessoas ou indivíduos”, como é o caso dos consumidores de 

determinado produto ou serviço com interesses comuns relativos à qualidade, 

funcionalidade e/ou salubridade destes.   

A partir desta categoria de interesses, acolhida pelo sistema jurídico 

brasileiro, são aplicadas à matéria legislações pertinentes, entre as quais a Lei nº. 

6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), a Lei nº. 7.347/1985 (Lei da 

Ação Civil Pública) e da Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Pode-se afirmar que pertencem ao ordenamento jurídico nacional, desde então, os 

conceitos de interesses e direitos, dispostos no art. 81 do Código de Defesa do 

Consumidor, como interesses e direitos coletivos (lato sensu), que abarcam os 

interesses e direitos coletivos stricto sensu, os individuais homogêneos e os difusos, 

os últimos abrangentes dos interesses e direitos ambientais.  

Os dispositivos legislativos invocados propiciam dúvidas relacionadas à 

natureza jurídica dos bens ambientais, que pode ser entendida como difusa, já que 

referidos bens pertencem a todos indistintamente, não sendo, contudo, de ninguém 

(individualmente). É bem de uso comum (e de interesse comum) do povo, conforme 

disposto em lei.  

Importante, na sequência, é trazer-se o conteúdo da PNMA, Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/1981), criada com o objetivo de tratar da 

preservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental, objetivando a 

realização de vida digna e sadia, a partir da materialização das regras contidas na 

lei da política nacional do meio ambiente, realizando-se o desenvolvimento 

sustentável, que agrega as esferas política, econômica, social e ambiental.   

A Lei n.º 6.938/1981 reporta-se a instrumentos essenciais à efetivação da 

proteção ambiental, traz conceitos relevantes atinentes ao meio ambiente, como: 
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poluição, poluidor, degradação e recursos ambientais, entre outros, fornecendo, 

também, novidades sobre as atividades e os empreendimentos ambientais, em tese, 

impactantes e potencialmente causadores de danos ambientais, os quais devem ser 

licenciados previamente pelos seus responsáveis, que têm a obrigação jurídica de 

realizarem e acompanharem referido licenciamento junto ao órgão competente, sob 

pena de não obter autorização do Estado à concretização dos seus 

empreendimentos ou atividades.  

A PNMA dispõe sobre a necessidade de o Poder Público propiciar 

incentivos ao desenvolvimento da política nacional ambiental, por meio de 

pesquisas e novas metodologias de desenvolvimento que viabilizem a diminuição 

dos impactos ambientais, utilização de investimentos em programas que 

contemplem o uso racional dos recursos naturais, como é o exemplo da redução do 

consumo de água e a utilização de insumos e equipamentos que combatem à 

poluição.  

Os fundamentos e alicerces do direito ambiental que compõem o direito 

material ambiental (conceitos, fundamentos, responsabilidades, deveres e 

obrigações relacionados à matéria ambiental, entre outros) são trazidos pela Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, além das normas jurídicas estabelecidas pelos 

Estados e Municípios, lembrando que o artigo 4º., inciso I, da PNMA refere-se a um 

dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente como "a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico".   

O art. 8º., inciso VII, da PNMA – Lei responsável pela criação do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - prescreve que referido Conselho Nacional 

tem o dever de “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, principalmente os hídricos”.   

Quanto à instrumentalização e habilitação relativa ao cumprimento da 

defesa e tutela dos direitos coletivos e difusos, inspirada nas class actions 

(americanas), foi produzida a Lei nº. 7.347/1985, Lei da Ação Civil Pública, ainda 
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vigente e relevante ao ordenamento jurídico nacional. A Lei da Ação Civil Pública 

define importantes critérios processuais e materiais relacionados à Ação Civil 

Pública, propiciando a criação de instrumentos implementadores de soluções 

pacíficas das contenções e irregulares ambientais que tragam em seus bojos 

potencial de causação de danos sociais e ambientais. 

Neste sentido, traz-se à baila o Termo de Ajustamento de Conduta, um 

instrumento jurídico contemporâneo que propicia a diminuição e o estancamento 

dos danos ambientais e sociais, solucionando eventuais conflitos, sem deixar de 

considerar a vontade livre das partes, nas soluções finais. 

Em matéria de tutela ambiental, o Código de Águas (Decreto nº. 

24.643/1934) inaugura os trabalhos legislativos na esfera da tutela ambiental, 

fixando regras já de uso sustentável, quando impõe o dever de respeito aos fluxos 

livres das águas e de suas correntes naturais, procurando evitar a modificação de 

suas condições originais. O Decreto estabelece uma classificação tripartida ao bem 

ambiental, qual seja: bem ambiental de uso comum; bem ambiental de domínio 

público; e bem ambiental de domínio particular (privado).   

Quando o Código das Águas refere-se aos limites do domínio público e 

privado, esquadrinha parâmetros normativos a serem utilizados nas situações 

limítrofes relativas às propriedades vizinhas beneficiadas por cursos de água que 

lhe são comuns, e dispõe sobre a tríplice responsabilidade: civil, penal e 

administrativa, abrindo caminhos à responsabilidade ambiental.  

 A Lei nº. 9.433/1997 instituiu a Política e Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos trazendo regras sobre a sua proteção, defesa 

e tutela, entre outras: a) a fixação da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão; b) a atribuição do poder de gestão aos Comitês e Conselhos 

de recursos hídricos; c) a proposição de participação na gestão descentralizada dos 

recursos hídricos da União, Estados, Municípios, dos usuários e da comunidade; e 

d) a atribuição de valor econômico ao uso da água, trazendo à base ambiental o 

princípio do usuário-pagador.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 155 - 180 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.155-180, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Outubro 07, 2018; Accepted/Aceito: Setembro 06, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional 

Também, a Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/1998) permite 

reflexões e ponderações relevantes sobre os recursos hídricos, estabelecendo 

sanções penais e administrativas às condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, dispondo que além da responsabilidade civil, o poluidor pode incorrer em 

infrações administrativas e crimes que repercutem nas três esferas, 

simultaneamente. A teleologia da Lei dos Crimes Ambientais revela a preocupação 

do legislador com a proteção dos recursos, bens e direitos ambientais, 

repreendendo condutas lesivas, penalizando o infrator, ao mesmo tempo em que 

procura inibir condutas danosas, preocupando-se com a reparação dos danos 

causados, em homenagem ao princípio da reparação integral do dano ambiental.  

A Lei nº. 9.605/98 dispõe sobre o tipo penal “poluição”, sendo ele qualificado 

porque diz respeito à ocorrência de poluição em níveis que resultem potencial de 

danos à saúde humana, ou, ainda, propicie relevante destruição da vegetação ou 

mortandade de animais. Quando implicar poluição hídrica e interrupção de 

abastecimento público de água potável aos que foram afetados pela poluição, o 

texto legislativo determina uma pena de reclusão de um a cinco anos. Referido texto 

de lei é utilizado, também, nas situações que importem impedimento ou dificuldades 

na utilização pública das águas de praias, além de abranger os casos de 

lançamento nas águas de resíduos e/ou substâncias de maneira a contrariar 

exigências legais.   

Mas, a norma jurídica que, de fato, identifica a natureza difusa do meio 

ambiente é aquela que está contida no art. 81, parágrafo único, inciso I, do Código 

de Defesa do Consumidor. O meio ambiente pertence a todos sem pertencer 

individualmente a ninguém, é indivisível, pertencendo a um número indeterminado 

de pessoas, as quais se relacionam por uma circunstância de fato. O mesmo 

raciocínio, por certo, pode ser feito sobre a natureza jurídica da água, componente 

do macro bem ambiental e bem de uso (e interesse) comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida. 

Esta matéria invoca ao contexto reflexivo, entre outras, as seguintes normas 

jurídicas: a) o Código de Defesa do Consumidor, que fixa os conceitos de interesses 
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e direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos (arts. 81 e 82); b) o art. 91 do 

Código de Defesa do Consumidor, que se refere ao interesse difuso ao meio 

ambiente; c) o direito instrumental, que se manifesta pela Lei Processual (Código de 

Processo Civil); d) a Lei da Ação Civil Pública, que se comunica com o Código de 

Defesa d Consumidor na matéria relacionada aos direitos coletivos e difusos; e e) a 

Constituição da República Federativa do Brasil (art. 129, inciso IX), a Lei da Ação 

Civil Pública (art. 1º.), o artigo 5º. Da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, na matéria relacionada ao interesse social (e fins sociais).  

Protegido o meio ambiente pelo universo de princípios e normas jurídicas do 

Direito Ambiental, selecionado o conceito legal, disposto no art. 3º. da Lei nº. 

6.938/1981, para o vocábulo, tem-se que “meio ambiente é o conjunto de condições, 

leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga, e rege a vida e todas suas formas”, e considerado o conteúdo do art. 225 do 

texto constitucional, pode-se extrair algumas importantes características do meio 

ambiente: a de ser ele um direito de todos, bem de uso (e interesse) comum do 

povo, recurso natural que sustém a essência da vida, e que necessita ser 

preservado, salvaguardado, protegido, defendido - em face de eventuais e possíveis 

danos e/ou ameaças de danos - pelas esferas jurídicas, econômica, política, social, 

entre outras, contando com os poderes públicos constituídos, a coletividade, os 

empregadores e, enfim, a cada homem, individualmente.   

Referidos danos ambientais afetam a todos, indistintamente. Ainda mais 

quando se trata do afortunado recurso ambiental “água (potável)”. A falta de 

fornecimento da água, notadamente da água potável, quer para a população, de 

maneira geral, quer para as escolas, aos trabalhadores e empregados no exercício 

de suas funções, ocasiona males. A perda da saúde, trazendo entre outras 

consequências a desnutrição, a falta de higiene básica, a aquisição de moléstias e 

doenças incuráveis, levando, inclusive a óbitos são alguns dos males que a falta de 

água (potável) pode causar aos humanos e não humanos. 

Com a escassez e/ou a falta da água potável, quem primeiro sofre as 

consequências são as camadas mais pobres da população, os hipossuficientes e 
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vulneráveis sócio, econômico, financeiro, técnico e/ou juridicamente. Esses 

vulneráveis não conseguem enfrentar inúmeras situações emergenciais, oriundas 

da ausência de recursos ambientais, permanecendo sensíveis às elas, além de 

estarem submetidos às decisões de autoridades administrativas, que muitas vezes, 

privilegiam os interesses dos mais favorecidos em detrimento dos vulneráveis. 

Neste sentido, a água e os demais recursos ambientais e minerais, 

indispensáveis à vida digna não podem, em princípio, ser submetidos às regras do 

mercado econômico-financeiro, submissas ao jogo mundano dos lucros, que 

privilegia mais fortes economicamente, em detrimento dos vulneráveis, respeitando-

se, porém, as normas estabelecidas pela Lei nº. 9.433/97 e legislações pertinentes. 

A água potável é recurso natural essencial à vida, bem natural de natureza difusa, 

que deve ser protegido e preservado para o uso (e interesse) comum de todos, 

independentemente da camada social a que pertençam, política de governo adotada 

pelos Poderes da República e/ou quaisquer outros interesses que prejudiquem a 

saúde, a vida e dignidade do homem.   

A água é o bem da vida mais precioso, dela dependendo a existência da 

humanidade. O direito ao uso da água (potável), reitera-se, é de todos, sendo esse 

um direito ambiental humano e fundamental 

 

 

4  A TUTELA JURÍDICA DOS RECURSOS HÍDRICOS: AVANÇOS OU 

RETORCESSOS DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS NACIONAIS? 

 

Os debates iniciam-se com a problemática a respeito da possibilidade (ou 

não) do estabelecimento de valor econômico para a água (potável). Invocando-se o 

texto da Lei nº. 9.433/1997, verifica-se que a resposta obtida à questão é positiva, 

qual seja, está presente no texto legislativo a possibilidade de estabelecimento, 

limitação e dotação de valor econômico para a água, com fundamento na política 

nacional dos recursos hídricos.   
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 Édis Milaré (2011, p. 603) afirma que o uso da água impõe uma 

contraprestação devida, lecionando que o princípio indutor do uso racional do 

recurso fundamenta a instituição da cobrança da utilização da água.  Lembra que, 

atualmente, o pagamento feito por quem utiliza os recursos hídricos atine somente à 

prestação dos serviços de sua captação e respectivo tratamento, não sendo 

possível a consideração de que a natureza jurídica do preço do seu uso seja 

equivalente à natureza de um imposto, porque é pago de maneira genérica e sem 

vinculação com um fim determinado; nem ser equiparada a uma taxa, porque não é 

prestação de serviço público, podendo sim, equivaler-se a “um preço público, pago 

pelo uso de um bem público”. 

A Agência Nacional de Águas (ANA, 2016), pelo site oficial, explica que 

referida cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem 

público, e que o seu preço é fixado em razão da participação dos usuários da água, 

da sociedade civil e do Poder Público, na ambiência dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica (CBHs), a qual possui a competência de identificar, ao Conselho de 

Recursos Hídricos, os mecanismos e os valores de cobrança a serem adotados na 

sua área de atuação.  

A evolução normativa brasileira do direito humano à água fortalece-se com 

a entrada em vigor da Lei nº. 9.433/1997, instituidora da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, a qual cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, o qual regulamenta o inciso XIX, do art. 21 da Constituição, alterando o art. 

1º. da Lei nº. 8.001/1990, modificando a Lei nº. 7.990/1989. O inciso III, do art. 1º., 

da Lei nº. 9.433/1997, determina que se prioriza o consumo humano e a 

dessedentação animal, nas situações de escassez dos recursos hídricos, enquanto 

que o inciso I, do art. 2º., revela o objetivo legislativo de “assegurar à atual e às 

futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos”.  

O Poder Judiciário tem abordado a matéria a partir de alguns 

posicionamentos diferentes, entre os quais extrai-se dois: um entendendo que o 

fornecimento da água deve ser considerado como um serviço essencial à 
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população, de modo que não pode incidir sobre ela o imposto sobre a circulação de 

mercadorias (ICMS); outro entendendo que sendo a água um recurso natural finito, 

a partir do controle do seu desperdício e do controle da sua utilização racional, pode 

incidir sobre ela o imposto sobre a circulação de mercadorias (ICMS).   

Vem daí o questionamento: os posicionamentos do Poder Judiciário 

corroboram a efetividade da utilização justa da água potável? A interpretação 

legislativa ofertada pelos magistrados, na maioria das vezes, protege a dignidade da 

pessoa humana, privilegiando o direito do homem à água potável como um direito 

fundamental, garantindo a harmonia social?  

Veja-se, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o 

Recurso Extraordinário, RE nº. 607.056, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro 

contra v. acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, discute sobre a incidência 

de imposto sobre operações de fornecimento de água tratada por concessionárias 

de serviço público e, ganhando a questão repercussão geral, é trazida ao Plenário 

da Casa pela ementa: 

 
 
TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE ÁGUA CANALIZADA. Ação de 
rito ordinário objetivando a exoneração da cobrança e a restituição dos 
valores pagos a título de ICMS indevidamente incluídos pela CEDAE nas 
faturas referentes ao fornecimento de água encanada. Sentença que julgou 
improcedente o pedido inicial. Apelação do Autor. Água que não constitui 
mercadoria, mas sim serviço público essencial e específico.Inexistência da 
relação jurídico-tributária impugnada. Entendimento predominante neste TJ. 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 2006.018.00005. 
Precedentes do STJ. Contribuinte que faz jus à restituição dos valores 
pagos indevidamente, corrigidos desde o desembolso e acrescido de juros 
de mora a contar do trânsito em julgado da decisão, observada a prescrição 
quinquenal. Súmula 188 do STJ. Reforma do julgado que enseja a 
imposição ao réu dos ônus. 
 
 

Extrai-se da ementa produzida no julgamento do Recurso Extraordinário, RE 

nº. 607.056, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que por maioria de votos, decidiram 

os Ministros pela não incidência do ICMS sobre o fornecimento de água canalizada, 

ficando reconhecido o tema constitucional como de repercussão geral pelo Plenário 

Virtual da Corte. 
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O Estado do Rio de Janeiro questiona a decisão do egrégio Tribunal de 

Justiça fluminense, favorável ao condomínio, e que julgou como serviço essencial o 

fornecimento de água potável, afastando, por isso, a cobrança do ICMS por parte 

das empresas concessionárias. Alega o Estado que o fornecimento de água 

encanada não é serviço público essencial, razão pela qual deve ser visto como 

serviço impróprio, uma vez que pode ser suspenso pela concessionária, caso o 

usuário não efetue o pagamento devido. Pelo referido Recurso Extraordinário, a 

água canalizada é bem fungível e consumível, essencialmente alienável, não 

estando fora do comércio. Durante a sessão de julgamento (10.04.13), o Ministro 

Luiz Fux afirma ser a água “ um bem público estadual e federal e, logo, sendo bem 

público em essência, não deve ser considerada como uma mercadoria”.  

A fundamentação trazida no voto do Ministro Dias Toffoli sobre a não 

possibilidade de incidência do ICMS e sobre o fornecimento de água tratada é no 

sentido de que referido serviço é essencial à população, conforme se extrai de 

trecho do seu Voto: 

 
 
[...] entendo que a incidência do ICMS sobre água potável para o consumo 
da população - prevista na legislação do Rio de Janeiro - gera uma situação 
eivada de inconstitucionalidade, destoando da materialidade desse tributo, 
inserta no art. 155, inciso II da Constituição Federal”. Compõe, ainda, o seu 
Voto, o entendimento de que mercadoria, para fins de tributação do ICMS, 
refere-se a bem móvel sujeito à mercadoria ou objeto da atividade 
mercantil, não sendo, portanto, qualquer bem móvel, entendido como 
mercadoria, ‘mas tão somente aquele que se submete à mercancia, ou 
seja, que é passível de apropriação pelo promotor da operação que o 
destina ao processo econômico circulatório. O bem móvel é o gênero, do 
qual mercadoria é a espécie’ 

 
 

 Ainda, a respeito da manifestação do Ministro Dias Toffoli sobre a não 

possibilidade de incidência do ICMS e sobre o fornecimento de água tratada, extrai-

se a sua posição sobre a inconstitucionalidade da incidência do referido tributo 

(ICMS) sobre o fornecimento de água potável e, também, a afirmação de que o 

tema já foi objeto de decisão unânime da Suprema Corte, nos autos da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade - ADI nº 567, do Estado de Minas Gerais, o qual suspendeu 

a eficácia do Decreto nº 32.535/91 (MG), que dispõe sobre a incidência do ICMS 
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sobre abastecimento de água às populações urbanas, transmudando-a de serviço 

público essencial para circulação de mercadoria. Observa-se que o Ministro Relator, 

Ilmar Galvão votou pela suspensão liminar do ICMS sobre o fornecimento de água, 

naquele Estado, afirmando que a ADI nº. 567 revela que a incidência do ICMS sobre 

a água potável para o consumo da população viola os arts. 150, I e VI, § 2º, e 155, I, 

“b”, da Constituição da República Federativa do Brasil.  

Explica o Ministro Dias Toffoli que a fundamentação que enseja a 

classificação da distribuição da água potável como atividade mercantil, objetivando a 

imposição de tributos pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal,se sustenta na 

concepção de que a água canalizada deve ser considerada um bem de valor 

econômico, diferentemente da água em seu estado natural (água bruta), que sofre 

tratamento químico necessário ao consumo, fato este que impõe a compreensão de 

que o fornecimento de água potável caracteriza uma operação de circulação de 

mercadoria, assim  explicado por Dias Toffoli: 

 
 
[...] as águas públicas derivadas de rios ou mananciais são qualificadas 
juridicamente como bem de uso comum do povo, conforme os artigos. 20, 
III, e 26, I, da Constituição Federal, não podendo ser equiparadas a uma 
espécie de mercadoria, sobre a qual incidiria o ICMS. O tratamento químico 
necessário ao consumo não tem o condão de descaracterizar a água como 
um bem público de uso comum de todos. [...] a água natural canalizada, ao 
contrário do que acontece com a água envasada, não é objeto de 
comercialização, e sim de prestação de serviço público. Inexiste, portanto, 
uma operação relativa à circulação de água, como se essa fosse 
mercadoria. 
 
 

Fato é que o relator votou no sentido de negar provimento ao Recurso 

Extraordinário, por considerar que a incidência do ICMS sobre o serviço de 

fornecimento de água tratada, não atende ao interesse público, afirmando que “a 

tributação pode, inclusive, prejudicar políticas públicas de universalização do acesso 

a esse serviço”.  

No referido julgamento, encontra-se um voto divergente do Ministro Marco 

Aurélio, seguido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ambos votando pelo 

provimento do RE, considerando a água como mercadoria fornecida. Para 
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Lewandowski “não se trata de água in natura, e nem de recurso transportado de 

fonte natural, mas de água tratada, na qual se adiciona flúor e outros produtos 

químicos”. No Brasil, a água vem sendo considerada um bem em escassez; no 

mundo, a incidência de tributos, nessas hipóteses, tem significado uma maneira de, 

pedagogicamente, indicar-se um uso mais adequado ao bem ambiental.  

Extrai-se dos votos dos ministros, que a evolução do tratamento jurídico 

conferido à água, de um lado, avança no sentido de considerar os recursos hídricos 

essenciais à vida, destacando a água potável como um bem ambiental humano 

fundamental; de outro lado, existem  muitos debates sobre a necessidade do 

desenvolvimento de políticas públicas de implemento às medidas de controle do 

desperdício da água (potável) e, também, estudos sobre a viabilidade da incidência 

de tributo sobre a utilização racional desse recurso natural, finito e cada vez mais 

escasso no sistema global.   

Os votos apontam a constante preocupação dos julgadores com a proteção 

dos recursos ambientais, notadamente dos recursos hídricos, mais especificamente 

da água (potável), canalizada ou não. As decisões contemplam a necessidade do 

equilíbrio ambiental, preocupando-se com a carência da água (potável), recurso 

natural finito, indispensável à vida.  

A exploração dos recursos hídricos, observadas as situações abusivas das 

concessionárias de serviços públicos, quanto ao abastecimento e cobrança da água 

(potável) deve ser acompanhada e denunciada por todos da sociedade.  

Por derradeiro, registra-se uma indagação: materializa-se a Justiça 

ambiental e o princípio do usuário-pagador quando se cobra tributos relacionados 

ao abastecimento da água (potável) do setor industrial, a água, esta que, utilizada 

como insumo, abastece-lhe a fabricação de determinados produtos, sendo ela 

utilizada para fins econômicos, e podendo beneficiar financeiramente indústrias 

consumidoras?   
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre a água potável revelam ser ela um bem ambiental 

essencial à vida e um direito ambiental humano fundamental e universal, marcado 

pela necessidade de ser diuturnamente protegido, preservado e tutelado 

juridicamente, implicando, também, a garantia da materialização do direito 

fundamental à saúde, à vida, ao trabalho e à alimentação, constatado que a água 

(potável) é o principal alimento da vida, capaz de manter a existência das gerações 

presente e futura (art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil).O 

dever da proteção da ambiência natural, artificial e laboral necessita da participação 

de todos – Estado, comunidades, sociedade, empregador, família, gerações 

presente e futura -, porque dela ninguém pode prescindir. 

A presente pesquisa aprecia questões relacionadas aos recursos hídricos, 

apontando a água potável como um recurso natural essencial à vida e um direito 

ambiental fundamental dos seres, humanos e não humanos. 

Ao resgatar disposições constitucionais e infraconstitucionais sobre a 

matéria, invoca julgamentos relevantes do Supremo Tribunal Federal, os quais 

discutem sobre: a incidência, ou não, do ICMS sobre os recursos hídricos; a 

valoração da água potável como bem essencial à vida; a preservação e proteção 

social, ambiental e jurídica, por meio de criação, implementação e materialização de 

políticas públicas de controle do uso racional dos recursos hídricos, questionando-

se sobre a possibilidade de incidência de tributação sobre a utilização racional do 

bem natural. 

Revela o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que do 

volume total da água do planeta Terra, somente cerca de dois e meio por cento 

(2,5%) diz respeito à água doce, estimando-se que até o ano de 2.025, mais de um 

bilhão e oitocentos milhões de pessoas (1,8 bilhão de pessoas) viverá em Estados 

ou regiões que apresentam escassez absoluta do recurso natural “água potável”; 

sendo que 40% das pessoas do Planeta estará submetida a condições de estresse 

hídrico (ONU, 2016).   
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A pesquisa traz à tona estudos sobre a gestão da água, que é de interesse 

de todos, e sobre o acesso à água potável, que é um direito humano fundamental, 

essência maior da vida, pela qual se pode materializar o direito à saúde, à 

alimentação, ao trabalho e à vida do homem e de todos os seres vivos, razão pela 

qual é importante o debate sobre o reconhecimento (ou não) do valor econômico da 

água potável, sem que, todavia, este se sobreponha à dignidade humana, porque a 

água sustém a vida.  

Tratar o meio ambiente a partir valoração da “água potável” é chegar ao 

bem essencial à vida do Planeta, merecedor de proteção, conservação e respeito de 

todos: do Poder Público, da sociedade, da comunidade, da família, do empregador, 

e de cada indivíduo, fato este que remete os presentes estudos às lições do Papa 

Francisco (2015, p. 15), cujos diálogos dirigidos a todas as pessoas, lançam 

desafios à proteção da vida e do meio ambiente, da “nossa Casa Comum”, como 

prefere o Papa. Afirma que o urgente desafio de “proteger a nossa casa comum 

inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um 

desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar”, 

recordando que “a água potável e limpa constitui uma questão de primordial 

importância, porque é indispensável à vida humana e à sustentação dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos”.   

Existe no ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas que 

compõem o “direito à água (potável)”, o qual se constitui por documentos nacionais 

e internacionais, extraídos de conferências e de convenções, iniciadas nos 

encontros de nações que se organizaram para discutir e deliberar sobre a utilização 

sustentável do recurso essencial à vida do Planeta, proclamada como meta a ser 

atingida pelo Direito Internacional do Meio Ambiente.  

Os estudos alertam sobre a escassez da água no planeta e resgata 

significativo texto da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, por meio da agenda 21, que arrola, entre outros objetivos gerais, 

a proteção da qualidade do abastecimento dos recursos hídricos a   
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[...] manutenção da oferta adequada de água de boa qualidade à população 
do planeta e, também, a preservação das funções hidrológicas, biológicas e 
químicas dos ecossistemas, adequando atividades humanas aos limites da 
capacidade da natureza, e o combate de moléstias relacionados com a 
água.  
 
 

Neste sentido, buscando a proteção desse nobre recurso ambiental, 

essencial à vida sadia, é imperiosa a concretização da gestão sustentável dos 

recursos hídricos por parte dos governos, que devem contar com a participação 

constante e responsável da sociedade, das comunidades, da família e de cada um 

dos homens, os quais devem desfrutar a vida, de maneira sadia e digna. Esse bem 

ambiental é global, social e comunitário, designando um direito ambiental 

fundamental do homem.  

Os estudos concluem, com respaldo na doutrina de Paulo Affonso Leme 

Machado (2016, p. 513), não ser possível, à luz das normas internacionais de 

direitos humanos, violar-se direitos fundamentais, inerentes ao ser humano, e 

justifica que: 

 
 
O direito humano fundamental é aquele que a pessoa tem não pelo seu 
merecimento ou pelo seu esforço, mas o que entra em seu patrimônio 
simplesmente pelo fato de seu nascimento. Não importa onde nasce e 
como tenha nascido, de quem seja filho ou filha, não se levando em conta 
para o exercício do direito humano e nacionalidade, a etnia e sexo. Hoje o 
direito humano fundamental reconhece e valoriza a dignidade da pessoa 
humana. Chegaremos a uma época, em que haveremos de afirmar que 
tudo o que tem vida tem dignidade, ainda que não seja sujeito de direito, 
mas necessite dos seres humanos para defenderem seus direitos.  
 
 

Acessar a água potável é um direito ambiental humano fundamental e 

universal porque ela (água potável) é intrínseca e essencial à vida humana. Sem a 

água potável a vida humana e dos outros seres vivos não se sustém. Todos: 

Estados, sociedades, comunidades, famílias, empregadores, e empregados devem 

curvar-se à essencialidade da água (potável) para a efetividade da vida sadia, 

salvaguardando-a, sempre, e prestando atenção às situações de escassez dos 

recursos dos mais vulneráveis.  
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RESUMO 
 

Objetivo: O objetivo do estudo é compreender a capacidade da mente humana de 
criar falsas memórias e sua influência e incidência na prova testemunhal do 
processo penal. Aponta para a alta incidência de casos de falsas memórias no 
processo penal brasileiro.  
 
Metodologia: A partir de pesquisa documental, utiliza o método dedutivo para, 
valendo-se de textos doutrinários, legislativos, jurisprudenciais e constitucionais, 
extrair conclusões sobre a as falas memórias em depoimentos.  
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Resultado: Apresentam-se algumas medidas capazes de diminuir a presença de 
falsas memórias em testemunhos durante a instrução, de maneira a minimizar o 
impacto negativo, na resolução dos casos penais, destas falhas cognitivas usuais 
que caracterizam os processos mnemônicos.  
 
Contribuições: O reconhecimento da relevância do trabalho multidisciplinar nos 
estudos das falsas memórias, na capacitação dos profissionais de Direito acerca 
deste aspecto e na integração de profissionais de outras áreas no ambiente do 
processo criminal. 
 
Palavras-chave: Processo penal; prova testemunhal; falsas memórias. 
 

 

ABSTRACT 

 

Objective: The objective of the study is to understand the capacity of the human 

mind to create false memories and its influence and impact on the testimonial 

evidence of the criminal process. It points to the high incidence of cases of false 

memories in the Brazilian criminal process. 

 

Methodology: Based on documentary research, it is used the deductive method to, 

based on doctrinal, legislative, jurisprudential and constitutional texts, obtain 

conclusions about the false memories in testimonies. 

 

Result: Some measures are presented to reduce the presence of false memories in 

testimonies during instruction, in order to minimize the negative impact in the 

resolution of criminal cases of these usual cognitive flaws that characterize 

mnemonic processes. 

 

Contributions:  Recognition of the relevance of multidisciplinary work in the study of 

false memories, in the training of legal professionals about this aspect and in the 

integration of professionals from other areas in the criminal process environment. 

 

Keywords: Criminal procedure; testimonial evidence; false memories. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A prova é o meio hábil para as partes evidenciarem a veracidade dos fatos 

alegados no curso do debate processual, de modo a formar o convencimento do juiz. 

Conduzem à adequada recognição das questões de fato subjacentes à discussão 

processual. Sabe-se que não se atinge, através do processo, uma dada verdade real 

(LOPES JR., 2015, p.193-194). A recognição dos fatos pauta-se pela maximização 

da verossimilhança entre o fato histórico e sua reconstrução. Uma inadequada 

identificação da quaestio facti impede, de partida, a tomada de decisões justas, seja 

pela pura e simples reconstrução falha dos eventos, seja porque a hipótese de fato 

mal firmada conduz à incidência equivocada das regras jurídicas.  

Dentre os diversos tipos de prova, a testemunhal assume imensa relevância 

no processo penal, convertendo-o em eventual cenário de confusões que o indivíduo 

pode produzir ao reviver as lembranças do crime e suas circunstâncias. As falsas 

memórias na prova testemunhal derivam de diversos fatores internos e externos, 

vivências e percepções que influenciam diretamente naquilo que vemos, ouvimos e 

interpretamos. Em muitas situações, enfraquecem a qualidade da prova.  

Este é um tema caro à justiça penal, por afetar toda a condução de um 

processo ou julgamento, e muito complexo, por envolver diversas disciplinas. Exige 

que profissionais e operadores do direito expandam seus conhecimentos na direção 

de uma melhor compreensão acerca do funcionamento da mente humana.  

Pressuposta a alta dependência que a justiça criminal possui em relação aos 

relatos de testemunhas ou informantes, bem como dos interrogatórios de imputados 

(meios diretos de defesa com proveito evidente na recognição fática), compreender 

como as falsas memórias influenciam nas decisões jurídicas é fundamental para os 

atos de gestão da prova oral - em particular, aqueles ligados à admissão e produção 

da prova. A adequada noção acerca das falsas memórias interfere, também, no 

momento da valoração da prova, no ambiente dos processos criminais.  
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Por tudo, justifica-se o estudo do tema. Neste contexto, exploram-se os 

processos que levam a mente humana a criar falsas memórias, bem assim a 

respectiva repercussão na prova oral do processo penal.  

 

 

2  A PROVA NO PROCESSO PENAL: SEU OBJETO E A PROVA TESTEMUNHAL 

ENQUANTO MODALIDADE 

 

Com brevidade, fincam-se aqui dois pressupostos. Primeiro, uma rápida 

posição sobre o objeto da prova. Após, como a prova testemunhal internaliza-se no 

universo classificatório dos meios de prova. 

 

2.1 O OBJETO DA PROVA 

 

De modo inicial, pode-se dizer que a prova apresenta-se no processo como 

um instrumento para a busca da verdade. Isto suscita imediato questionamento 

acerca de qual verdade se busca.  

Existem variadas concepções de verdade, desde a aristotélica noção de 

adequação do intelecto à coisa (verdade como ontologia dos objetos existentes no 

mundo), passando pela verdade como ideia humana lançada sobre o mundo, de raiz 

platônica e bem assentada, na modernidade, a partir da filosofia da consciência de 

corte kantiano (verdade como projeção de mundo do sujeito cognoscente).  

No século XX, emergem novas concepções de verdade. Por exemplo, dá-se 

com Heidegger a percepção de que o homem, sujeito cognoscente, é ser-no-mundo 

e parte do objeto que quer conhecer, em vez de sujeito distanciado do mundo de 

objetos a serem conhecidos. A superação heideggeriana do dualismo sujeito-objeto 

da epistemologia tradicional, mediante a fenomenologia, deu-se “do mundo que se 

revela e da consciência, desde sempre relacionada com o mundo” (SAFRANSKI, 

2005, p. 115). 
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Também avulta o giro linguístico, concebendo a verdade enquanto consenso 

entre agentes comunicantes, exaltando o universo de sentido criado pela linguagem, 

para o qual os objetos de mundo são meros substratos.  

A verdade atingível no processo, sob este olhar, dá-se como “argumentação 

intersubjetiva, comunicável linguisticamente, e racionalmente verificável das razões 

pelas quais se chegou a uma determinada valoração e, pois, a uma decisão”, de 

modo a que não se pode atingir verdades absolutas, mas apenas aquela que 

“induvidosa e intersubjetivamente possa dar-se por provada” (MUÑOS CONDE, 

2003, pp. 115 e 117), dentro dos limites procedimentais, sobretudo aqueles alusivos 

ao recolhimento da prova. 

O que se colhe, certamente, é a impossibilidade de certa verdade real ou 

certeza absoluta (BADARÓ, 2003, p. 31), cuja busca foi, por muito tempo, orientação 

de princípio processual penal. O jogo argumentativo procedimental relativiza o olhar 

com que se reconstroem os fatos, diante de outros interesses que também 

compõem as pretensões do processo – com destaque para aqueles que, no cinturão 

de garantias processuais, respondem pela vedação de excesso em face do réu -, 

restando obter, através da instrução, mera “constatação empírica parcial” (VOLK, 

2007, p. 102).  

O objetivo da parte, dentro do processo penal, é convencer o magistrado de 

que a sua noção da realidade é a correta, de que os fatos deram-se da maneira 

sustentada, à revelia da narrativa do adversário. Aduz Greco Filho (2015, p.212) que 

“a finalidade da prova é o convencimento do juiz [...]. Não se busca a certeza 

absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa suficiente na 

convicção do magistrado.”  

Com base nos ensinamentos de Cristina Di Gesu (2014, p. 6), o 

determinante no sistema acusatório é a busca, pelas partes, do convencimento do 

julgador, fato este que desencadeia a função eminentemente persuasiva da prova, 

desenvolvida dentro de um quadro de princípios. Obtém-se a verdade possível a 

partir do jogo procedimental. São ao menos três os princípios processuais penais 

que norteiam a prova, quais sejam: a) o princípio da investigação, orientado pela 
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ideia de que o juiz só poderá manifestar a sua decisão mediante os fatos alegados 

pelas partes e as provas por elas produzidas; b) o princípio da livre apreciação da 

prova, que aponta para uma apreciação discricionária por parte do magistrado, 

porém sempre de maneira motivada; c) o princípio in dubio pro reo, que afirma, em 

síntese, que se houver dúvida acerca dos fatos é preferível a absolvição de um 

culpado do que a condenação de um inocente (FIGUEIREDO DIAS, 1974, p.115-

118).  

Tais princípios cercam sobretudo a atividade judicial de valoração da prova, 

no ato sentencial, cujo convencimento a prova tem por objeto orientar. 

 

2.2  A CLASSIFICAÇÃO DA PROVA COMO TESTEMUNHAL 

 

São diversos os modos de catalogar a prova no processo penal, segundo 

variem os critérios. Exemplificativamente, podem ser diretas, quando demonstrarem 

o fato probando, ou indiretas, quando demonstram fatos diversos do thema 

probandum, a seu turno relacionados com o fato principal. Aqui, o critério é o vínculo 

do objeto de demonstração com o fato imputado. Quanto à força valorativa, diz-se 

plena a prova quando convincente para formação de um juízo ou indiciária, não-

plena, quando traz apenas probabilidades. (exemplificativamente, FEITOZA, 2009, 

p. 691/692) Quanto à forma pela qual é apresentada ao juízo, a prova classifica-se 

como documental, material ou testemunhal (LIMA, 2011, p. 842). Esta última é o 

tema de estudo. 

De fato, a prova testemunhal configura-se como um forma de produção da 

prova. É aquela resultante do depoimento prestado por um sujeito estranho ao 

processo, acerca dos fatos relacionados ao caso penal. 

Para a muitos autores brasileiros (LIMA, 2008, p.73; LOPES JR., 2013, 

p.481/482; CAPEZ, 2016, p. 471/472), a prova testemunhal possui três 

características fundamentais: a) oralidade, pois o depoimento será prestado 

oralmente, não sendo permitido trazê-lo por escrito; b) objetividade, porque a 

testemunha fala apenas sobre os fatos percebidos, sem emitir opiniões pessoais; c) 
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retrospectividade, a significar que a testemunha se refere a fatos ocorridos no 

passado.  

Estas usuais características mereceriam debates à parte, de menor ou maior 

monta. Quanto à primeira, por exemplo, note-se que o art. 204, parágrafo único, 

CPP, permite a consulta de apontamentos escritos. Da segunda, a partir da já 

aludida quebra heideggeriana do distanciamento entre sujeito cognoscente e objeto 

conhecido na compreensão de como se constitui a verdade sobre algo - eis que o 

agente é ser-no-mundo -, a pura objetividade torna-se inviável. O modo como se 

narra um fato vem impregnado de certa visão de mundo prévia ao narrador, e 

constitutiva de sua maneira de narrar. E o fato que narra pertence a um universo a 

que também ele, narrador, pertence. Isto frustra, em boa medida, a pretensão de 

objetivação da prova testemunhal. 

A retrospecção, a sua vez, caracteriza a prova oral como caminho de volta 

em relação às suas fases formativas. Nas palavras de Aquino (1995, p.26-55), o 

testemunho possui três fases em sua formação, quais sejam: a) o conhecimento do 

fato, b) a conservação do conhecimento e c) a declaração do conhecimento. A 

primeira fase refere-se a apreensão, que é o momento em que ocorre o primeiro 

contato, a tomada do fato. A segunda fase, a conservação do conhecimento, se dá 

através de um processo de fixação, que depende diretamente da memória do 

indivíduo. E por fim, a terceira fase, na qual a testemunha transmite o seu 

conhecimento para a autoridade competente, completando, desta forma, o 

testemunho.  

A testemunha, portanto, é peça fundamental no Processo Penal. Porém, a 

qualidade do seu relato depende de um conjunto de situações complexas. Por 

exemplo, o modo como dá sentido aos fragmentos de momentos que vivenciou, 

observou ou dos quais teve conhecimento, considerada a capacidade e limites da 

sua memória. Os filtros pelos quais o processo mnemônico ocorre interferem na 

construção do relato realizado após o lapso temporal transcorrido desde a vivência 

do quanto testemunhou (ROSA, 2014, p. s/n). Por isso, a palavra da testemunha, 

muitas vezes, não é suficiente para reconstruir a dinâmica dos fatos como 
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exatamente ocorreram. Dão-se distorções quanto às imagens da “realidade” 

enquanto vivência. 

É nesse contexto que a compreensão da memória humana e seu 

funcionamento é fundamental para o Direito e, mais especificamente, para entender 

o papel da testemunha no processo penal. Tudo convida ao estudo multidisciplinar 

acerca da memória humana e como pode ser traiçoeira, produzindo falhas 

sabotadoras, tema específico desse estudo e sobre o qual se trata na sequência. 

  

 

3  MEMÓRIA E FALSAS MEMÓRIAS: ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR  

 

Para compreender as falsas memórias e sua influência no processo penal, é 

fundamental descrever, em maneira sucinta, o contexto do funcionamento da 

memória humana, trazendo suas características, limitações, a evidenciarem as 

possibilidades de construções complexas que resultam da trama entre a realidade 

vivenciada, a imaginação e as influências externas. Aqui, há multidisciplinariedade, 

pois o direito há de olhar para fora de seu horizonte costumeiro, apelando às 

ciências ditas do ser, nomeadamente medicina, psicologia e psiquiatria de corte 

fisiológico. 

 

 

3.1 MEMÓRIA  

 

Com base nos ensinamentos de Wilson (2011, p.21-36), a memória é um 

dos componentes da mente humana e como tal, não é um simples elemento, nem é 

apenas uma função ou uma habilidade. Ao contrário é um conjunto de subsistemas 

que se interligam e se propagam, influenciam e são influenciados por diversos 

elementos internos ou externos.  

A memória, segundo Izquierdo (2011, p. 11) “[...] significa aquisição, 

formação, conservação e evocação de informações.” A aquisição também é 
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chamada de aprendizado, e só se grava aquilo que foi aprendido. Aduz também que 

a evocação é conhecida como recordação, lembrança, e só lembramos aquilo que 

gravamos, aquilo que foi aprendido. 

Portanto, a memória é elemento essencial para a formação de cada 

indivíduo. É a partir daquilo que presenciamos, ouvimos, sentimos, gravamos e 

interpretamos que formamos nossa personalidade e nos comunicamos com o 

mundo. Todo o processo de formação do ego ou primeira pessoa, no sentido da 

tomada de autoconsciência, por parte do indivíduo, guia-se pela estrutura 

mnemônica. E sua abertura para os demais indivíduos, em reconhecimento ao alter, 

ou terceira pessoa, igualmente tem-na por guia. 

Para além de elemento basal de formação da personalidade, Sternberg 

(2008, p.156) aduz que a memória é o meio pelo qual codificamos, armazenamos as 

informações e eventos passados para recuperá-las quando alguma situação do 

presente requerer aquelas informações ou aprendizados. Exalta-se, neste ponto, 

que a cada mínimo gesto orientado à adaptação do ser humano ao mundo, ele 

evoca o acervo de memória sobre quadros similares e realiza, dentre aquelas 

compreensões arquivadas como verdadeiro background, suas escolhas.  

Na fisiologia do cérebro, de acordo com Izquierdo (2011, p.12), não há uma 

localização específica para o armazenamento das memórias. Há sim, um conjunto 

de ligações e conexões de circuitos e estruturas neurais que envolvem lobos 

temporais mediais, córtex pré-frontal, cerebelo, septo medial, entre outros que 

trabalham em prol da memória. 

A memória, em sua complexidade, pode ser catalogada em tipos e 

classificações, conforme Wilson (2011,p.36-50), tudo como consequência de 

apresentar-se como conjunto de subsistemas que atua em diversas frentes, 

recebendo, armazenando e dando significados aos eventos. A título de exemplo, o 

tempo de armazenamento de informações, se curto ou duradouro, permite catalogá-

la em sensorial, de curto prazo ou imediata e de longo prazo (WILSON, 2011, p.22-

63).  
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A memória também pode ser classificada: a) pelo tipo de informação: 

memórias semânticas (implícitas), episódicas (autobiográficas) e procedurais 

(vinculada às capacidades motoras e sensoriais); b) pela modalidade específica dos 

sentidos empenhados no registro da informação, como memória tátil, auditiva, 

olfativa, gustativa ou visual; c) pelas etapas do processo de evocação, em memórias 

explícitas (episódicas) ou implícitas (de procedimento); d) pela projeção temporal, 

em evocação ou reconhecimento, que são as memórias retrospectivas e 

prospectivas. 

Todos esses tipos e classificações ao final se relacionam e compõem o 

conjunto de condições, formas ou sistemas de percepção, captação, filtragem e 

armazenamento das informações, transformando vivências em memória. E, na 

complexidade da mente humana, dos sistemas neurais e cerebrais e sua relação 

com a psiquê, vislumbra-se a experiência cotidiana das falhas de reconstituição de 

fatos e falsas memórias.  

Para explicá-las, Mlodinow (2014, p.54-55) alude ao fato de que nenhum de 

nós pode reter na memória, em integralidade, a vasta quantidade de detalhes com 

os quais nos deparamos nos diversos momentos de nossas vidas. Por isso, nossos 

erros de memória possuem uma origem comum: todos são artefatos que a nossa 

mente usa para preencher as inevitáveis lacunas.  

Este modelo teórico também sugere que tais artefatos incluem confiar em 

nossas expectativas, em nossos valores, de uma forma geral, em nossos 

conhecimentos prévios. São os vieses ou desvios cognitivos. “Como resultado, 

quando nossas expectativas, nossos valores e conhecimento prévio estão às turras 

com os acontecimentos reais, nosso cérebro pode ser enganado” (MLODINOW, 

2014, p.55). Vale-se, no ponto, de Münsterberg, o qual publicou em 1905 

importantes estudos acerca do funcionamento da memória, influenciando a evolução 

do respectivo conhecimento. Em suas pesquisas, descobriu que as pessoas têm 

uma boa lembrança dos aspectos principais dos eventos, porém, uma má lembrança 

dos detalhes. Quando, passado o evento, são instadas ao relato por terceiro, ou 

meramente trazem o fato à consciência, como lembrança, veem-se como que 
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pressionadas pelos detalhes não lembrados. É aí que, mesmo as pessoas bem-

intencionadas, fazendo esforços para serem precisas, sem querer, preenchem as 

lacunas quanto aos detalhes inventando situações que liguem os espaços, de 

maneira a delinearem uma história completa. Por fim, as pessoas acreditam nas 

lembranças que inventaram, fixam o relato como correspondência ao quadro de 

mundo vivenciado, não conseguindo discernir entre o real e o que criaram 

(MLODINOW, 2014, p.59-68). 

Em confirmação destas conclusões, no ano de 1932, o psicólogo cognitivo 

Bartlett divulgou estudo mostrando que expectativas pessoais influenciam na 

memória de um evento passado, apontando que a recordação é, na verdade, um 

processo de reconstrução que envolve esquemas mentais e o conhecimento prévio 

da pessoa. Neste sentido, apontou que a cultura da pessoa é elemento que afeta a 

lembrança (SENE; LOPES; ROSSINI, 2014, p.24). 

A memória é, portanto, um sistema organizado em diversos subsistemas e 

que pode, em algum momento, enfrentar problemas ocasionados por doenças, 

danos a algum dos elementos dos sistemas ou dificuldades psíquicas que podem 

produzir erros ou distorções na preservação de eventos ou sua interpretação 

(MLLODINOW, 2014, p.56-71). Destaca-se que  fatores ambientais, sociais, culturais 

e educacionais influenciam na retomada da memória verídica ou na criação de 

memórias fantasiosas ou distorcidas. Dentre as várias manifestações de falhas de 

memória, interessa aqui o estudo das falsas memórias. 

 

3.2  FALSAS MEMÓRIAS 

 

Por falsa memória compreende-se a lembrança de eventos que nunca 

aconteceram ou que ocorreram, mas de forma muito diversa daquela relatada. 

Trata-se então, segundo Mazzoni e Scoboria (2007, p.788) de qualquer instância na 

qual a memória é reportada para um evento ou componente de um evento que não 

tenha sido experimentado. Similares, Santos e Stein (2008, p. 415) definem falsas 
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memórias como “um tipo de distorção mnemônica que consiste na recuperação de 

eventos que nunca ocorreram”. 

Quando ocorre um fato de natureza intensa, especialmente no caso de uma 

tragédia, Di Gesu (2010, p.111) explica que a pessoa que o presenciou, no curto 

prazo, recorda-o com riqueza de detalhes. Porém, o tempo colabora para que as 

pessoas esqueçam detalhes concretos e mantenham as lembranças dramáticas e, 

portanto, emocionais. As falsas memórias atam os pontos lacunosos. E integram-se 

no campo mnemônico. Afinal, para além de referir-se ao passado da pessoa, a 

memória “deve-se fazer acompanhar de um processo emocional de crença” 

(FERRATER MORA, 2004, p. 1.927, aludindo aos estudos de William James). A 

pessoa acredita no produto final do processo de recordação. 

As pesquisas em torno das falsas memórias são muitas e diversas. Buscam 

contemplar os potenciais fatores que influenciam a memória ou o seu sistema de 

funcionamento e que provocam as memórias falsas. São aspectos que vão desde 

questões neurais até emocionais. Importa destacar que criar falsas memórias é 

também um processo natural do sistema que lança mão deste tipo de conduta para 

fins de proteção, defesa e equilíbrio mental. É parte das funções da memória: 

lembrar, esquecer e produzir falsas memórias (STEIN et al., 2010, p.27). 

As falsas memórias podem ser espontâneas ou ainda serem fruto de 

influências externas. Stein e Neufeld (2001, p.180-181) explicam que as falsas 

memórias espontâneas ou autossugeridas se configuram como um processo interno 

do indivíduo, sendo parte do mecanismo de funcionamento da memória. Portanto, 

neste caso a distorção da memória acontece de forma endógena: a pessoa recupera 

em sua memória o significado e a essência do fato vivido e não a memória literal. 

Em geral, a perda de memória literal é gerada pela inserção de novas informações. 

Quando for solicitado à pessoa que lembre ou narre determinado evento 

armazenado em sua memória e a informação original é apenas de significado, o 

processo natural do sistema da memória é comparar com novas informações 

armazenadas, que complementam a memória original. A partir daí, a pessoa cria – 

sem domínio do processo - uma nova história. E crê nela. 
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Já as falsas memórias sugeridas ou exógenas são aquelas que sofrem 

influência externa e consistem em falsas informações que são incorporadas na 

memória original por outra pessoa ou por alguma situação do ambiente externo. 

“Nossa memória é suscetível à distorção mediante sugestões de informações 

posteriores aos eventos. Além disso, outras pessoas, suas percepções e 

interpretações podem influenciar a forma como recordamos dos fatos” (STEIN et al, 

2010, p. 26). Portanto, as falsas memórias sugeridas não são intencionais, mas 

frutos de uma percepção diversa acerca da mesma situação, por parte de terceiro. 

Quando relatada pelo terceiro àquele que tem armazenado em sua memória um 

contexto da mesma situação, acaba por influenciá-lo, mudando seu quadro 

interpretativo acerca daquele acontecimento. 

No quadro dos fatores exógenos, Mlodinow (2014, p.72) explica que os 

seres humanos são muito suscetíveis as falsas memórias. Qualquer pessoa, com ou 

sem intenção, através de um simples comentário casual, pode acionar o sistema 

neural da outra pessoa a receber, armazenar e associar o relato a alguma outra 

situação já presente em sua memória. Assim, mais tarde, quando for lembrar de um 

evento verdadeiro, já terá esta informação falsa agregada como verdadeira em sua 

história original. 

Entretanto, o mesmo autor assinala que, mesmo quando as memórias são 

totalmente fabricadas, elas, de um modo geral, se baseiam em uma verdade (2014, 

p.73). Os detalhes que foram inventados advêm de um universo subliminar da mente 

(não guarda correspondência com o clássico id ou inconsciente freudiano), de todo 

um sistema de experiências sensoriais e psicológicas do corpo humano, e das 

expectativas e convicções criadas a partir destas experiências. Explica que “o 

desafio enfrentado pela mente, e que corresponde ao inconsciente, é ser capaz de 

filtrar este inventário de dados a fim de reter as partes que realmente nos 

interessam” (MLODINOW, 2014, p. 57). 

Importa destacar que falsas memórias são diferentes de mentiras ou formas 

de tentar ludibriar alguém. São, sim, fruto de fatos armazenados na memória e que, 

quando relembrados, associam fatos diferentes ou partes de uma situação 
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vivenciada com outras criadas pela mente de forma inconsciente e/ou sugeridos a 

partir dos fatores exógenos elencados. O agente das falsas memórias acredita 

fielmente que aquilo que está narrando é a verdade vivenciada (SANTOS; STEIN, 

2008, p.415-428). 

Destacam-se as emoções como fonte de falsas informações Santos e Stein 

(2008, p.415-428), de modo que as áreas psicossanitária e jurídica têm dado 

especial atenção a este aspecto. Estudos realizados nas duas últimas décadas 

revelam que algumas técnicas psicoterapêuticas, utilizadas para recuperar 

memórias emocionas da infância, resultaram em evidências de que as emoções 

podem produzir lembranças de eventos que na realidade não aconteceram. É o caso 

de violência sexual sofrida na infância. Estas falsas memórias, induzidas pelas 

emoções, podem ser fruto de alguma sugestão ou de autossugestão, criando  uma 

história completa ou apenas parte dela. 

Os estudos neurocientíficos, além de avançarem no entendimento de como 

funciona a mente humana, suas interligações e influência de cada campo neural nas 

atividades mentais, desenhando os elementos condutores das falsas memórias, têm 

também avançado para demonstrações que “duvidam” da capacidade humana de 

conscientemente lembrar daquilo que viu, ouviu ou testemunhou, sem a influência 

dos processos neurais. 

Note-se que o avanço das neurociências, sobretudo através de tecnologias 

como a ressonância magnética, espraia-se para outras sugestões incômodas. Além 

do peso da desconfiança sobre a credibilidade dos registros mnemônicos, a própria 

liberdade de decisão humana encontra-se em xeque. Recorde-se, por exemplo, a 

alusão de Crespo (2013, p.25-26) aos estudos que defendem as ações humanas 

como não guiadas por uma vontade consciente, mas sim por processos 

inconscientes, não havendo espaço para o livre arbítrio. Nossas ações estariam 

determinadas por estados imediatamente anteriores de nosso cérebro. Lado outro, 

a liberdade de vontade é sempre permeada pelo acervo de memória. Como explica 

Kahneman (2012, p. 186), “o indivíduo tende a orientar as suas tomadas de decisão 
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pelo grau de probabilidade e de similaridade, com as grandezas comparadas e 

evocadas da memória.” 

A incômoda revelação das falsas memórias está cimentada. Oliver Sacks 

(2015, p.108), renomado neurologista, afirmava que quando uma história ou uma 

memória falsa é construída, acompanhada por imagens sensoriais vívidas e emoção 

forte, o ser humano pode não ser apto para distinguir o verdadeiro do falso, pode 

não haver um recurso interno, psicológico e nem algum modo neurológico externo 

que consiga fazer essa distinção. Enfim, construir histórias como recurso para 

complementação de lacunas na lembrança é um processo natural da memória 

humana, sem necessariamente ter base em uma realidade vivenciada.  

Segundo Sacks (2015, p. 108-109), os correlatos fisiológicos desse tipo de 

memória podem ser examinados com técnicas de imagem funcional do cérebro – de 

novo a ressonância magnética -, as quais mostrarão que memórias vívidas 

produzem uma ativação cerebral praticamente idêntica, quer a memória seja 

baseada em experiência, quer construída internamente. “Ao que parece, a mente ou 

o cérebro não possui um mecanismo para assegurar a verdade, ou pelo menos o 

caráter verídico das nossas recordações”. 

O sistema da memória humana, portanto, é construído como um mecanismo 

que prioriza maneiras de garantir uma segura e protegida adaptação do indivíduo e 

seus quadros de consciência ao entorno de vida. Como tal, processa, muitas vezes 

sem consciência ou intenção, uma nova, diferente ou distorcida história, quando é 

instado a recordar ou narrar um evento. Assim, a falsa memória pode interferir 

diretamente no cotidiano do sujeito ou em outras situações sociais, como no campo 

dos processos judiciais, onde o relato de fatos passados é usualmente fundamental 

para levar as atividades jurisdicionais a bom termo. 
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4  FALSAS MEMÓRIAS NA PROVA TESTEMUNHAL DO PROCESSO PENAL  

 

A prova testemunhal, como já demonstrado, é um meio de prova importante 

para o Processo Penal e, em muitos casos, a única prova possível. Porém, o ser 

humano tem condições de funcionamento da sua memória que podem afetar a 

legitimidade de uma narrativa testemunhal, como a falsa memória, característica 

reconhecidamente necessária à função da memória humana na proteção da 

adaptação consciente do indivíduo ao mundo. Este é um tema recente, em que os 

estudos ainda buscam delinear compreensão e perspectivas sobre como e porque 

ocorrem, mas já se reconhece sua importância para o Direito Penal e a justiça 

processual penal. 

As testemunhas, como repetidamente já se disse, são meios de prova 

fundamentais na maioria dos casos penais e muitos processos são exclusivamente 

embasados neste meio probatório. Baldasso e Ávila (2018, p.374) afirmam que, 

independentemente do delito cometido, e da forma como foram tomadas as 

declarações das testemunhas, a situação com a qual o magistrado se depara, na 

maioria dos casos, é a de que o processo penal está instruído basicamente com a 

prova oral. Ainda que alguns crimes, por características próprias, suscitem 

importante peso para a prova documental, como sonegações fiscais e 

previdenciárias, delitos funcionais e licitatórios, ou outros concitem prova material 

com submissão à perícia (evocando-se, aqui, a velha noção de corpo de delito e o 

art. 158, CPP), também neles a prova oral efetivamente aparece para, no mínimo, 

complementar aspectos imprescindíveis à adequada jurisdição. 

A prova testemunhal vem sendo há séculos posta em dúvida. Baldasso e 

Ávila (2018, p.373) citam texto de Farinacci, de 1617, em que interpelava a condição 

da memória da testemunha acerca do evento. Percepções como esta, que duvidam 

da veracidade da prova testemunhal, indicam que falsas memórias vêm sendo 

identificada empiricamente há vários anos, não como desconfiança com peso sobre 

a testemunha, mas sobre sua memória. 
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A temática tornou-se de tal forma relevante para o direito que o Ministério da 

Justiça desenvolveu e financiou o Diagnóstico Nacional de Práticas de Entrevistas 

Forenses e Reconhecimento Pessoal com o fim de desenvolver pesquisa científica 

multidisciplinar buscando apurar os elementos que afetam a confiabilidade da prova 

testemunhal. Tudo a envolver desde a compreensão do funcionamento da memória 

até a forma como as testemunhas são questionadas sobre suas memórias (BRASIL, 

2015, p.17). 

Em estudo conduzido por Baldasso e Ávila (2018, p.377-383, passim), 

adotando como referências acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

levantaram-se entre 2004 e 2017, 437 julgados em que depoimentos com falsas 

memórias foram objeto de discussão. Desses 437 acórdãos, 90,16% foram de 

Apelação Crime. Os demais estavam divididos em Embargos de Declaração 

(2,52%), Embargos Infringentes e de Nulidade (2,29%), Habeas Corpus (1,60%), 

Recurso em Sentido Estrito (1,14%), Revisão Criminal (1,14%) e Recurso Especial 

e/ou Extraordinário (1,14%). Com relação aos tipos penais, o levantamento realizado 

indicou o seguinte universo: estupro de vulnerável (47,14%), roubo majorado 

(17,39%), atentado violento ao pudor (15,10%), estupro (5,95%). Pelo bem jurídico 

com critério de classificação, crimes contra a dignidade sexual (68,88%), crimes 

contra o patrimônio (23,11%), crimes contra a vida (1,14%), os crimes previstos em 

leis especiais (1,60%), e os acórdãos sem classificação do tipo penal (5,26%). Os 

autores assinalaram que, conquanto recorrente a proposição de discussão sobre a 

incidência de falsas memórias, escasso foi o impacto prático dos debates 

respectivos. 

A preocupação do Ministério da Justiça (BRASIL, 2015, p.17) em estimular 

os estudos científicos e avaliar a influência das falsas memórias nos processos 

penais, bem como os resultados do estudo de Baldasso e Ávila (2018, p.371-407), 

apontam para alguns elementos importantes: a preocupação e interesse da justiça 

brasileira em identificar a relevância desta temática na realidade jurídica brasileira e 

na qualidade dos julgamentos; a constatação de número significativo de feitos em 

que invocações de falsa memória nos processos penais brasileiros podem ter 
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conduzido as conclusões do julgado; a importância de equipe multidisciplinar, 

especialmente da psicologia aplicada ao testemunho, na condução da produção da 

prova nos processos judiciais, bem como o valor destes aspectos no julgamento 

justo e equânime. 

É necessário, portanto, rever as práticas jurídicas, revisar a própria 

legislação e, principalmente, aprofundar o conhecimento acerca do tema, buscando 

analisar as possibilidades efetivas de neutralizar o problema no âmbito processual 

penal. 

 

4.1 FATORES INTENSIFICADORES DAS FALSAS MEMÓRIAS NO PROCESSO 

PENAL E POSSÍVEIS VIAS DE NEUTRALIZAÇÃO 

 

Um conjunto de fatores instam o desenvolvimento das falsas memórias. 

Avultam, dentre eles, a passagem do tempo e o procedimento de evocação da 

recordação. 

O elemento temporal tem grande influência nas narrativas com falsa 

memória. Em adultos, em geral, as falsas memórias em situações forenses foram 

detectadas quando o testemunho é realizado semanas, meses ou anos após a 

ocorrência do evento. (STEIN; NEUFELD, 2001, p.184-185). A título de exemplo, em 

roubos, taxas de identificação de 71,43% deram-se em até um dia após o crime; já a 

passagem de tempo entre 7 e 34 dias derrubou-a para 33,33%, e finalmente para 

14,29%, com mais de 34 dias, segundo estudo conduzido por Tollestrup, Turtle e 

Yuille (apud ÁVILA, 2013, p. 130). 

Lado outro, a durabilidade da falsa memória pode dar-se pelo mesmo 

período cronológico que a memória original, ou seja, pode não se desgastar com a 

repetição da lembrança e ainda pode se intensificar, dado que a recordação 

solidifica mais o armazenamento pela memória (STEIN; NEUFELD, 2001, p.184). 

Afinal, a repetição consolida a narrativa criada pelo cérebro para preenchimento de 

hiatos nas impressões sensoriais associadas à vivência. 
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Para neutralizar a influência do transcurso de tempo, como propulsor de 

falsas memórias, uma das alternativas sugeridas e utilizadas é a realização de 

diversas entrevistas com a mesma testemunha. Busca-se detectar, em algum 

momento, contradições na narrativa. A repetição de entrevistas poderia instar, ainda, 

a recordação de aspectos da história original, a partir da evocação reiterada da 

respectiva memória (STEIN; NEUFELD, 2001, p.183-185). 

É duvidoso que este método seja consistente. Afinal, a retomada da 

narrativa, no processo comunicativo, retroalimenta o acervo mental fixado quanto ao 

evento e, mais das vezes, altera-o. Tomando por objeto de estudo a confecção de 

um acordo comercial, no qual as partes avançam e recuam na negociação no 

período de alguns dias, Leonard Mlodinow (2014, p.53) afirma que “na construção 

da memória, há o que você disse, mas também há o que comunicou, o que os 

outros participantes do processo interpretaram como sua mensagem, e finalmente, o 

que eles lembram dessas interpretações”. É por este motivo que as pessoas 

costumam discordar radicalmente a respeito de suas lembranças de tal evento.  

Afirma Mlodnow, ainda, que é pela mesma razão citada anteriormente que é 

comum, no universo da advocacia, adotar-se o expediente de tomar notas acerca de 

conversas importantes. Arremata que, “embora isso não elimine o potencial de 

lapsos de memória, sem dúvida o reduz” (2014, p. 53).  

Aqui, de fato, aparece um método capaz de neutralizar falsas memórias, 

conduzido pelo próprio portador das lembranças. O sujeito, ao registrar as 

impressões vívidas do fato a ser futuramente recordado, quase que 

simultaneamente à experiência, fixa os contornos obtidos pelas impressões 

sensoriais imediatamente colocadas em contato com o fenômeno. A adição de 

elementos futuros, em construção típica de falsa memória, pode ser facilmente 

detectada pela comparação com os registros originais.  

Evidentemente, não há um hábito de realização de similares registros, 

mediante anotações escritas de impressões pessoais, por parte de testemunhas 

que, acidentalmente, presenciam casos com contornos penais, no cotidiano de suas 

vidas. Raramente alguém chegará em casa e fará um registro escrito ad perpetuam 
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rei memoriam. Porém, relatos contemporâneos ao evento acabam por serem fixados 

nas ferramentas de comunicação largamente difundidas a partir da sociedade em 

rede virtual. Por exemplo, a vívida narrativa do fato, pela testemunha, a terceiros, 

com muita probabilidade, pode ter sido feita mediante texto ou áudio em redes 

sociais (whatsapp, facebook, até eventuais registros fotográficos, por instagram, e-

mails). Estas comunicações, armazenadas em arquivos, remanescem disponíveis, 

como a substituir o hábito, que em épocas anteriores foi modismo, de registrar o 

cotidiano da vida em diários (os quais, também, fariam as vezes das anotações de 

advogados, referidas por Mlodnow...).  

A justiça criminal tem, nestes registros, úteis ferramentas para recognição 

fática capaz de minimizar falsas memórias. Os meios são vários. Passam pela 

orientação à testemunha para que verifique seus arquivos pessoais, 

contemporâneos ao evento. Eventualmente, e respeitado o acervo de direitos e 

garantias individuais, podem ocorrer pelo acesso determinado por ordem judicial 

(cuide-se que, de princípio, a quebra de privacidade ou intimidade, direitos 

fundamentais do art. 5o., X e XII, CR, por ordem judicial, tem no sujeito ativo do crime 

seu destinatário, não na testemunha). Até mesmo a busca e apreensão de 

equipamento eletrônico pode ter este escopo, à vista do art. 240, 1o., alíneas e 

(primeira parte) e h, CPP. 

Já por parte dos agentes do sistema penal – polícia ostensiva, técnica e de 

investigação – a realização de anotações sobre as imediatas impressões do evento 

deve ser padrão. São inúmeros os casos em que policiais militares não se recordam 

da ocorrência ou adicionam à narrativa aspectos coligados pelo mecanismo das 

falsas memórias, tudo por força da passagem do tempo. A realização de anotações 

contemporâneas à ocorrência – como praxe de trabalho diuturna – minimizaria 

imensamente estes defeitos nas narrativas dos responsáveis pelo atendimento e 

apuração inicial do caso penal. 

Outro fator influenciador nas falsas memórias é o procedimento de evocação 

da recordação. Esta situação é bastante visível no meio de prova do reconhecimento 

pessoal do sujeito ativo do delito, bem estudado por Fonseca (2017, p.58). O 
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Diagnóstico Nacional de Práticas de Entrevistas Forenses e Reconhecimento 

Pessoal (BRASIL, 2015, p.69) revelou que há maior cuidado quanto à adoção dos 

parâmetros codificados no art. 226 do CPP para realização do reconhecimento 

pessoal na etapa judicial, em regra durante a audiência, quando comparado ao 

reconhecimento procedido na etapa de investigação pré-processual. No entanto, a 

experiência forense costuma ser informal. É comum que apenas se pergunte à 

vítima ou testemunhas se reconhecem a pessoa do réu, usualmente presente ao 

ato. Neste caso, o procedimento formal de reconhecimento é substituído por prática 

em que o juízo ou a parte, quando da pergunta, aponta diretamente ao imputado 

como alvo do reconhecimento. O gesto de apontamento pode instar falsa memória. 

Na fase policial, são comuns situações em que apenas uma foto é mostrada 

para que se confirme ou não a identidade. Esta prática é considerada pela psicologia 

do testemunho muito sujeita a erros. Raramente existe a estrutura do chamado vidro 

técnico, através do qual o reconhecedor visualiza um conjunto de pessoas com 

características similares, dentre as quais está aquela sob suspeita. O próprio 

perfilamento de pessoas com características físicas semelhantes, lado a lado, é 

usualmente desrespeitado (art. 226, II) Conquanto não haja previsão legal para o 

reconhecimento fotográfico, ele é realizado (BRASIL, 2015, p.69). 

Tais práticas, em regra, não encerram nulidade, segundo a iterativa 

orientação da jurisprudência. Porém, os julgados não se atêm ao eventual problema 

de que a mecânica procedimental sirva para concitar falsas memórias, ou no mínimo 

aporte elemento aditivo à recordação. 

Enfim, a constatação e neutralização de falsas memórias exige um conjunto 

de esforços aos quais o aparelho de justiça somente agora passa a atentar – até 

porque, a consolidação da existência do fenômeno firma-se com o avanço da 

neurociência e psicologia cognitiva. Lopes Jr. e Di Gesu (2007, p.108-109) trazem 

algumas sugestões de melhorias nos procedimentos do processo para fins de evitar 

ou perceber falsas memórias, reconhecendo que não há soluções simples para 

problemas complexos: sugerem que a colheita de provas seja realizada em um 

prazo razoável, objetivando diminuir a influência do tempo que participa diretamente 
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na produção de muitas falsas memórias; destacam a necessidade de adoção de 

técnicas de interrogatório e a entrevista cognitiva, que permitem a obtenção de 

informações quantitativa e qualitativamente superiores às das entrevistas 

tradicionais, altamente sugestivas e ainda apontam para a eficiência da gravação 

das entrevistas realizadas na fase pré-processual, principalmente as realizadas por 

assistentes sociais e psicólogos, pois, permite ao juiz o acesso a um completo 

registro eletrônico da entrevista. 

Acrescentaríamos os já mencionados registros policiais escritos, 

adicionando a necessidade de filmagem de abordagens e ocorrências policiais, bem 

como o acesso ao acervo de arquivos de comunicação do responsável pelo relato, a 

partir - como regra -, de iniciativa da própria testemunha. 

Todos esses elementos trazem luz ao tema e permitem comparar as práticas 

forenses, as normas existentes e as possibilidades de revisão, visando a melhora do 

sistema. 

 

4.2 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AS FALSAS MEMÓRIAS  

 

Alguns dispositivos do Código de Processo Penal (CPP) têm elementos que 

viabilizam construir proteção contra falsas memórias. Colacionam-se, v.g., os arts. 

204, 17, CPP. Outros, pela maneira como observados na praxis, podem intensificar 

a respectiva ocorrência, como os arts. 210, 212 e 226. 

O já assinalado parágrafo único do art. 204. Vale transcrevê-lo: “Art. 204. O 

depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por 

escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta 

a apontamentos.  

Como se observa, o parágrafo único delibera acerca da possibilidade de a 

testemunha lançar mão brevemente de apontamentos escritos ao narrar os fatos de 

interesse no processo. Em tese, o procedimento permitiria facilitar a lembrança 

fidedigna do evento, sem que haja garantias, já que a memória, quando do registro 
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dos apontamentos pela testemunha, já pode estar contaminada (BRASIL, 2015, 

p.21), sobretudo pela ausência de contemporaneidade entre o evento e a anotação. 

No caso do afastamento das testemunhas e do réu, o art. 17 do CPP aduz 

que, se o juiz verificar que a presença do réu causará humilhação, temor ou sério 

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de maneira que prejudique a 

veracidade do depoimento, poderá fazer a inquirição por videoconferência e, 

somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, dando 

prosseguimento na inquirição, com a presença do seu defensor. Não se trata, 

propriamente, de mecânica voltada a evitar falsa memória. Todavia, certamente 

exonera o relato de mais um fator externo de pressão, capaz de contaminar o 

discurso testemunhal, i.é, a maneira como emprega palavras, enquanto signos 

linguísticos, para transmitir o registro mnemônico do tema de prova. 

Com relação ao afastamento excepcional do réu quanto às testemunhas, 

antes dos seus depoimentos, este é um cuidado observado pelo judiciário brasileiro, 

embora o uso da videoconferência, como método, seja pouco utilizado.  

O que não convém é que, em nome do temor de aproximar a testemunha do 

réu, limite-se o depoimento destas à investigação, convocando-se 

preponderantemente autoridades de investigação e polícia ostensiva para os relatos 

em juízo. Este panorama reduz em muito o potencial de eficiência dos meios de 

prova no Processo Penal. (BRASIL, 2015, p.57).  

Malatesta (2004, p.55) afirmava que a tranquilidade do depoente é um 

elemento fundamental para fomentar um depoimento verídico. Neste sentido, a 

exposição da testemunha a outras testemunhas ou ao réu aumenta 

substancialmente a possibilidade de sugestão e, portanto, de falsa memória. Ao 

contrário, nos depoimentos colhidos por entrevista técnica, a aproximação entre 

entrevistado e entrevistador cria vínculo de confiança (BRASIL, 2015, p.67), 

facilitando a exteriorização do registro mnemônico.  

Já a inobservância das fórmulas legais, de modo estreito, pode instar falsas 

memórias. 
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O art. 210 do CPP trata das condições em que o depoimento das 

testemunhas é realizado, expondo que cada testemunha será inquirida de maneira 

que as outras testemunhas não saibam e nem ouçam os depoimentos destas, 

devendo o magistrado adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. O 

parágrafo único deste mesmo artigo afirma que antes do início da audiência e 

durante a sua realização, haverá espaços reservados separadamente para garantir a 

incomunicabilidade das testemunhas. Este cuidado, ao isolar o relato testemunhal, 

acaba prevenindo a contaminação do registro mnemônico em relação ao fator 

externo à memória da testemunha relativo às perspectivas das outras testemunhas. 

Sobre este ponto, a pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça aponta que 

as formas previstas no art. 210 do CPP não são, inúmeras vezes, efetivadas na 

prática jurídica. Embora não haja registro de testemunhas ouvidas ao mesmo tempo, 

é comum o descuido relativo à incomunicabilidade das testemunhas, antes de serem 

chamadas à audiência. Na maioria dos casos, elas ficam juntas em corredores, 

ocasião em que podem trocar impressões sobre os fatos, sem qualquer fiscalização. 

O pouco de cautela que se tem em alguns casos é o distanciamento das 

testemunhas e do réu ou, das testemunhas de acusação daquelas de defesa 

(BRASIL, 2015, p.67).  

O CPP, em seu artigo 212, traça a forma como a arguição das testemunhas 

deve ser realizada. Prevê que as perguntas serão formuladas pelas partes 

diretamente à testemunha, não sendo permitidas pelo juiz aquelas que puderem 

induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou ainda, importarem na 

repetição de outra já respondida (BRASIL, 1941, p. s/n). 

Na prática, o estudo realizado pelo Ministério da Justiça aponta falhas na 

capacidade dos profissionais de organizar adequadamente perguntas, porquanto 

muitas vezes repetitivas ou indutivas. Também, aponta-se interferência do juiz para 

além dos pontos não esclarecidos, que são os únicos em que deveria arguir, 

segundo o modelo acusatório mitigado por atividade residual judicial de investigação 

quanto a aspectos dubitativos da matéria de fato. Muitos juízes ainda realizam as 

perguntas iniciais, ainda antes de o Ministério Público e a Defesa realizarem essa 
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tarefa, conquanto destinada primordialmente a eles. Muitos, ainda, filtram as 

perguntas, perseverando no superado modelo da repergunta judicial a partir da 

pergunta formulada pela parte. Observou o estudo que as perguntas do juiz se 

mantêm e para além disso, são indutivas e fechadas, diminuindo as possibilidades 

de recuperação de informações, pela memória da testemunha, que sejam confiáveis 

e com qualidade (BRASIL, 2015, p.67).  

Pontualmente, exalta-se a existência de método de condução das perguntas 

minimizador de falsas memórias e redutor do poder de sugestão do inquirente. 

Trata-se da entrevista cognitiva, composta dos seguintes passos: a) constituição de 

relação inicial amistosa em ambiente acolhedor; b) instância ao entrevistado para 

que se situe no contexto original do fato recordado; c) a partir daí, obtenção da 

narrativa livre acerca dele; d) só após, sobrevém o questionamento mediante 

perguntas; e) fechamento da inquirição, mediante resumo dos fatos comunicados e 

manutenção, em aberto, do processo comunicativo (tudo cf. ÁVILA, 2013, pp. 140-

143). 

O art. 226 trata do reconhecimento, meio de prova já tratado no item 

anterior, utilizados tanto na fase pré-processual, como processual (BRASIL, 1941, p. 

s/n). Este momento tem relação direta com a memória, pois como explica Cordero 

(2000, p. 106) “[...] uma pessoa é levada a perceber alguma coisa e, recordando o 

que havia percebido em um determinado contexto, compara as duas experiências”. 

É instigada a relatar se a pessoa ou objeto se coadunam. A recuperação da 

memória é então invocada, podendo sofrer influências endógenas ou exógenas, 

reportando uma falsa memória. Como já descrito por Santos e Stein (2008, p.415-

428) as emoções afetam a memória e este é um momento em que referido fator 

pode ter influência no processo psicológico de recuperação da memória. O 

apontamento da pessoa a ser identificada, qualificada como réu, no ato da 

audiência, por autoridade judicial, é praxe que pode premir a formação de falsa 

memória, como sustentado no item anterior. Trata-se de modo inadequado de 

evocar as vivências. Potencializa eventual sugestionabilidade, cuja recorrência deve 
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ser evitada pelos integrantes do sistema penal, através de treinamento (ÁVILA, 

2013, p.160). 

Portanto, no contexto atual, algumas práticas policiais e forenses acabam 

por colaborar para o desenvolvimento de falsas memórias. De outra banda, o tema 

deve ser exaltado para capacitação e adequação da estrutura do sistema penal 

voltada à identificação de testemunhos com falsas memórias.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão do fenômeno das falsas memórias, intrínsecas ao modo 

como os registros mnemônicos são armazenados na mente, é objeto de 

preocupação necessária do aparelho de justiça criminal. É preciso identificar o 

impacto do fenômeno no processo de recognição fática, procedido durante a 

instrução. 

Certo descompasso entre as formas legais e as práticas jurídicas apontam 

para o eventual incremento das falsas memoriais a partir da praxis destinada à 

recolha da prova. Há necessidade de buscar mudanças efetivas relacionadas: a) à 

observância das respectivas formas; b) à integração do tema das falsas memórias 

nos relatos testemunhais, ao debate sobre o prejuízo advindo de atos processuais 

nulos, na perspectiva da adequada observação do princípio pas de nullitè sans grief; 

c) à adoção de práticas interdisciplinares no processo penal, ligados, v.g., à 

psicologia do testemunho, pouco utilizadas e estimuladas no campo do Direito e na 

área jurídica, exceto setores pontuais, como os relatos de crianças vítimas de delitos 

sexuais.  

Cabe, portanto, ao universo dos operadores e estudiosos do direito 

processual penal associar-se a outras disciplinas e ciências, como as neurociências, 

a psicologia e especificamente a psicologia do testemunho, para buscar medidas e 

soluções que possam efetivamente diminuir o efeito das falsas memórias no 
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processo penal, colaborando diretamente para decisões mais precisas na solução 

das matérias de fato subjacentes a cada caso penal. 
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RESUMO 
 
Objetivo: A análise da possibilidade de produção de provas ex officio pelo 
magistrado, prevista na redação do inciso I do art. 156 do Código de Processo 
Penal, advinda da reforma implementada pela Lei nº. 11.690/2008, que alterou os 
dispositivos relativos à prova no Processo Penal à luz da Constituição e do 
Garantismo Penal. 
 
Metodologia: Métodos analítico e dedutivo, mediante pesquisa bibliográfica e 
documental de doutrina e jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores 
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brasileiros e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no âmbito do modelo 
garantista constitucional e também legal. 
 
Resultados: A possibilidade de iniciativa probatória pelo juiz no processo penal 
antes de iniciada a ação penal, expressa no art. 156, inciso I, do Código de 
Processo Penal, com a redação advinda da Lei nº. 11.690/2008, contrapõe-se ao 
garantismo penal, bem como à Constituição, por colocar em risco a imparcialidade 
judicial.  A norma se exprime como resquício de um regime inquisitorial, por afrontar 
os direitos e as garantias fundamentais, notadamente o princípio da imparcialidade, 
alcançado por meio do distanciamento do magistrado da função probatória.   
 
Contribuições: O tema é relevante, pois abre espaço para uma análise precisa da 
persecução da verdade no contexto do processo penal ante a possibilidade de 
atuação ex officio do juiz na produção de provas, fato este que se contrapõe ao 
sistema processual acusatório adotado no Brasil, centrado na existência de sujeitos 
processuais diversos e detentores de funções distintas: acusar, defender e julgar, 
em consonância com o princípio do devido processo legal e de outros princípios 
corolários deste.  
 
 
Palavras-chave: sistema acusatório; garantismo processual; produção de prova ex 
officio; imparcialidade.  
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: To analyze the possibility of producing ex officio evidence by the 
magistrate, provided for in item I of article 156 of the Code of Criminal Procedure, 
arising from the reform implemented by Law no. 11,690 / 2008, which amended the 
provisions relating to evidence in the Criminal Procedure in the light of the 
Constitution and the Penal Guarantee. 
 
Methodology:  Analytic and deductive methods, by way of bibliographic and 
documentary research of doctrine and jurisprudence, especially from the Brazilian 
higher courts and the European Court of Human Rights, within the scope of the 
constitutional and also legal guarantee model.  
 
Results: The possibility of evidential initiative by the judge in the criminal process 
before the beginning of the criminal lawsuit, expressed in Article 156, item I of the 
Criminal Procedure Code, with the wording granted by Law  no. 11,690/2008, 
opposes the criminal guarantee, as well as the Constitution, for putting at risk the 
judicial impartiality.  The law expresses as a remnant of an inquisitorial regime to 
affront fundamental rights and guarantees, notably the principle of impartiality, 
achieved by way of distancing the magistrate from the evidence function. 
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Contributions: The topic is relevant, as it opens up an accurate analysis of the 
pursuit of the truth in the context of criminal proceedings given the possibility of ex 
officio action by the judge in the production of evidence, a fact that contrasts with the 
accusatory procedural system adopted in Brazil, centered in the existence of different 
procedural subjects and  holders of different functions: accusing, defending and 
judging, in line with the principle of due legal process and other corollary principles 
thereof.  
 
Keywords: accusatory system; procedural guarantee; production of ex officio 
evidence; impartiality. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Efetiva-se uma abordagem, em especificidade, acerca da produção da prova 

no processo penal ex offício pelo juiz, conforme preconiza o inciso I do artigo 156 do 

Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº. 11.690, de 9 de junho de 2008, 

que alterou os dispositivos relativos à prova, sobre as perspectivas do sistema 

acusatório e da teoria do garantismo aplicada ao processo penal. 

O garantismo, quando encarado como teoria do direito, não pode ser 

relegado à simples defesa do legalismo normativista: baseia-se na dignidade da 

pessoa e na tutela dos direitos fundamentais delineados na Constituição, visando a 

alcançar os fins preconizados pelo Estado Democrático de Direito. 

Neste sentido, à medida que o Poder Judiciário supervaloriza sua atuação, 

desempenhando, muitas vezes, as funções de outros poderes, ainda que seja para a 

realização dos fins estabelecidos na Constituição Federal, ou, ainda, provindo das 

decisões judiciais advindas de uma ampla discricionariedade, dá oportunidade a que 

se instale verdadeiro conflito, podendo este levar ao desequilíbrio e à instabilidade 

da ordem constitucional.   

Trazendo para a óptica do processo penal, o Garantismo Penal, defendido 

por Ferrajoli (2002), possibilita a realização do Direito Penal, para que, de um lado, 

existam o processamento do feito e a viabilidade de aplicação da pena, bem como 

seja efetivada, no âmbito do processo, a garantia dos direitos e das liberdades 
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individuais do sujeito (LOPES JR, 2005), limitando a atuação do Estado para garantir 

a eficácia dos direitos fundamentais do acusado, base do ideal garantista.  

Veja-se que a Constituição tratou dos direitos e garantias fundamentais, 

firmando sua efetivação que, por meio do Direito Processual, pelo próprio princípio 

da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º., inc. XXXV), convocará o magistrado a 

assumir atitude garante daqueles direitos e garantias, encarando a legitimidade de 

sua atuação como constitucional e não política. 

Com efeito, faz-se necessário discorrer sobre o garantismo em sua vertente 

penal e os sistemas processuais penais, inquisitório e acusatório, para alcançar-se o 

debate acerca da nova redação do inciso I do artigo 156 do Código de Processo 

Penal, que passou a permitir a produção de prova de ofício pelo magistrado. 

O tema é relevante, abrindo espaço para uma análise acurada da 

persecução da verdade no contexto do processo penal, ante a possibilidade de 

atuação ex officio do juiz na produção de provas, fato este que se contrapõe ao 

sistema processual acusatório adotado no Brasil, centrado na existência de sujeitos 

processuais diversos e detentores de funções distintas: acusar, defender e julgar, 

em consonância com o princípio do devido processo legal e outros princípios 

corolários deste. Assim, a investigação em relevo visa a interpretar a redação do 

dispositivo, de modo a adequá-lo a um sistema processual penal em sintonia com o 

modelo garantista. 

As fontes primárias deste estudo consistem na Constituição, no Código de 

Processo Penal e no Projeto do Novo Código de Processo Penal, já aprovado pelo 

Senado Federal (Projeto de Lei º. 156/09), em trâmite na Câmara (PL nº. 

8.045/2010). 

A metodologia aplicada neste ensaio é de cunho bibliográfico, executada por 

meio de pesquisas doutrinária e jurisprudencial, especialmente dos tribunais 

superiores brasileiros e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), no 

âmbito do modelo garantista, constitucional e também legal, notadamente quanto à 

iniciativa probatória pelo magistrado. A pesquisa desenvolveu-se mediante a busca 
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de resultado, na modalidade pura, com o fim único de ampliação dos 

conhecimentos. 

Ademais, quanto aos métodos de abordagem, foram utilizados, em especial, 

os analíticos e os dedutivos, haja vista estes últimos permitirem que se parta do 

geral (postulados constitucionais de índole processual penal), rumo ao método 

específico (poder instrutório do magistrado à vista desses postulados), ressaltando-

se que o primeiro método  é considerado  imprescindível para a realização de estudo 

amplo e profundo dos aspectos jurídicos inerentes ao tema. Quanto aos fins, a 

pesquisa se dá nas modalidades descritiva e exploratória, pretendendo descrever a 

matéria abordada, demandando elevar o modo como esta é enfrentada. 

O experimento sob relação expressa, na primeira parte, apresenta breve 

explanação acerca dos sistemas processuais penais, procedendo a uma análise dos 

sistemas inquisitivo e acusatório à luz do Constitucionalismo Garantista, na busca de 

uma compatibilização com o Estado Democrático de Direito. 

Em sequência, analisa-se a chamada Reforma do Direito Processual Penal, 

de 2008, ocasionada com a publicação de um conjunto de leis que alteraram o CPP, 

notadamente a Lei n. 11.690/2008, modificadora do inciso I do artigo 156, prevendo 

a possibilidade de produção de prova ex officio pelo magistrado, antes mesmo de 

iniciada a ação penal. Ainda no segundo módulo, procedeu-se à análise da iniciativa 

probatória do magistrado, confrontando-se ao modelo garantista e devido processo 

constitucional, bem assim dos princípios deste último decorrentes. 

No capítulo terceiro, procede-se a uma análise da garantia da imparcialidade 

do magistrado, prevista na CF, contrapondo-se à previsão de iniciativa de produção 

de prova ex officio pelo juiz, antevistana legislação infraconstitucional. 

Por fim, demonstra-se que a possibilidade de iniciativa probatória pelo juiz 

no processo penal, antes de iniciada a ação penal propriamente dita, expressa no 

artigo 156, I do CPP, redação advinda da Lei n. 11.690/2008, contrapõe-se ao 

garantismo penal, bem como à própria CF, porque põe em risco a imparcialidade 

judicial. 
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2 OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS À LUZ DO CONSTITUCIONALISMO 

GARANTISTA 

 

Os sistemas processuais classificam-se em inquisitório e acusatório. O 

sistema inquisitório, de maneira sucinta, refere-se à concentração, numa mesma 

pessoa, das três funções do processo penal (acusar, defender e julgar) (PRADO, 

2005, p.149), centralizando tais atribuições num mesmo sujeito, sobressaindo a 

adoção deste sistema, especialmente, na Idade Média. 

O sistema inquisitório adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro de 

1941 é de inspiração visivelmente fascista, cuja exposição de motivos preconizava a 

escolha de um sistema penal excepcionalmente repressivo e inibidor de garantias, 

enaltecendo a superioridade do Estado perante a pessoa, influenciado pelo Código 

de Processo Penal italiano de 1930, denominado Código Rocco. 

Por outro lado, no sistema acusatório, as funções de acusar, defender e 

julgar são distribuídas a distintas pessoas, considerando, ainda, que o julgador não 

poderia acumular a função de julgar e investigar (FISCHER, 2011). Aqui, é possível 

verificar um distanciamento do julgador em relação ao objeto e às partes do 

processo, funcionando aquele como figura imparcial, que apenas deve ater-se à 

função de julgar, não produzindo prova nem defendendo qualquer das partes. 

Além da divisão de funções dentro do processo, os sistemas processuais 

inquisitivo e acusatório divergem, também, em relação a quem incumbe a gestão da 

prova; no sistema acusatório, por adotar verdadeira desconcentração das atividades 

processuais, segregando objetivamente as funções de cada parte, o ônus probatório 

resta às partes – acusação e defesa - a iniciativa da produção de provas, não 

podendo transmutar-se tal incumbência à figura do julgador (WOTTRICH, 2010, 

p.123-136). 

Discute-se se o sistema processual penal adotado no País conforma-se 

como misto ou acusatório. Parte da doutrina entende ser misto o sistema de 

persecução penal, apontando que este se divide, em fase primária, num sistema 

inquisitivo, assegurada a discricionariedade da autoridade policial condutora do 
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procedimento de inquérito (fase pré-processual), seguindo para a segunda fase que, 

norteada pelo modelo acusatório, arrima-se na manifestação das partes 

processuais, detentoras de funções previamente delimitadas (BARROS, 2012, 

p.145). Malgrado a dificuldade de dissociar-se os sistemas processuais penais, 

isolando-os em seu formato puro, entende-se que, na verdade, deve-se partir do 

princípio informador de cada sistema reconhecido, para que se alcance o sistema 

norteador do processualismo.  

Lopes Junior (2007, p. 24) leciona: “[…] ainda que todos os sistemas sejam 

mistos, não existe um princípio fundamentalmente misto. O misto deve ser visto 

como algo que, ainda que mesclado, na essência é inquisitório ou acusatório.” Logo, 

tem de ser analisado qual princípio estrutura o sistema adotado, princípio dispositivo, 

o qual funda o sistema acusatório, ou, princípio inquisitivo, fundador de um sistema 

inquisitório. 

A identificação do princípio informador de uma conjuntura processual serviria 

para apontar o sistema processual penal adotado, sendo este determinante para 

nortear a atuação dos sujeitos processuais. Assim, entende-se que o sistema misto 

padece de um núcleo fundante próprio. Ademais, não haveria como se entender 

aquele como uma miscelânea dos princípios informadores dos sistemas inquisitivo e 

acusatório, considerando que estes figuram em lados opostos.  

Logo, ao cogitar-se na existência de características de um sistema 

inquisitivo, tal já permitiria que a legislação infraconstitucional detivesse inclinações 

anti-garantistas, pois, a rigor, os elementos inquisitórios são incompatíveis em 

relação a um sistema dotado de princípios e normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais - evidenciando um sistema acusatório - ao passo que 

aqueles norteariam um modelo repressivo e autoritário, contrário aos ditames do 

Estado Democrático de Direito e da Teoria do Garantismo. 

A teoria garantista oferecida por Ferrajoli (2002), entendida como modelo de 

Direito, baseia-se na obediência à dignidade da pessoa humana, bem como nos 

direitos fundamentais, sujeitando-se às máximas constitucionalmente previstas, 

porquanto, num Estado Democrático de Direito, deve-se preconizar o alcance ao 
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sentido material da democracia, garantindo-se a efetivação dos direitos 

constitucionais, sob pena de deslegitimar-se as instituições estatais (ROSA, 2003,  

p.20).  Nesta lógica, Miranda (2005, p.199-219) defende que somente há direitos 

fundamentais quando o Estado e a pessoa, a autoridade e a liberdade distinguem-se 

e, até, em maior ou menor medida, contrapõem-se.  

Destarte, o Garantismo Jurídico centra-se, justamente, na busca da 

efetivação dos direitos fundamentais, bem como na própria proteção da pessoa dos 

arbítrios estatais, ao recobrar o princípio da legalidade com o desiderato de restringir 

os espaços/limites concedidos à discricionariedade do juiz para que aquela seja 

mais democrática e menos pessoal, ou seja, exige-se a interpretação (e aplicação) 

das normas em plena sintonia com a Constituição. 

A teoria embasada por Ferrajoli defende, pois, a oposição entre a legalidade 

e o arbítrio, preconizando o recobro da estrita legalidade, com vistas a equilibrar o 

funcionamento democrático do sistema e a impedir que a atuação isolada e ativa do 

Judiciário venha a comprometer o Estado Democrático de Direito. 

Visando à consecução de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, 

com a efetiva implementação dos direitos e garantias fundamentais, tal como a 

Constituição alvitra, a Teoria do Garantismo, no que tange ao âmbito penal, 

incentiva um processo penal garantista, pois, baseando-se na obra de Ferrajoli, 

apenas um processo penal garantidor dos direitos do imputado e, 

consequentemente, limitador da discricionariedade do magistrado, pode conceder 

independência ao juiz e ao seu papel de controle da legalidade do poder (LOPES 

JR, 2005, p.24). 

Ferrajoli (2001, p.38) ensina que os direitos fundamentais positivados nas 

constituições representam um sistema normativo limitante e ordenador do poder e 

atuação estatal, não se tratando de direitos “para o Estado” ou no interesse deste, 

mas sim, caso seja necessário, normativo “contra o Estado”, entendendo esta 

expressão última como direitos a serem opostos às autoridades públicas, pelos 

quais estas terão de assentar suas ações. 
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O modelo garantista influencia a seara penal, preocupando-se com a 

concretização dos direitos e garantias expressos na Constituição e nas leis 

infraconstitucionais.  Percebe-se, com efeito, que a adoção de um sistema de 

processo acusatório coaduna-se, de pronto, com o modelo de Constituição 

garantista, que, por sua vez, compatibiliza-se com o Estado Democrático de Direito. 

Importa consignar a ideia de que o garantismo não finda num mero 

legalismo ou num formalismo engessado. Para que se possa efetivar a tutela dos 

direitos fundamentais, é preciso que o magistrado encare o sistema normativo de 

maneira substancial, com o escopo de alcançar os fins valorativos deste, porquanto 

é o principal responsável quando da atividade jurisdicional. 

É importante mencionar, entretanto, que, não obstante encarar-se o 

processo penal como instrumento para garantia dos direitos e liberdades individuais, 

o garantismo penal não busca “[...] abolir a pena ou deixar os culpados impunes, 

tendo como objetivo o respeito à dignidade da pessoa humana, racionalizando a 

punição estatal” (SABOIA; SANTIAGO, 2018). 

Neste sentido, Ingo Sarlet (2015), leciona sobre eficácia dos direitos 

fundamentais: “[…] a dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa 

dos poderes estatais. Na condição de limite da atividade dos poderes públicos, a 

dignidade necessariamente é algo que pertence a cada um e que não pode ser 

perdido ou alienado”. 

A ordem constitucional vigente concentrou direitos e garantias, em sua 

maioria, no artigo 5º. Em relação ao Direito Processual Penal, deve-se buscar a 

efetivação das garantias, destacando-se, a título de exemplo, a imparcialidade do 

magistrado, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

além do devido processo legal. 

Veja-se que, no processo penal, tendo em vista a persecução penal e o 

abalo que esta carreia às liberdades do perseguido, demanda-se assegurar 

efetivamente os direitos fundamentais. Assim, num Estado de Direito, há que se 

compatibilizar os direitos individuais e os meios coercitivos a serem utilizados pelos 

agentes estatais durante o encalço penal (PRADO, 2014, p. 16). 
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É cediço o fato de que, embora a Constituição não contenha em seu texto 

expressamente consignada a adoção ao sistema acusatório, ao observar-se a 

implementação de um Estado Democrático de Direito, rompendo um ideal totalitário, 

para que sejam previstos direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do 

Estado como ente punidor, conclui-se que a ordem constitucional é regida por um 

sistema processual diverso do inquisitorial, sendo este próprio de um Estado 

autoritário. 

Ao analisar-se a Constituição, vê-se que o sistema acusatório pode ser 

extraído desde a concepção máxima da dignidade da pessoa humana até o dever 

de implementar-se um devido processo legal, ante a figura de um juiz imparcial, o 

qual presidirá um procedimento, tendo sua função delimitada pelo próprio Texto 

Constitucional, não devendo ele se imiscuir nas funções outrora delineadas para o 

Ministério Público (função de acusar), bem como o mister investigativo que inaugura 

a fase pré-processual destinada às polícias. 

Há, portanto, verdadeira contradição da Constituição, que se exprime sob o 

fundamento liberal e acusatório, relativamente à legislação infraconstitucional, 

precisamente o Código de Processo Penal, pelo qual é patente o fundamento no 

autoritarismo e num ideal antidemocrático, o que permite previsões legais que se 

aproximam de um modelo inquisitivo, fruto do fascismo italiano, subitamente 

afastando-se do processo acusatório e do garantismo penal. 

Perante tal celeuma, importa mencionar, inclusive, a tramitação do Projeto 

do Novo Código de Processo Penal, já aprovado pelo Senado Federal (Projeto de 

Lei nº. 156/09), em trâmite na Câmara (PL nº. 8.045/2010), bem como as propostas 

de emendas já elaboradas, as quais foram analisadas pelo Comitê especial 

instituído para tal incumbência.1 

Há uma proposta de emenda ao Projeto que exprime mudança substancial 

para o tema aqui tratado: a previsão expressa de adoção do processo penal 

acusatório a teor do artigo 4º. do Projeto do Novo Código de Processo Penal. A 

 
1 Comitê de análise do projeto do novo CPP. Comissão de acompanhamento legislativo e 
prerrogativas institucionais. CNPG. ANÁLISE do PROJETO DE LEI 156/2009do Senado (PL 
8045/2010 na Câmara), que institui o Novo CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 20 de jul. 2011.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 210 - 233 

                                                             

_________________________________________ 

 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.210-233, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Dezembro 03, 2018; Accepted/Aceito: Setembro 20, 2019] 

 

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

redação do artigo 4º. seria “[...] o processo penal terá estrutura acusatória, nos 

limites definidos neste Código, vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação”. 

Tal proposta almeja preencher uma lacuna na legislação penal do País, adotando 

expressamente o sistema acusatório como modelo norteador do processo penal. 

 

 

3 A INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ NA FASE PRÉ- PROCESSUAL, COM 

BASE NO INCISO I DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOB 

A ÓPTICA CONSTITUCIONAL E O MODELO GARANTISTA 

 

Antes do advento da Lei nº. 11.690, de 9 de junho de 2008, o artigo 156 do 

Código de Processo Penal previa que, no concernente à atuação do magistrado, no 

curso da instrução processual ou antes de proferir sentença, poderia este 

determinar, de ofício, diligências com vistas a dirimir dúvidas sobre ponto relevante.   

Mencionada lei alterou o dispositivo em comento, acrescentando dois 

incisos. O caput do artigo, bem como o inciso II, ao que parece, cuidaram de 

proceder a uma mera reprodução da redação anterior. In hoc sensu, o inciso I do 

mesmo artigo trouxe nova possibilidade: “o magistrado, antes mesmo de iniciada a 

ação penal, pode ordenar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 

relevantes, observando, para tanto, a necessidade, adequação e proporcionalidade 

da medida”. 

Cumpre analisar esta relevante alteração legislativa ao lume da Constituição 

e do garantismo, tendo em vista que tal norma possibilitou ao magistrado a adoção 

de posição inquisitiva, desempenhando este, pois, um papel investigativo inquisidor 

(WOTTRICH, 2010, p.128). 

Considerando o sistema adotado no Brasil, conquanto a existência das 

contradições anteriormente debatidas2, a desconcentração de funções que o 

fundamentam e a gestão das provas incumbida às partes (acusador e réu), as quais 

são cabíveis o ônus da prova e a possibilidade de produzir provas “voluntariamente, 

 
2Vide capítulo 1. 
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parece difícil conceber a figura de um juiz imparcial e, ao mesmo tempo, 

responsável pela gestão da prova, ainda que de forma supletiva” (BRESSAN, 2009, 

p. 90). Logo, a gestão da prova concentrada na figura do julgador fatalmente 

remonta a uma essência inquisitorial incompatível com a Constituição brasileira 

(COSTA, 2011, p.111/112). 

Quando atribuídos poderes investigatórios ao magistrado, considerando que 

a gestão/iniciativa probatória é própria do princípio inquisitivo, conduz-se a uma 

figura de juiz ator e não mero espectador, aniquilando a estrutura dialética do 

processo penal, o contraditório, o tratamento igualitário e, por fim, a imparcialidade, 

considerada o princípio supremo do processo (LOPES JR, 2015, p.129). 

Veja-se que o inciso I, do artigo 156, do Código de Processo Penal, permite 

a instauração de outro procedimento, não previsto no ordenamento jurídico, haja 

vista a possibilidade de persecução probatória antes do estabelecimento da relação 

processual, o que, manifestamente, remonta à figura de um juiz inquisidor. Destarte, 

compactuar com essa previsão legal denota aquiescência em relação ao 

enfraquecimento do sistema acusatório e, consequentemente, à ordem 

constitucional. 

O método acusatório de processo penal considerado mais vetusto, 

tradicional e dominante, que influencia diversas organizações do sistema de justiça 

criminal, é o anglo-saxão. Esta metodologia arrosta o juiz como figura passiva e 

neutra, no que diz respeito à busca das provas, atividade a ser desempenhada 

exclusivamente pelas partes (PRADO, 2014, p.48). 

Em contrapartida, há autores3 que entendem ser a previsão dos poderes 

instrutórios do juiz, alocados no artigo 156 do Código de Processo Penal, 

consonante com o devido processo legal. Para Francisco Valdez Pereira (2014), a 

iniciativa instrutória do juiz poderia servir como importante possibilidade de 

complementação da instrução processual, preenchendo possíveis lacunas advindas 

do esforço probante das partes, além de entender que a complementação probatória 

 
3Também defendem a iniciativa probatória ex officio do magistrado no processo penal Guilherme de 
Souza Nucci, José Carlos Barbosa Moreira, Ivan Luis Marques da Silva, dentre outros. 
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ex officio é expressa como mecanismo auxiliador do exercício escorreito da própria 

função jurisdicional.  

Do mesmo modo, Silva (2008, p.65-66) defende o argumento de que o 

trabalho de um magistrado no âmbito criminal, no que tange ao campo das provas, 

que embasarão a decisão, seja ela pela absolvição ou condenação do imputado, 

não poderia limitar-se ao de mero espectador. Assim, o juiz não poderia balizar-se 

apenas à formação de provas pelas partes. Nesse caso, não haveria como se 

confundir um juiz inquisidor com um magistrado que está cumprindo sua função, 

devendo buscar consolidar sua decisão assente no máximo de verdade alcançável. 

Igualmente, Gomes Filho (MOURA, 2009, p. 259) aponta ser inconcebível 

que um juiz adote posição totalmente passiva ante a atividade probatória das partes, 

considerando, ainda, as desigualdades sociais que refletem na seara criminal. 

Reconhecendo o princípio da imparcialidade como pressuposto da atuação judicial, 

Gomes Filho entende que a iniciativa probatória do juiz legitima-se se tiver como 

escopo o esclarecimento completo e rigoroso dos fatos, sem se orientar por 

predisposição intelectual a um resultado. 

Os autores que se mostram favoráveis à possibilidade da iniciativa 

probatória do juiz entendem que tal previsão, na verdade, auxiliará a persecução da 

“verdade real”, permitindo atitude mais ativa do julgador na busca da elucidação dos 

fatos, sem que tal posição exprima-se como ofensa ao sistema acusatório. 

O inciso I do 156 do Código de Processo Penal previu que o juiz pode 

determinar a antecipação de provas ex officio antes mesmo de haver-se iniciado a 

ação penal, logo, anterior à veiculação de uma acusação formal (MENDONÇA, 

2008, p.82). Tal previsão viola o devido processo legal, abrindo margem para uma 

sequência de ofensas aos direitos e garantias fundamentais. 

A aplicação do inciso I do art. 156 do Código de Processo Penal contrapõe-

se a um processo penal garantista, no qual - isto é cediço - o magistrado assume 

verdadeira função de garantidor. O fundamento da legitimidade da jurisdição e da 

independência do Poder Judiciário está no reconhecimento da sua função de 

garante dos direitos fundamentais inseridos ou resultantes da Constituição. Neste 
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sentido, o juiz atua como verdadeiro protetor dos direitos do acusado no processo 

penal. 

Ibañez (2006, p.33) explica que o exercício da jurisdição revela-se pela 

imparcialidade, e refere-se a um conjunto de coisas que se mostra ao magistrado 

como um problema a ser solucionado por ele. Assim, a atividade jurisdicional 

funciona como um instrumento legal de averiguação do ocorrido a ser resolvido 

conforme o Direito, notadamente da análise probatória.  

Ao analisar-se o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal4, ainda se 

considerando que a possibilidade probatória ex officio apenas se instalaria em 

situações de urgência ou dúvida, argumento este utilizado por aqueles que 

entendem que tal dispositivo auxilia na busca pela “verdade real” sem caracterizar 

ofensa ao princípio acusatório5, é de reconhecer-se que, mesmo em casos de 

urgência, a iniciativa probatória deveria ser impulsionada pelo Ministério Público ou, 

ainda, pelo querelante, como partícipes do processo. 

Do mesmo modo, na dúvida, pela máxima in dubio pro reo, e pelo princípio 

da presunção do estado de inocência, não haveria que se falar em produção de 

provas, sendo patente a absolvição; a existência de dúvida impõe ao juízo a 

presunção de inocência (CRUZ, 2013). Assim, tem-se que o princípio da 

imparcialidade é imprescindível à implementação de um modelo moderno de 

processo penal garantista. 

A imparcialidade do juiz, o devido processo legal e a presunção do estado 

de inocência constituem premissas constitucionalmente garantidas, estando estas 

diretamente relacionadas à realização de um Estado Democrático de Direito, não se 

 
4 Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a 
produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir 
sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei nº 
11.690, de 2008). 
5 Nesse sentido, BRASIL. STF, HC 121689 DF. Min. Rel. Luiz Fux. Data de Julgamento 27 de marco 
de 2014; STJ, RHC 87764 DF Min. Rel. Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento 03 de outubro de 
2017. 
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podendo conceber a flexibilização das garantias constitucionais por previsão 

infraconstitucional flagrantemente contrária à Constituição. 

Tramita nas casas legislativas o Projeto do Novo Código de Processo Penal, 

no qual foi proposta alteração, via emenda, do artigo 4º. que, além de apontar 

expressamente o sistema processual adotado, prevê a proibição expressa à 

iniciativa probatória do magistrado, visto que, ao legitimar essa possibilidade, tal qual 

acontece atualmente, a teor do artigo 156, I do Código de Processo Penal, estaria 

sendo adotada a figura de um “juiz defensor”, típica efígie do sistema inquisitivo, 

alcançando um julgador tendencioso e parcial.6 

Além disso, o caput do artigo 165 do referido Projeto prevê, literalmente, que 

a produção probatória seja de incumbência das partes, facultando ao juiz, antes de 

proferir decisão definitiva, a possibilidade de determinar-se diligências com vistas a 

dirimir eventuais dúvidas sobre a prova produzida pelas partes, previsão esta 

disposta no parágrafo único do artigo mencionado7. Assim, tem-se mais uma 

proposição do Projeto de Novo Código de Processo Penal (PL nº. 8.045/2010) na 

Câmara dos Deputados, buscando compatibilizar a legislação processual com a 

Constituição e o sistema acusatório. 

Outrossim, tais previsões legais coadunam-se com a lição de Taruffo (2012, 

p. 224), pela qual o ato decisório emitido pelo magistrado visa a apurar a verdade 

dos fatos, pressupondo, portanto, um procedimento racional, delimitado por via de 

regras e princípios passíveis de controle, distanciando-se de julgamentos parciais. 

Entende-se por imparcialidade, justiça, equidade e retidão o que implica a 

separação institucional do juiz em relação às partes, afastando-o da gestão 

probatória, evitando, ao máximo, o terreno de discricionariedade. O fundamento de 

sua legitimidade repousa na intangibilidade dos direitos fundamentais, estrutura da 

democracia substancial. 

 
6Comitê de análise do projeto do novo CPP. Comissão de acompanhamento legislativo e 
prerrogativas institucionais. CNPG. ANÁLISE do PROJETO DE LEI 156/2009do Senado (PL 
8045/2010 na Câmara), que institui o Novo CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 20 de jul. 2011. p. 13.  
7Art. 165. As provas serão propostas pelas partes. Parágrafo único. Será facultado ao juiz, antes de 
proferir a sentença, determinar diligências para esclarecer dúvida sobre a prova produzida por 
qualquer das partes. 
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Mediante uma leitura detida sobre a ordem constitucional, constata-se que 

nesta encontra-se inserido todo o sistema de garantias, em plena sintonia com o 

garantismo moderno. Neste âmbito, figura a imparcialidade do magistrado, que 

guarda estreita relação com o princípio da presunção de inocência e o princípio da 

proibição do non liquet, este último decorrente da indeclinabilidade da prestação 

jurisdicional. 

 

 

4 PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE CONTRAPOSTO À PRODUÇÃO DE PROVA 

EX OFFICIO 

 

Passados o debate quanto aos sistemas processuais penais à luz do 

constitucionalismo garantista e a explanação acerca da iniciativa probatória do juiz 

na fase pré-processual, prevista na redação do inciso I do artigo 156 do Código de 

Processo Penal, importa realizar uma análise mais acurada a respeito da garantia 

constitucional da imparcialidade e seus reflexos na previsão da produção de prova 

ex officio no ordenamento jurídico. 

Considerando a consagração do sistema acusatório pela Constituição, no 

qual se atribuem a distintos órgãos as funções de acusar e julgar, não se pode 

conceber a usurpação do atributo de investigar pelo juiz, sem que haja a considerar 

que haverá confronto direto desta possibilidade com os direitos e garantias 

fundamentais previstos na Constituição, sob pena de negar a eficácia destes e, 

quanto a isto, ensina Streck (2017, p. 557) que “[...] não existe norma constitucional 

sem perspectiva de eficácia.” 

O sistema processual adotado contém a desconcentração das atribuições 

de investigar e julgar para, na tentativa de preservar, notadamente, o princípio da 

imparcialidade e, em consequência, ratificar o corolário indissociável do acesso à 

justiça e do devido processo legal.  

O postulado da imparcialidade judicial é determinante para entender-se 

que, ao desempenhar função ativa na persecução criminal, poderia o magistrado 
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desequilibrar a disputa processual por imiscuir-se na função do órgão acusatório, 

ao tempo que passará a constituir em seu íntimo elementos de convicção, 

considerando contato antecipado com a fase investigatória. 

A equidistância esperada do juiz, condição sine qua non para efetivação da 

imparcialidade, devendo aquele funcionar como dirigente processual, logo terceiro 

imparcial naquela contenda, não se coaduna com uma posição ativa ante a 

persecução criminal, de sorte que o magistrado produzirá provas de fatos que, 

inevitavelmente, julgará, não mais isento de contaminações e prejulgamentos. Tal 

contaminação pode ocorrer, até mesmo, de maneira inconsciente considerando 

que os juízes usam atos de investigação para apoiar suas decisões (COSTA, 2011, 

p.46). 

Taruffo (2012, p.143) leciona sobre a busca da verdade no processo, 

doutrinando sobre a verdade e a imparcialidade, considerando esta última como 

princípio fundamental de qualquer sistema de administração de justiça. Importante 

é mencionar, também, que a garantia da imparcialidade do magistrado não 

configura algo moral, mas normativo, conforme se denota do próprio sistema 

jurídico pátrio.  

A garantia da imparcialidade mostra-se ainda mais sensível quando se está 

diante do processo penal, levando-se em conta o fato de que este lida com bens 

jurídicos valiosos, tais como direito à vida e à liberdade. Assim, a função de julgar 

querelas criminais exprime-se ainda mais sensível, exigindo do magistrado o dever 

árduo de distanciar-se de influências provenientes das partes de um litígio. 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) considerou contrário ao 

princípio da imparcialidade do juiz o fato de o magistrado exercer ambas as 

funções, investigação e persecução, ou seja, se o juiz lançou mão de seu poder 

investigatório na fase pré-processual, não poderá, no curso processual, ser o 

julgador, o que seria uma violação do direito ao juiz imparcial consagrado no art. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 210 - 233 

                                                             

_________________________________________ 

 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.210-233, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Dezembro 03, 2018; Accepted/Aceito: Setembro 20, 2019] 

 

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

6.1 do Convênio para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais, de 19508.  

Ademais, não se pode confundir neutralidade com imparcialidade no 

desempenho da função julgadora. A neutralidade permeia a seara da valoração, 

das crenças e outras características ideológicas que possam vir a influenciar a 

ciência do julgamento. O juiz, na qualidade de ser humano, traz ínsitas 

perspectivas e convicções advindas de suas vivências, o que, contudo, não macula 

o agir com imparcialidade, pois não necessariamente a abstenção da neutralidade 

ultraja a imparcialidade (DUARTE, 2014). 

As atividades postulatórias e instrutórias das partes litigantes irão compor a 

formação do convencimento do magistrado, enquanto este, imbuído do dever de 

zelar pela lisura do julgamento e pela realização da justiça, deve lançar análises 

desnudas de prejulgamentos. De efeito, denota-se a garantia da imparcialidade 

como contraposição à possibilidade de produção de prova ex officio pelo 

magistrado.  

A atribuição de buscar provas é das instituições repressivas e do Ministério 

Público. Destarte, o magistrado deve manter-se distante da tarefa de investigar o 

fato, considerando, ainda, que o Ministério Público é o titular da ação criminal, sob 

pena de comprometer-se a imparcialidade do julgador (VALE, 2017, p.143). Assim, 

resta claro o conflito entre a previsão infraconstitucional de iniciativa probatória ex 

officio, pelo juiz, e a garantia da imparcialidade prevista na Constituição. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisou-se o teor do inciso I do artigo 156 do Código de Processo Penal, 

prevendo a possibilidade de iniciativa probatória de ofício pelo juiz, pela qual se 

verificou que tal norma exprime-se como resquício de um regime inquisitorial, haja 

 
8Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Caso Piersack contra 
Bélgica (Demanda nº. 8692/1979). 
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vista que afronta a direitos e garantias fundamentais, notadamente o princípio da 

imparcialidade, alcançada por meio do distanciamento do magistrado da função 

probatória. 

O sistema acusatório, característica do Estado Democrático de Direito, tendo 

como função a proteção e a promoção dos direitos e garantias fundamentais, 

quando tem alcance de atribuir poderes instrutórios ao julgador, manifesta-se 

conflitante com o princípio da imparcialidade, motivo pelo qual é objeto de patente 

inconstitucionalidade.  

A adoção do sistema acusatório pela própria Constituição tende a afastar as 

normas que remontem à figura de um juiz inquisidor, devendo este ater-se às 

atribuições estabelecidas de maneira minuciosa, pelo Texto Constitucional, que 

segregou as funções investigatórias e jurisdicionais, não competindo ao magistrado 

a tarefa de investigar e produzir provas, sob pena de afronta ao sistema acusatório.  

A iniciativa probatória pelo juiz na fase pré-processual nos termos do inciso I 

do art. 156 do Código de Processo Penal, dispositivo claramente influenciado pelo 

sistema inquisitivo, sendo este norteador do Código de Processo Penal italiano de 

1930, absolutamente fascista, afronta os mais elementares princípios que integram o 

modelo garantista do processo penal, necessariamente acusatório, adotado pela 

Constituição, notadamente os princípios da imparcialidade e do devido processo 

legal. 
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RESUMO 
 
Objetivo: Indicar contribuições teóricas de documentos jurídicos e do campo 
comunicacional, nacionais e estrangeiros, para a superação do conceito de 
radiodifusão e sua ampliação para o conceito de audiovisual em um ambiente de 
convergência midiática. 
 
Metodologia: O presente trabalho lastreado em pesquisa bibliográfica e documental 
utiliza-se de método analítico-sistemático dedutivo objetivando demonstrar as 
questões e apontar as contribuições teóricas, jurídicas e do campo comunicacional, 
e de documentos nacionais e estrangeiros acerca da temática.  
  
Resultados: A teoria e a legislação portuguesa, acrescidas das diretivas europeias 
sobre o audiovisual, podem contribuir para a definição de um conceito mais amplo 
de radiodifusão na legislação brasileira, ampliando-se o conceito para além do 
espectro eletromagnético, abarcando todo e qualquer serviço de comunicação social 
audiovisual, independente do suporte tecnológico. 
 
Contribuições: Uma definição e clarificação conceitual, necessária em tempos de 
convergência midiática e internacionalização dos mercados; fatos que impactam a 
regulação local, alterando a configuração do direito interno, em regra e 
historicamente pautado pelos aspectos arquitetônicos e estruturais de limitação do 
espectro eletromagnético, que caminha para uma regulação voltada ao conteúdo. 
 
Palavras-chave: Constituição; televisão; radiodifusão; convergência midiática; 
comunicação social. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: To indicate theoretical contributions of legal documents and of the 
communication field, national and foreign, to overcome the concept of broadcasting 
and its expansion to the concept of audiovisual in an environment of media 
convergence. 
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Methodology: The present paper backed by bibliographic and documentary 
research uses a deductive analytical-systematic method in order to demonstrate the 
issues and point out the theoretical, legal and communicational contributions, and of 
national and foreign documents on the subject. 
  
Results: The theory and Portuguese legislation, in addition to the European 
directives on audiovisual, can contribute to the definition of a broader concept of 
broadcasting in Brazilian legislation, expanding the concept beyond the 
electromagnetic spectrum, encompassing any and all broadcasting services, 
audiovisual media, regardless of technological support. 
 
Contributions: A definition and a conceptual clarification, necessary in times of 
media convergence and internationalization of markets; facts that impact local 
regulation, changing the configuration of domestic law, as a rule and historically 
guided by architectural and structural aspects of limitation of the electromagnetic 
spectrum, which moves towards regulation geared to content. 
 
Keywords: Constitution; television; broadcasting; media convergence; social 
communication. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O texto da Constituição de 1988, ao abordar a temática da comunicação 

social, em especial, da comunicação social televisiva e radiofônica, utiliza diversas 

expressões, tais como: veículo de comunicação social, meios de comunicação 

social, emissoras de rádio e televisão, empresa de radiodifusão de sons e de 

imagens, meios de comunicação social eletrônica, radiodifusão e televisão e serviço 

de radiodifusão. A falta de uma definição clara e precisa sobre os termos pode gerar 

insegurança jurídica e tratamento não isonômico para as empresas que atuam no 

setor audiovisual. 

Neste sentido o presente trabalho almeja apontar as contribuições teóricas, 

jurídicas e do campo comunicacional, e de documentos nacionais e estrangeiros 

acerca da temática, no intuito de alargar o conceito de televisão para todo e 

qualquer tipo de produção audiovisual, independentemente do meio ou do tipo de 

transporte do conteúdo, inclusive para os serviços on demand e via streaming.  
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O presente trabalho, lastreado em pesquisa bibliográfica e documental, 

utiliza-se de método analítico-sistemático dedutivo objetivando demonstrar as 

questões acima mencionadas e, para tanto, está assim estruturado: apresentação 

das legislações brasileira e portuguesa no que tange ao termo radiodifusão; 

indicação das contribuições da teoria jurídica portuguesa em relação à definição de 

um conceito amplo de radiodifusão; aportes de diretiva europeia acerca dos serviços 

de audiovisual; apresentação de contribuição da teoria e de documentos jurídicos 

brasileiros para uma definição do termo audiovisual; abordagens sobre o direito e a 

convergência, em uma perspectiva do campo comunicacional e, por fim, 

apresentação de considerações finais, concluindo que a regulação jurídica 

constitucional, após a Emenda Constitucional nº. 36/2002, permite a regulação do 

setor da comunicação social amparada no conteúdo transmitido, aplicando-se todas 

as regulações previstas no texto constitucional para as empresas que atuam no 

setor, independentemente da tecnologia utilizada. 

 

 

2  DA RADIODIFUSÃO NAS LEGISLAÇÕES BRASILEIRA E PORTUGUESA 

 

A Constituição brasileira por oito vezes trata expressamente da radiodifusão, 

de diversificadas maneiras. No artigo 21, inciso XII, alínea a, ao tratar das 

competências administrativas da União, dispõe que uma dessas atividades é a 

exploração dos serviços de “radiodifusão sonora, e de sons e imagens”. No artigo 

22, inciso V, está disposto que compete privativamente à União legislar sobre 

“radiodifusão”. O artigo 48, inciso XII, atribui competência ao Congresso Nacional 

para tratar dos assuntos referentes à “radiodifusão”. O artigo 139, inciso III, trata das 

restrições de direitos em Estado de Sítio, prevendo que uma dessas hipóteses é a 

restrição à “radiodifusão e televisão”. O artigo 155, inciso X, alínea d, dispõe que o 

imposto sobre circulação de mercadorias e serviços não incidirá nos serviços de 

“radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita”. Nos artigos 

222 e 223, do Capítulo da Comunicação Social, a Constituição repete três vezes a 

expressão “radiodifusão sonora e de sons e imagens”. 
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Deste excerto extrai-se que a Constituição brasileira trata do assunto 

radiodifusão ora qualificando os serviços para os de rádio e televisão, ora 

especificando o sinal aberto e ora distinguindo-o da televisão, em uma pluralidade 

de termos que resulta em insegurança jurídica para as empresas que atuam no 

setor, pois conceitos vagos e indeterminados desestabilizam as expectativas de 

comportamento (MACHADO, 2002). 

Ademais, convém também mencionar que a Constituição brasileira, no 

Capítulo V, do Título VIII, que trata da Comunicação Social, traz inúmeros termos 

que podem estar relacionados à radiodifusão, dentre eles os contidos no caput do 

artigo 220, que dispõem que a manifestação do pensamento não pode sofrer 

restrições em relação à “forma, processo ou veículo”. No parágrafo primeiro, 

menciona que o “veículo de comunicação social” não pode sofrer embaraço à 

liberdade de informação; o parágrafo quinto determina que “os meios de 

comunicação social” não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio; o artigo 221 

menciona o termo “emissoras de rádio e tv”; o 222 emprega a expressão “empresa 

de radiodifusão”; o parágrafo terceiro do mesmo artigo trata dos “meios de 

comunicação social eletrônica”. 

Este apanhado das normas constitucionais indica uma pluralidade, 

indeterminação e vagueza dos termos relacionados à radiodifusão, condição que 

pode gerar sérias consequências em termos de segurança jurídica e de isonomia.  

A despeito desta pluralidade e da indeterminação do conceito, a legislação 

infraconstitucional brasileira define radiodifusão como o serviço “destinado a ser 

recebido direta e livremente pelo público em geral, compreendendo radiodifusão 

sonora e televisão”, art. 5º., 4d, da Lei nº. 4.117/1962 (BRASIL, 1962). Trata-se de 

um conceito restrito que limita a sua abrangência exclusivamente para a difusão de 

conteúdo via espectro eletromagnético.  

Esta é a compreensão da teoria e do Poder Judiciário brasileiro e 

aparentemente está reforçada, em âmbito legislativo, pela Lei nº. 12.485/2011 - 

conhecida como a lei do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) - ao excluir do 

campo de abrangência desta lei “os serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens”, entendido aqui os serviços disponibilizados via espectro eletromagnético.  
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Os termos da legislação, vagos, indeterminados e imprecisos, podem ser 

considerados entraves sérios à segurança jurídica e poderiam, em seu nome, serem 

declarados inconstitucionais pela insegurança que podem causar e pelo tratamento 

não isonômico que essa falha conceitual pode gerar. 

A divergência conceitual induziu, por exemplo, a Associação Nacional de 

Jornais (ANJ) a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº. 5.613) com 

pedido para que o Supremo Tribunal Federal dê interpretação conforme à 

Constituição a alguns dispositivos da Lei nº. 10.610/2002, no sentido de que a 

expressão “empresas jornalísticas” englobe também, por exemplo, os portais de 

notícias veiculados pela internet. 

Por sua vez, a Constituição portuguesa é mais clara e precisa. Há apenas 

uma menção ao termo no artigo 38º, 7 ao dispor que “As estações emissoras de 

radiodifusão e de radiotelevisão só podem funcionar mediante licença, a conferir por 

concurso público, nos termos da lei”.  Trata-se, portanto, dos serviços de 

radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (televisão). 

A teoria portuguesa, por sua vez, alarga o conceito de radiodifusão para 

além do espectro eletromagnético, como será visto na seção que segue. 

  

 

3  ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DE TEÓRICOS PORTUGUESES 

 

A tese central do trabalho de Cordeiro (2004, p. 12), utilizado aqui como uma 

das referências da teoria portuguesa, consiste em “demonstrar que existe um 

conceito único de radiodifusão cuja elaboração remonta ao século passado, mas 

que se mantém actual e continua operativo em todas as situações” e que não há 

diferenças relacionadas ao suporte ou forma de transmissão pois  

 
 
[...] na radiodifusão tradicional, na efectivada por cabo, por satélite ou pela 
Internet, normalmente designada por ‘webcasting’, estamos, em todas elas, 
perante modalidades de uma mesma realidade, havendo variações 
meramente quantitativas. O conceito jurídico de radiodifusão mantém-se, 
contudo, inalterável e operacional em qualquer dos casos.  
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Neste sentido, conclui Cordeiro (2004, p. 484/485), “que existe um conceito 

único de radiodifusão” e que “consiste na comunicação pública de obras ou 

prestações através de emissões, por fio ou sem fio, destinadas a ser recebidas 

directamente pelo público”, por fim, menciona que tanto “no âmbito tradicional, por 

satélite ou por cabo, ou na sua vertente digital, este é um conceito que tem valor 

universal”. 

 Correia (2005, p. 38/40), por sua vez, menciona que a radiodifusão é 

uma espécie dos serviços “de teledifusão ou telecomunicações de uso público de 

difusão”, sendo que a transmissão pode ser feita por “meio de ondas radioelétricas 

ou de qualquer outro meio apropriado”. 

Machado (2002, p. 601) pontua que não há um conceito de radiodifusão no 

texto constitucional português, no entanto, o autor enfrenta a questão dizendo que  

 
 
[...] a radiodifusão compreende, genericamente, toda a comunicação dirigida 
a um número indeterminado de pessoas através de ondas 
electromagnéticas, com ou sem utilização de cabo. Nesta acepção, ela 
abrange a rádio e a televisão, por via hertziana terrestre, por cabo ou por 
satélite. 
 
 

De acordo com Machado (2002, p. 602), os conceitos são forjados a partir 

de “aspectos arquitectónicos e estruturais relativos à emissão e à recepção, 

deixando para segundo plano o conteúdo”. O autor exclui os serviços via internet, 

privilegiando os elementos arquitetônicos e estruturais no conceito e, por isso, adota 

um conceito mais restrito de radiodifusão, diferentemente de Cordeiro e Correia, que 

não fazem essa exceção, como visto. 

Para Castro (2016, p. 433), o sistema regulatório português baseia-se neste 

aspecto, contudo, atualmente “a mesma rede ou infraestrutura pode ter diferentes 

finalidades, dado que o espectro, o cabo ou o satélite podem ser usados como 

meios de comunicação ou como meios de difusão de dados”.  

Continua a autora portuguesa dizendo que  

 
 
A influência da regulação das telecomunicações nos conteúdos, mais 
precisamente na gestão do espaço liberto para a afetação dos serviços de 
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programas televisivos, pode ser decisiva. Atente-se, por exemplo, na 
afetação de espectro, inicialmente alocados às emissões de serviços 
televisivos, a serviços de comunicações de outra natureza, pondo em causa 
a possibilidade de alargamento da oferta televisa e, por essa via, o 
pluralismo e a diversidade. É preciso ter em consideração, igualmente, que 
o futuro das redes de comunicação eletrónicas passa também pela 
diversificação da sua utilidade como plataformas de difusão de conteúdos, 
em especial no que se refere à prestação de serviços de radiodifusão 
televisiva e serviços audiovisuais e afins”. (CASTRO, 2016, p. 433) 
(destaque nosso). 
 
 

Prossegue Castro (2016, p. 465), afirmando que em uma época de  

 
 
[...] confusão digital entre redes e conteúdos e operadores de rede, 
intermediários ou fornecedores da internet e os produtores de conteúdos [...] 
Reclama-se, por isso, a necessidade de uma opção fundamental por um 
modelo regulatório que se baseie no tipo de atividade efetivamente 
desenvolvida, ajustado à realidade digital e que saiba dar a resposta 
ajustada.  (destaque nosso). 
 
 

Na próxima seção serão apresentado aportes de diretiva europeia sobre os 

serviços de comunicação social audiovisual, compreendendo que esse documento 

adota uma definição pautada no conteúdo veiculado e não no aspecto arquitetônico 

estrutural do meio de transmissão. 

 

 

4  TRATAMENTO DO TEMA EM DIRETIVA EUROPEIA 

 

A Diretiva Europeia sobre os serviços de comunicação social audiovisual 

também contribui de maneira incisiva e significativa para a definição de um conceito 

alargado de radiodifusão, ampliando-se a sua aplicação. 

No caso e, a princípio, a definição dá-se pelo conteúdo e não pelos aspectos 

arquitetônicos e estruturais do serviço. Neste sentido, o Considerando 27 dispõe que  

 
 
A radiodifusão televisiva inclui actualmente, em particular, a televisão 
analógica e digital, a transmissão em directo via Internet (live streaming), a 
teledifusão na web e o quase vídeo a pedido, enquanto que o vídeo a 
pedido, por exemplo, é um serviço de comunicação social audiovisual a 
pedido. (Directiva, 2010/13, p. 95/4). 
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O artigo 1º. da Directiva, alínea e, define serviços de comunicação social 

audiovisual, da seguinte maneira:  

 
 
Radiodifusão televisiva ou emissão televisiva (ou seja, um serviço de 
comunicação social audiovisual linear), um serviço de comunicação social 
audiovisual prestado por um fornecedor de serviços de comunicação social 
para visionamento simultâneo de programas, ordenados com base numa 
grelha de programas; (Directiva, 2010/13, p. 95/12). 
 
 

Por sua vez a alínea g define:  

 
 
Serviço de comunicação social audiovisual a pedido (ou seja, um serviço de 
comunicação social audiovisual não linear), um serviço de comunicação 
social audiovisual prestado por um fornecedor de serviços de comunicação 
social para visionamento de programas pelo utilizador, a pedido individual 
deste, num momento por ele escolhido para o efeito com base num catálogo 
de programas seleccionados pelo fornecedor do serviço de comunicação 
social; (Directiva, 2010/13, p. 95/12) 
 
 

Verifica-se, deste modo, que o conceito aparentemente está centrado no 

conteúdo, ou seja, no conceito de programas audiovisuais. 

 

 

5  ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA BRASILEIRA 

 

Dantas (2013, p. 124), em trabalho que trata dos desafios brasileiros em um 

cenário de mundialização midiática, ao analisar a televisão sem fronteiras na 

Europa, afirma que “Para as autoridades europeias, televisão, independentemente 

da plataforma ou modelo de negócios, permanece sendo um serviço de radiodifusão 

destinado a transmitir conteúdos ao público” (destaque nosso), corroborando a 

ideia mencionada acima de que de no acordo com a diretiva europeia, a definição de 

radiodifusão deve pautar-se pelo conteúdo.  

Ainda analisando o plano europeu, Dantas (2013, p. 142) menciona que, de 

acordo com estudos elaborados naquele continente, “radiodifusão deixou de ser 
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sinônimo de transmissão de programas de rádio e televisão por vias atmosféricas, 

abrangendo hoje em dia também a transmissão por cabo e satélite”. 

Dantas, durante a audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal, 

para instruir o julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº. 4679, 

que questionava dispositivos da Lei nº. 12.485, afirmou que  

 
 
[...] estudos e relatórios atestam que o mundo inteiro entende que televisão 
é ainda televisão, não importa se nas frequências VHF e UHF, como até 
passado recente, ou se no cabo, no satélite, em altas frequências 
atmosféricas, ou até em formato IPTV (via internet). (BRASIL, 2015, p. 46) 
(destaque no original). 
 
 

O fundamento para a regulação da radiodifusão sempre foi, de acordo com 

Farias (2004), a escassez do espectro eletromagnético. Com as novas tecnologias, 

esse fundamento deixa de ter relevância, sendo que um novo embasamento 

regulatório precisa ser explicitado, sugerindo o autor que o seu delineamento, 

independentemente do suporte, deve ser  

 
 
[...] como serviço público, porque este se afigura o regime jurídico mais 
apropriado para garantir que as emissoras de rádio e televisão possam 
efetivamente  contribuir com a consecução dos princípios básicos que 
fundamentam a sociedade e o Estado brasileiros, máxime quanto à 
preservação da dignidade da pessoa humana, da soberania popular, da 
cidadania, do pluralismo político (CF, art. 1º, I, II, III, V), quanto a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art. 3º, I) e à prevalência dos 
direitos humanos (CF, art. 4º). (FARIAS, 2004, p. 2018). 
 
 

Em trabalho que aborda a questão do serviço e interesse público nas 

comunicações, Santos e Silveira (2007, p. 51) mencionam que  

 
 
Os serviços de comunicações, no que se refere ao provimento de conteúdo 
(radiodifusão) e ao tráfego de informações (telefonia/transmissão de dados), 
cresceram e foram regulados sob lógicas e instâncias normativas distintas. 
As diferentes naturezas dos serviços fizeram com que a telefonia fosse 
regulada prioritariamente em relação à distribuição/transporte de 
informações e a radiodifusão em relação ao conteúdo. 
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A dificuldade de regulação avulta-se tendo em vista a convergência dos 

serviços, sendo que a existência de diversas regulações pode gerar problemas 

jurídicos sérios (SUNDEFELD, 2004), como os apontados: insegurança jurídica e 

quebra na isonomia de tratamento. 

Na mesma linha de raciocínio, Sankievicz (2011, p. 124) aponta que o 

modelo jurídico brasileiro inicialmente pensado, tendo em vista a escassez do 

espectro eletromagnético, encontra atualmente  

 
 
[...] dificuldades para se adaptar a um mundo onde a TV a cabo, digital, por 
satélite, e a Internet possibilitam o aumento exponencial das possibilidades 
comunicativas. Hoje, a tecnologia digital possibilita a conversão de textos, 
sons e imagens em dígitos binários, propiciando a erosão, senão mesmo o 
colapso das antigas fronteiras tecnológicas e regulamentares antes 
existentes. As diferentes plataformas que antes eram necessárias para as 
várias transmissões analógicas – telefonia para voz, radiodifusão para sons 
e imagens, telégrafos para textos etc. – podem potencialmente ser 
convertidas para o mesmo código e, portanto, ser substituídas por redes 
digitais integradas de usos múltiplos.  
 
 

Para Sankievicz (2011, p. 167), a existência dessa dualidade de regulação 

para o setor afronta o princípio jurídico da isonomia e por isso  

 
 
[...] não haveria mais suporte para exigir da radiodifusão uma determinada 
disciplina jurídica, enquanto o concorrente que produz o mesmo tipo de 
produto estaria sujeito a regras bem mais flexíveis apenas por usar outra 
plataforma tecnológica. 
 
 

Essa lógica na regulação foi aparentemente alterada pela Emenda 

Constitucional nº. 36/2002 que, em tese, passou a regular a atividade pelo conteúdo 

e não pelo suporte, seguindo, assim, parte da teoria portuguesa e da normativa 

europeia já mencionadas, onde há preocupação acerca do que Castro (2016) 

mencionou ser uma anorexia constitucional, uma regulação jurídica autofágica, e até 

mesmo uma paralisia regulatória para o setor, não podendo “manter-se a atual 

dualidade hipócrita de regimes e pesos constitucionais, legitimadora de um modelo 

regulatório incoerente e desajustado”, pois “empresas que desenvolvem 

precisamente a mesma atividade – conteúdos – estão sujeitas a regras e 
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Reguladores diferentes, sem razões substanciais que possam justificar essa 

discrepância, podendo suscitar questões complexas de igualdade e concorrência” 

(CASTRO, 2016, p. 466). (destaque nosso) 

Na seção que segue, apresentar-se-á a mudança de embasamento para a 

regulação do setor sugerida pela Emenda Constitucional nº. 36/2002. 

 

 

6  REGULAÇÃO PELO CONTEÚDO E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 36 

 

A Emenda Constitucional nº. 36, de 28 de maio de 2002, acrescentou ao 

artigo 222 da Constituição o parágrafo 3º., que dispõe que “os meios de 

comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a 

prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na 

forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais 

brasileiros na execução de produções nacionais”. (BRASIL, 1988). 

Essa alteração no texto constitucional, do ponto de vista adotado no 

presente trabalho, unifica as regras relativas à comunicação social, indicando que a 

tecnologia utilizada não pode ser considerada um entrave para a aplicação das 

regras do artigo 221, que determina que esses serviços devem dar preferência a 

finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promover a cultura 

nacional e regional, estimular a produção independente, divulgar a produção cultural, 

artística e jornalística regional e, por fim, respeitar os valores éticos e sociais da 

pessoa e da família. 

Observe-se que a Emenda Constitucional nº. 36 foi proposta em 1995 e 

visava inicialmente ampliar a participação de pessoas jurídicas nas empresas de 

comunicação. O parágrafo 3º. somente foi incluído em abril de 2002 pelo Senado 

Federal, na fase final da tramitação do projeto. 

A ideia de unificação da legislação fica evidente no relatório do Senador 

Romeu Tuma, relator designado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado 

Federal para analisar a Proposta de Emenda à Constituição. De acordo com o 

relator, uma nova legislação é necessária para alterar “o indesejável ambiente de 
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‘confusão normativa’ que envolve o setor de comunicação social” e acrescenta ainda 

que “Em tempos de crescente convergência dos meios de transmissão e distribuição 

de áudio, vídeo e dados, parece evidente a necessidade do estabelecimento de 

mecanismos de regulação e de fiscalização que ensejem uma visão global do setor.” 

(BRASIL, 2002, p. 4.068) (destaque nosso) 

Evidentemente, que, no texto original da Constituição não havia menção 

expressa às novas tecnologias, bem como pelo estado da arte, em 1988, havia a 

diferenciação entre radiodifusão e telecomunicação, contudo, em um ambiente e em 

tempos de convergência tecnológica, não é razoável pensar que produtos e 

conteúdos idênticos sejam tratados de forma diferente apenas pelo suporte de 

transmissão. Neste sentido, propõe-se aqui o alargamento do conceito de 

radiodifusão para o de audiovisual, abarcando toda e qualquer produção de 

conteúdo na regulação normativa, pois não se interpretando desta forma os 

preceitos constitucionais/legais, haveria um claro esvaziamento dos comandos 

normativos.  

A internet, concebida como um meio irregulamentável, não pode ficar à 

mercê dos interesses corporativos, neste sentido, Castro (2016, p. 92) indica que a 

internet “não pode ser um espaço livre de direito, integrado numa sociedade da 

informação, global ou transnacional”, havendo a necessidade de estabelecer-se uma 

“Carta de Direitos para a Internet”, um Bill of Rights para a comunicação digital. 

Na seção que se segue, há aprofundamentos àss reflexões a respeito da 

necessidade de ampliação do conceito de radiodifusão em um percurso para além 

das discussões jurídicas, de forma a apresentar contribuições culturais e 

comunicacionais para este desafio ao Direito.  

 

 

7  DIREITO E CONVERGÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA 

COMUNICACIONAL 

 

A partir do exposto, entende-se que o direito sustenta ainda uma 

compreensão sobre a comunicação ligada a processos tradicionais de produção, 
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transmissão e recepção de mensagens, cenário no qual há papéis cristalizados e 

que não se confundem. Na perspectiva de Bitelli (2004), isto ocorre devido a uma 

diferença entre a ciência do direito e o direito positivado, aquele que é colocado na 

forma da lei. Enquanto o primeiro pode olhar a sociedade e suas questões com uma 

visão interdisciplinar, ao direito positivo impõe-se a necessidade de traduzir o mundo 

em processos práticos. Com as relações comunicacionais isto não é diferente. 

Além disso, há o fato de a Constituição ter sido elaborada antes do advento 

da comunicação digital, conforme já apontado. Assim, a realidade contemplada pela 

lei era analógica, constituída de relações comunicacionais em que produtores e 

consumidores não se confundiam, nas quais os meios tradicionais cumpriam uma 

mediação imprescindível ao acesso à informação. 

 
 
Deve ser lembrado que a Constituição Federal de 1988 já estava pronta, 
acabada e vigente quando o fenômeno da convergência dos media passava 
a se materializar. Certamente o texto constitucional não estava, como não 
está, preparado para essa evolução tecnológica e, portanto, inexigível uma 
vocação maior para tutelar os efeitos desse acontecimento. A separação 
entre serviços de telecomunicações, radiodifusão e imprensa ainda foi 
mantida e, por consequência, o fenômeno da convergência não tem 
acolhida na Carta Maior. (BITELLI, 2004, p. 33). 
 
 

No entanto, o processo de digitalização tecnológica dos meios de 

comunicação passa a condicionar um novo cenário cultural nas relações 

comunicacionais. Conceituado por Jenkins (2009), o fenômeno da convergência 

caracteriza-se como a tendência de consumo de conteúdos em plataformas 

diversas, a produção e a transmissão de mensagens que envolvam diferentes meios 

e o trânsito dos públicos entre as mídias diversas. Segundo o autor, a convergência 

não se restringe a um processo tecnológico, mas engloba uma mudança cultural nas 

formas de acesso à informação. 

Isso posto, ao legislar sobre a comunicação, o direito passa a lidar com dois 

novos desafios. O primeiro, de ordem prática, diz respeito ao caráter multidisciplinar 

e transmídia do consumo de informações na contemporaneidade; as normas 

vigentes consideram os meios ainda do ponto de vista analógico, tendo como base 

aspectos como a limitação do espectro eletromagnético, o que não se aplica aos 
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recursos digitais. Nesses casos, um mesmo dispositivo que configura uma nova 

forma de acesso à informação apresenta características próprias da radiodifusão, 

telecomunicações e audiovisual, por exemplo, áreas que tradicionalmente são 

regidas por leis específicas e distintas. 

O segundo diz respeito ao aspecto cultural da comunicação. Nas mídias de 

massa, os papéis desempenhados pelos cidadãos são limitados às funções de 

produção e de consumo, indistinguíveis. A partir desta ótica, as leis protegem o 

direito à informação de quem as consome de um lado e, de outro, legisla sobre 

como quem produz informações deve fazê-lo, pensando na proteção daquele 

público. 

No entanto, é necessário considerar a progressiva digitalização das relações 

comunicacionais por meio da expansão da internet. Segundo a pesquisa TIC 

Domicílios 2018, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e divulgada em 

agosto de 2019, a quantidade de residências com acesso à internet no País saltou 

de 18% em 2008 para 67% em 2018. No total, 70% da população é caracterizada 

como usuária de internet. Esta expansão apoia-se no consumo por meio de 

dispositivos móveis: a pesquisa mostra que 97% dos usuários de internet utilizam-na 

por telefone celular, sendo que 56% tem nele a única forma de acesso. 

Os dados mencionados exemplificam como a sociedade modifica-se do 

ponto de vista comunicacional e apontam para a necessidade de o direito encarar a 

comunicação não apenas como processo prático, mas enquanto dinâmica cultural 

em transição, como mostra o próprio conceito de convergência de Jenkins (2009). 

Tendo por base o que Bitelli (2004) expressa como tendência de o direito 

focar na troca de informações como um processo linear, um aspecto primordial do 

novo cenário da comunicação é o que Lemos (2006) conceitua como “liberação do 

polo emissor”, ou seja, no contexto digital, as fronteiras entre quem produz e quem 

consome informações tornam-se imprecisas. Pinheiro (2013) vai além e reflete que é 

justamente a desterritorialização - e consequente desmaterialização, considerando 

os suportes midiáticos - das relações sociais um dos principais desafios não só do 

direito à comunicação, mas todo o direito que passa a abranger esferas sociais 

agora digitalizadas. 
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Os desafios jurídicos do Direito Digital incluem a quebra de paradigmas, a 
descentralização, a dificuldade em definir limites territoriais e físicos, a 
velocidade com que as decisões devem ser tomadas e a crescente 
capacidade de resposta dos Indivíduos. A Internet gera uma infinidade de 
nações virtuais - pessoas, empresas e instituições de várias partes do 
mundo unidas por interesses os mais variados. O grande desafio do Direito 
é enfrentar essa contradição entre globalização e individualização, que é a 
grande característica da nossa era - uma era de transição, em que 
convivem conceitos aparentemente tão díspares. (PINHEIRO, 2013, p. 53). 
 
 

Se os dados que indicam o processo de digitalização da comunicação já 

mostram o quanto é necessário repensar a forma com que o direito olha para essa 

forma de relação social, a realidade existente em relação à garantia do que a 

Constituição coloca como direitos dos cidadãos a respeito da comunicação, em 

especial na atuação e relação com os meios de comunicação de massa, impõe esta 

urgência. Os desafios emergem não só na esfera da comunicação tradicional, mas 

também das novas mídias de comunicação digital. 

À revelia das determinações constitucionais, é possível verificar que uma 

das questões mais sensíveis na ameaça a essa pluralidade é a concentração 

midiática por poucos grupos empresariais (LIMA, 2011). Tal cenário continua atual: 

segundo um levantamento feito em 2017 pelo Media Ownership Monitor Brasil, 

iniciativa da ONG Repórteres Sem Fronteiras em parceria com o Coletivo Intervozes, 

entre 50 veículos de comunicação analisados no País, incluindo TVs, rádios, jornais 

e revistas e meios digitais, nove eram propriedades do grupo Globo, cinco do grupo 

Bandeirantes e cinco da família Macedo (proprietária da Rede Record), 

considerando os três maiores grupos. Ainda dos 50 veículos, nove eram 

pertencentes a denominações religiosas cristãs. A consequência desta concentração 

é uma redução na diversidade de agentes que contribuem com a elaboração de 

conteúdos. 

 
 
A histórica concentração do controle da mídia brasileira em mãos de poucos 
grupos privados restringe a concorrência, vale dizer, a pluralidade de 
proprietários e, consequentemente, aumenta os riscos de maior controle do 
comércio, isto é, de menos diversidade. Diversidade que não deve ser 
confundida com diferença ou segmentação mercadológica, mas diversidade 
na representação de distintos interesses na sociedade. (LIMA, 2011, p. 222-
223). 
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O desafio de promover-se a diversidade também afeta a comunicação 

digital, mesmo em espaços nos quais os usuários têm acesso aos recursos de 

produção e divulgação de conteúdos, como sites de redes sociais. Outro estudo feito 

também pela Intervozes (2018b), que analisou a concentração midiática digital, 

aponta que apenas 24% dos usuários que criam conteúdos no site YouTube 

concentram 71% das visualizações de vídeos. No Facebook, 26% dos produtores 

concentram 77% do consumo. 

Considerando que entre todos os usuários das plataformas citadas estão 

não apenas pessoas comuns, mas também empresas de comunicação, sejam elas 

dedicadas também a mídias tradicionais, sejam exclusivamente digitais, percebe-se 

que a dificuldade de promover e garantir a diversidade de conteúdos, uma das 

bases constitucionais mais significativas do direito à comunicação envolvendo a 

comunicação social, erpetua-se mesmo com o desenvolvimento e penetração das 

mídias digitais. 

Ainda em relação aos fundamentos jurídicos que defendem o pluralismo nos 

meios de comunicação, há de se ressaltar dois instrumentos que corroboram com a 

visão de que é necessário buscar formas de garantir isso também nos meios digitais. 

O primeiro é a já mencionada Emenda Constitucional nº. 36, segundo a qual todos 

os dispositivos cuja função é dotar a radiodifusão de pluralismo passariam, em tese, 

a valer também para a comunicação digital.  

O segundo instrumento é o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). 

Entre os recursos que a Lei utiliza para disciplinar os usos da rede no País e os 

direitos de seus usuários, estão questões como os fundamentos da liberdade de 

expressão, os direitos humanos, a pluralidade e a diversidade (art. 2º., incisos II e 

III), a determinação de que o acesso à internet é necessário para o exercício da 

cidadania (art. 7º.) e que cabe ao Poder Público agir para que esses objetivos em 

relação ao uso da internet sejam atingidos e realizados (arts. 24 a 28). 

Dada a necessidade de garantir-se formas de ampliar a pluralidade dos 

meios de comunicação em geral e que, conforme analisam os teóricos que tratam 

das especificidades da comunicação digital, esta conta com o aspecto fundamental 

de dotar seu usuário de capacidade para não apenas consumir informações, mas 
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também transmiti-las, uma proposta que se mostra válida é valorizar essa 

capacidade técnica que o usuário de mídias tem de expressar-se e conscientizá-lo 

dessa capacidade, incentivando-o também a produzir e difundir conteúdos que 

considere relevantes para sua realidade e de sua comunidade. 

Segundo a perspectiva de Coletivo Intervozes (2018a), isso ocorreria por 

meio da garantia ao acesso à internet, apropriação das tecnologias de comunicação 

e pelo empoderamento digital dos cidadãos, processo que envolve a consciência 

social e comunicacional do usuário. 

 
 
É preciso, entretanto, avançar e considerar o que muda em relação às 
noções elaboradas em uma época em que a problemática se voltava 
fundamentalmente a garantir pluralidade e diversidade nos meios de 
comunicação de massa e compreender os desafios colocados para que, 
hoje, os cidadãos/ãs se insiram num ambiente convergente na condição de 
sujeitos e não apenas de objetos de conglomerados, governos e 
tecnologias. (...) Como estratégia central para pensar a implantação do 
direito à comunicação nos ecossistemas digitais, trazemos ao debate a 
noção de “empoderamento digital” (...) Nosso pressuposto geral é a 
afirmação da web como espaço do exercício de direitos e vivência 
democrática, e não da prática do consumo, do controle por grandes agentes 
(como plataformas), da concentração de mercado, da expressão cultural 
vertical e homogeneizada e do debate contaminado por discursos de ódio e 
bolhas ideológicas. (INTERVOZES, 2018a, p. 1-2) 
 
 

Neste processo de empoderamento, o coletivo reflete que o pluralismo e a 

diversidade dos meios digitais são as formas de garantir a liberdade de expressão 

de pessoas e grupos, e que esse exercício combateria opressões e defenderia a 

justiça social, possibilitando a garantia de outros direitos humanos fundamentais 

(INTERVOZES, 2018a). 

Resta clara a necessidade de aprimorar-se a forma com que se busca a 

garantia dos direitos e liberdades de expressão e informação dentro do contexto da 

comunicação digital, considerando suas características e novos efeitos nas relações 

sociais. Para que isso seja possível dentro das competências do direito e, 

considerando as tendências de produção e consumo de informações e produtos 

culturais nas redes, uma ampliação do conceito de radiodifusão a partir de suas 

finalidades de conteúdo faz-se necessária e salutar.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o exposto, verifica-se que a teoria e a legislação portuguesa, 

acrescidas das diretivas europeias sobre o audiovisual, podem contribuir para a 

definição de um conceito mais amplo de radiodifusão na legislação brasileira, 

ampliando-se o conceito para além do espectro eletromagnético, abarcando todo e 

qualquer serviço de comunicação social audiovisual, independente do suporte 

tecnológico. 

A definição e clarificação conceitual é necessária em tempos de 

convergência midiática e internacionalização dos mercados, fatos que impactam a 

regulação local, alterando a configuração do direito interno, em regra e 

historicamente pautado pelos aspectos arquitetônicos e estruturais de limitação do 

espectro eletromagnético, e caminhando para uma regulação voltada ao conteúdo, 

conforme proposto pelos teóricos mencionados no texto, próxima a normativas 

internacionais, como foi o caso citado da diretiva europeia e de acordo com a 

Emenda Constitucional nº. 36/2002, proposta que aqui se defende. 
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RESUMO 
 
Objetivo: O trabalho registra as primeiras impressões, em especial, no Brasil, em 
março de 2020, sobre origem e avanço do COVID-19 a partir de uma situação 
anômala de quarentena física. Como objetivo geral, o estudo investiga a visão 
espiritualista da análise econômica do Direito como instrumental para implementar 
alteridade nas relações sociais. 
 
Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa, de método dedutivo e com recurso à 
análise bibliográfica e documental; tem como marco teórico, autores 
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neoinstitucionalistas como Douglas North e Joseph Schumpeter e espíritas como 
Francisco Candido Xavier e Divaldo Pereira Franco. 
 
Resultados: Conclui-se que o COVID-19 propicia a oportunidade para a difusão de 
visão político-econômico-jurídica, voltada para a alteridade e a felicidade, a 
necessidade de mudança na forma de agir individual e coletiva para que seja 
possível a felicidade. O COVID-19 vem como mais um instrumento de 
“reorganização” da humanidade, ainda que o custo de vidas seja tão alto do ponto 
de vista existencial. O ceifar da morte ainda nos deixa perplexos; porém, do ponto 
de vista da essência humana, grandes aprendizados podem ser introjetados em 
nossa experiência de vida. 
 
Contribuições: O trabalho registra a origem e avanço do COVID-19, destacando a 
necessidade de mudança no agir individual e coletivo, possibilitando a felicidade. 
Especificamente, objetiva alertar para a necessidade de comportamento econômico-
jurídico, visando o bem econômico social através da “autodestruição renovadora 
eficiente-econômico-social” (ADRECOS). 
 
Palavras-chave: Direito e Economia; Direito e felicidade; análise econômica do 
Direito e o COVID-19. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: The paper records the first impressions, especially in Brazil, in March 
2020, about the origin and advance of COVID-19 from an anomalous physical 
quarantine situation. As a general objective, the study investigates the spiritualist 
view of economic analysis of Law as instrumental to implement otherness in social 
relations. 
 
Methodology: This is a qualitative research, using a deductive method and 
bibliographic and documentary analysis; has as its theoretical framework, neo-
institutionalist authors such as Douglas North and Joseph Schumpeter and 
spiritualist such as Francisco Cândido Xavier and Divaldo Pereira Franco. 
 
Results: It is concluded that COVID-19 provides the opportunity for the diffusion of a 
political-economic-legal view, focused on otherness and happiness, the need to 
change the way of acting individually and collectively, so that happiness is possible. 
COVID-19 comes as another instrument for the “reorganization” of humanity, even 
though the cost of living is so high from an existential point of view. The reaping of 
death still perplexes us; however, from the point of view of human essence, great 
learnings can be introjected into our life experience. 
 
Contributions: The work records the origin and progress of COVID-19, highlighting 
the need for change in individual and collective action, enabling happiness. 
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Specifically, it aims to alert to the need for economic-legal behavior, aiming at the 
social economic good through the “efficient-economic-social renovating self-
destruction” (ADRECOS). 
 
Keywords: Law and Economics; Law and happiness; economic analysis of Law and 
COVID-19. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

  

O trabalho registra as primeiras impressões, em especial, no Brasil, em 

março de 2020, sobre a origem e o avanço do COVID-19 destacando, a partir de 

uma situação anômala de quarentena física, a necessidade de mudança na forma 

de agir individual e coletiva para que seja possível a felicidade. Como objetivo geral, 

destaca a necessidade de novel visão espiritualista da Análise Econômica do Direito 

como instrumental acadêmico-político-jurídico para implementar alteridade nas 

relações sociais. Tem como marco teórico autores neo-institucionalistas, como 

Douglas North e Joseph Schumpeter e espíritas como Francisco Candido Xavier e 

Divaldo Pereira Franco. Especificamente, objetiva alertar para a necessidade de 

comportamento econômico-jurídico visando o bem econômico social, próprio do 

Princípio da Eficiência Econômico Social – PEES, através da “autodestruição 

renovadora eficiente-econômico-social” (ADRECOS). Trata-se de pesquisa 

qualitativa, tem método de abordagem dedutivo e com recurso à análise bibliográfica 

e documental. 

Para serem atingidos os objetivos, após introdução, desenvolve-se o 

conteúdo de forma a, gradualmente, apresentarem-se dados vivenciados no início 

da expansão do COVID-19, mormente no Brasil; evidenciarem-se outras 

exemplificativas tragédias humanas e proporem-se questões para suscitar a 

possibilidade do uso do “ferramental” jurídico-econômico das Escolas da Law and 

Economics ou da Análise econômica do Direito segundo a visão espiritualista, para 

que se conquiste harmonia econômico-político-social e a coexistência para a 

felicidade. O COVID-19, então, passa a ser visto como efetiva oportunidade para a 

humanização das pessoas, ainda que com altíssimo custo de transação, 
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destacando-se visões materialista e espiritualista para analisar o momento de 

quarentena vivenciado no Brasil. Pugna-se, finalmente, pela difusão do trabalho, na 

Universidade, para difusão da ideia de felicidade incluída na ação educativa pelo uso 

dos ferramentais jurídico-econômicos.Neste sentido, conclui-se que o COVID-19 

propicia a necessária oportunidade para a difusão de visão político-econômico-

jurídica voltada para a alteridade e felicidade. 

Estamos a 20 de março de 2020, Dia da Felicidade, que se comemora 

desde 1972, quando, em um Estado chamado Butão, passou-se a medir o FIB 

(Felicidade Interna Bruta) para além do PIB (Produto Interno Bruto). De outro lado, 

desde 31 de dezembro de 2019, quando se descobriu, em Wuhan, República 

Popular da China, o COVID-19, um vírus mortal que teria surgido a partir dos 

“mercados molhados de animais”. Naquela Cidade1, o Planeta Terra e sua 

humanidade já não seriam mais os mesmos. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO 

 

Em dois meses e vinte dias, morreram mais de 11.400 pessoas em um 

universo de 275.000 contaminações (números oficiais que, provavelmente podem 

ser majorados se considerada a subnotificação de casos). Especialmente, no Brasil, 

a partir do dia 16 de março de 2020, as diversas autoridades, mormente, do Poder 

Executivo (Federal, Estadual e Municipal), iniciaram a exarar medidas normativas 

progressivas e rapidamente mais restritivas de liberdade de locomoção da 

população civil. Lockdown nas cidades, barreiras físicas, e até impedimento de 

acesso às cidades e aos Estados foram intentadas para conter o avanço do COVID-

19. Já há, em solo pátrio, 978 casos confirmados de contaminação e 11 mortes; 

números que, provavelmente, estão aquém da realidade em vista de que o País não 

tem kits de testagem suficientes para averiguação de casos. 

 
1 Ver, para além de outros especialistas, trabalhos do Doutor Peter J. Li Professor Associado na 
Universidade de Houston-Downtown e especialista em políticas públicas chinesas, porta-voz da 
Human Society International (HSI). Suas pesquisas tratam das políticas de bem-estar animal na 
China e do movimento de proteção animal naquele País. 
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Nas suas casas, isoladas em quarentena, as pessoas passaram a 

acompanhar a terrível propagação do COVID-19 por meio da “telona” e da “telinha”. 

Interessante notar que, enquanto na televisão assistem-se aos noticiários do “poder” 

(da mídia, do Governo, dos poderosos, ...) no celular, através das redes sociais e 

mundiais, recebe-se o mais variado, democrático e plúrimo informativo sobre os 

acontecimentos; eventualmente, entre fakes e fatos. Em meio à histeria e ao 

razoável e, mesmo, em meio à própria ignorância de autoridades e de pessoas em 

geral, iniciou-se inovadora maneira de olhar o mundo, de viver e de encarar o futuro 

da humanidade. Nas redes sociais, entre importantes relatos e notícias, passou-se a 

deparar com chistes do tipo: “estou em casa e, proibido (a) de sair à rua e ir aos 

bares; tive, então, que conversar com meu parceiro (a), concluindo, ... que parece 

ser boa pessoa!” Ao que se vê, as pessoas, incrivelmente, tiveram de desistir ou 

“suspender” seu frenesi existencial e pararam para conversar com os seus, até por 

egoísmo para a preservação da própria vida! 

No primeiro momento, entretanto, a incredulidade no potencial de virulência 

do COVID-19 espraiou a ignorância sobre os fatos. Pessoas dispensadas de suas 

aulas e dos locais de trabalho deslocavam-se para as praias como se de férias 

estivessem, queriam, apesar de estarem em quarentena, limitar e não proibir, nos 

condomínios, o acesso às áreas comuns como quadras, brinquedotecas, piscinas e, 

até, propunham “compartilhamento” de saunas para “ somente dois ou três 

indivíduos”; queriam levar seus filhos ao parquinho para tomar sol e “brincarem 

juntos”, permitir festas nos salões comunitários, etc.; pessoas idosas recusavam-se 

a abandonar seu jogo de dominó nas praças públicas, banhistas queriam passear 

nas orlas marítimas de um País abençoado com praias e sol exuberantes e, assim 

por diante. 

Em que pese a gradual conscientização popular, já, no final da primeira 

semana de quarentena, (de 16 a 20 de março de 2020), em diversas cidades do 

Brasil e, mesmo, em outras partes do Planeta iniciou-se a ocorrer algo diferente; 

assim, perceberam-se ruas, parques e praias vazias, e; esplendidamente, a 

natureza passou a cumprir seu eficiente e inexorável papel. Impressionantemente, 

os canais marítimos de Veneza ficaram translúcidos, o ar das grandes cidades mais 
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límpido, as ruas menos sujas, e o silencio passou a propagar uma estranha paz em 

um Planeta que, de forma geral, desacelerou a frenética vida diária da humanidade. 

Agora, tudo que se queria era voltar a conversar com alguém, voltar ao parque, à 

praia, ao convívio social; por outro lado, para aqueles que tinham suas famílias, era 

especial momento de reencontro. Era a volta aos tempos “da casa da avó”. 

Particularmente, lembramos de quando, na infância, adorávamos ir com o avô 

paterno a horta, ainda, como “gaúcho”, no interior do Rio Grande do Sul, “trazer as 

vacas de leite para o estábulo”, “trazer a água, em baldes, para dentro da casa”, 

colocar lenha e cavacos perto do fogão e, há.... o fogão a lenha,... como era bom, 

sentarem, os primos, à beira do fogão à lenha para “mexer no fogo”... e, depois, 

sentar à beira da grande mesa de jantar para ouvir as “histórias dos adultos” e, 

depois, obviamente, não mais tarde do que às 9:00 horas da noite, dormir. Tempos 

bucólicos que ficaram esquecidos para a geração “X” e que as gerações2 “Y”, “Z”, 

índicos e etc. não conheceram. 

O Planeta passa a ser outro durante estes acontecimentos do primeiro 

semestre de 2020. Não que já não se tivessem vivido outras catástrofes e eras 

Glaciais, e grandes Guerras fratricidas, e peste Negra, na Idade Média, Gripe 

Espanhola; enfim, sem contar com as tragédias comuns do dia a dia moderno; no 

trânsito das autopistas, os acidentes automobilísticos; nas grandes e pequenas 

cidades, a proliferação de crimes e homicídios, etc. Passou a haver, porém, agora, 

algo de novo, literalmente, “no ar”; um insignificante e invisível “vírus mortal” que, 

incubado no ser humano, mata em poucos dias com pneumonia e a chamada 

Síndrome da Insuficiência Respiratória Aguda (SDRA). Já se tinha passado, em 

2009, pela “gripe suína” H1N1, e perdas humanas já se haviam registrado no 

mundo; mas, agora, em 2020, algo diferente está acontecendo, o ataque mortal do 

COVID-19 atua, principalmente, aniquilando idosos, porém, matando-se número 

menor de jovens, comprometendo-os, como hospedeiros não sintomáticos, a serem 

 
2 Fala-se de geração Baby Boomer (de 1946-1964), geração “X” (de 1960 a 1980), geração “Y” (de 
1980 a 2000), geração “W” (de 1991 a 2000), geração “Z” (de 1990 a 2010) e geração ALPHA (a 
partir de 2010). Sobre a propedêutica divisão das últimas gerações nascidas pós-guerra, ver Baby 
Boomer. 
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solidários com aqueles, tão suscetíveis a uma terrível e solitária morte, entubados 

até que seus pulmões esvaiam-se em último suspiro. 

Em verdade, já, há algum tempo, estamos vivenciando uma série de 

acontecimentos que vêm atingindo fisicamente a humanidade. Catástrofes, como 

tsunamis (em 26 de dezembro de 2004, terremoto de magnitude 9,1 na Escala 

Richter, na Indonésia, exterminou com a vida de 230.000 pessoas; em 11 de março 

de 2011, no Japão, 15.000 pessoas perderam suas vidas em terremoto de 9,0 na 

Escala Richter, etc.) grandes queimadas de florestas tropicais em 2019; além de 

todo o (des)equilíbrio ou (re)equilíbrio planetário em termos político-jurídico-

econômico. Foram e, estão sendo questionados, desde o início dos anos 2000, os 

diversos sistemas em que a humanidade está inserida. Destarte, vêm-se 

contestados os sistemas; ambiental (modificações intensas nos ecossistemas, falta 

d´água, dificuldades na produção de alimentos); geopolítico (em vista das guerras e 

atividades de confrontamento entre Estados e nações como as guerras e ataques de 

11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América; a 

difusão do terror do chamado Estado Islâmico a partir de 2003, etc.); político 

(mudanças radicais nas orientações partidárias nos diversos Estados do Planeta em 

busca da prevalência entre as ditas, progressista esquerda e a conservadora direita) 

e econômico (já, em evidentes mudanças a partir de 1989, com a queda do Muro de 

Berlim e o fim da República Socialista Soviética –URSS, em 1990, como corolário da 

expansão do neoliberalismo dos anos 80 (Margareth Thatcher, no Reino Unido, 

Helmut Kohl na Alemanha e Ronald Reagan nos Estados Unidos da América). A 

enumeração de fatos é meramente exemplificativa para chamar a atenção de que 

esses anos iniciais do Século XXI não seriam fáceis ou que, ainda, seriam 

precursores ou predecessores de incomparáveis anos de renovação, de inovação, 

de revelação, de modificação dos parâmetros de existência da vida na Terra 

enquanto “casa” da humanidade. 

De fato, muitos já anunciavam, mesmo de forma apocalíptica, que um novo 

mundo viria (e, indefectivelmente, virá), cada um a seu jeito, segundo seu 

conhecimento, tradições religiosas, filosófico-morais e científicas. Natural pensar 

assim, até mesmo porque o avanço científico-tecnológico vivenciado no Século 
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passado e até os dias atuais de 2020 propiciaram, ao ser humano, uma enorme 

capacidade de questionamento, de análise, de constatação científica e, 

consequentemente, de previsibilidade, de razoável domínio das condições de vida. 

O que nossa geração (“X” – dos anos 60-70) presencia de avanços nas 

telecomunicações, na ciência médica, na computação, nas relações sociais, etc. é 

de deixar qualquer um, que tenha vivido, até então, perplexo. O que não se fez ou o 

que se fez e se demorou para fazer em dezenas de milhares de anos; com o 

acúmulo de racionalidade, tornou-se o patamar científico para o desabrochar de um 

mundo incrivelmente tecnológico e facilitado pelas conquistas do estudo e da 

pesquisa científica, como visto nos últimos cento e cinquenta anos. Trata-se da 

vitória da razão, uma inigualável conquista dos atuais anos que, ainda, temos o 

(des)prazer de testemunhar com nossos próprios olhos. 

Entretanto, nem tudo nos aparece como um florido campo de girassóis 

(lembrando Vincent Van Gogh) já que, se por um lado, é esplêndido o 

desenvolvimento das tecnologias, das artes, das ciências e das letras; por outro, o 

avanço moral do homem é extremamente questionável. Desta forma, a celebre frase 

do pintor holandês “Quando um cego grita para outro cego, os dois tropeçam na 

mesma pedra” é incrivelmente hodierna e representativa do atual estado de avanço 

da nossa humanidade. Somos cegos guiando cegos já que, tendo olhos, vemos, 

mas não podemos enxergar o necessário papel evolutivo do homem em seu habitat 

natural. Tornamo-nos cegos de uma cegueira moral, espiritual, essencial quanto à 

real natureza humana. 

A tragédia humana então se intensifica em uma sociedade doentia segundo 

a falta de tempo, o produtivismo, a não alteridade, o crime desenfreado, o 

desemprego, a fome, a destruição do meio-ambiente, a insatisfação no viver, o 

abandono, a desilusão e tantos males do presente Século. A vida tornou-se difícil, 

empobrecida, mortificante ou; ainda, para alguns, mais abastados, monótona, 

repetitiva e enfadonha. Tanta literatura passou-se a produzir para solucionar o 

grande problema do Século; qual seja, a solidão em si mesmo; a busca da autoajuda 

tornou-se imperiosa para tantos e, apesar de uma certa acomodação de cada um 

aos novos tempos, eis que, para além das predições de tantos visionários como 
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Nostradamus, Júlio Werner e, mesmo, de entes moralmente emancipados como um 

Francisco Cândido Xavier, uma Madre Tereza de Calcutá, dentre tantos iluminados, 

grandes desafios foram apresentados a uma humanidade que, se tecnológica e 

cientificamente avançou, esqueceu seu humanismo, abandonou o seu 

desenvolvimento moral, negou suas faculdades transcendentais, perdeu suas 

capacidades e potencialidades extra sensoriais, etc. 

Em meio às incertezas da existência, enfrentamos a AIDS, nos anos 80, a 

doença da vaca louca, em 1990, a gripe aviária, em 2005, a gripe suína, em 2009, o 

H1N1, em 2009, dentre outras tragédias (para não falar de sarampo, meningite, 

fome, etc.) e; agora, no final de 2019 (em 31 de dezembro de 2019), no prelúdio dos 

anos vinte do Século XXI, deparamo-nos com o chamado Corona vírus (SARS-CoV-

2), que causa a infecção respiratória denominada COVID-19. Nos últimos quase três 

meses, estudos, pesquisas, gráficos e mais gráficos demonstram o incrivel potencial 

de expansão do dito vírus segundo escala exponencial pelo mundo que 

conhecemos, de forma a que nenhum sistema de saúde, em escala mundial, tenha 

condições de atender ao “pico de demanda” de leitos de Centros de Tratamento 

Intensivo CTIs. Se, na China, a partir de Wuhan, desenvolveram-se pioneiras 

pesquisas, Estados europeus como Itália, Espanha, França e Alemanha, para não 

dizer os demais, lutam freneticamente, por assim dizer, através de seus cientistas, 

ainda em março de 2020, para tratarem minimamente seus nacionais que, 

infelizmente, não resistem às agruras da doença e vêm à óbito. Dezenas de 

milhares de pessoas sucumbem no mundo inteiro, faltam “kits” de testagem, não se 

tem uma vacina, multiplicam-se os casos de infecção. Neste senário apocalíptico, 

próprio dos filmes do gênero que povoam o senso coletivo, nosso amado Brasil está 

inserido, também sofrendo as consequencias de um mundo em que se investiu 

obstinada e demasiadamente na “Bolsa de valores”, nas comodities, no mercado de 

armas e em tantas outras mercadorias que obscureceram, por exemplo, o 

investimento em saúde nos diversos Estados. No Brasil, desde o dia 25 de fevereiro 

de 2020, aponta-se a detecção do COVID-19, sendo que a primeira morte 

confirmada ocorreu em 16 de março de 2020. Na data de 17 de março de 2020, os 

números oficiais falaram de uma morte e 291 casos confirmados no Território 
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brasileiro. Após o pronunciamento oficial do Ministro da Saúde, Luiz Henrique 

Mandetta, em 17 de março de 2020, em que aconselhou o povo brasileiro a “cuidar 

dos idosos” em vista de que se teria de enfrentar “em torno de vinte semanas a partir 

do surto epidêmico que serão estremamente duras para as famílias, para as 

pessoas...” os sites oficiais não pararam de atualizar os números em vista de 

inexorável crescimento das vítimas desse invisivel inimigo biológico. Em meio às 

desencontradas notícias e depoimentos nas redes sociais que davam conta de 

diversos casos nas CTI´s no Brasil afora, já circulavam projeções de que a 

pandemia poderia levar a óbito milhares de vidas de brasileiros. 

O inédito, agora, é que, nunca, em escala mundial ou no Território brasileiro, 

a sociedade civil tinha sido mobilizada tão rapidamente (ou nem tanto como se 

esperava) para tentar “resistir” na “guerra contra o COVID-19”. Ainda que, 

incrivelmente, em um primeiro momento, na semana de 16 a 20 de março de 2020, 

pessoas tivessem “aproveitado” o fato de que não tinham que comparecer às aulas 

ou que haviam sido dispensadas no emprego para ficarem em quarentena em suas 

casas junto dos seus familiares, e tivessem ido para a “praia e bares”; a 

conscientização e, também, a partir de 17 de março de 2020, a proliferação de 

determinações de ordem pública fechando estabelecimentos comerciais, 

determinando prisão e multas para quem não obedecesse a quarentena e 

determinando hospitalização compulsória acabaram por diminuir sensivelmente a 

circulação de pessoas no País (passou-se a questionar a juridicidade/ 

constitucionalidade das normas, o “afrontar” ao “direito de ir e vir”, etc). Colégios e 

Universidades fechados, supermercados em processo de esgotamento repentino em 

seus estoques, mudanças de rotinas nos lares iniciaram em março de 2020 no 

Brasil. As redes sociais passaram a “transbordar” de informações não alvissareiras e 

nos noticiários, avidamente assistidos, não se falou de outra coisa. Entre a histeria e 

o frio contato com uma realidade nunca enfrentada antes, ainda pesam os números 

alarmantes da tragédia então enfrentada por Estados como Espanha e Itália em que 

proliferam páginas e páginas de obituários nos jornais. 

O insustentável quadro leva ao término dos estoques de máscaras 

cirúrgicas, álcool gel e luvas nas farmácias (com direito a agressões em 
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supermercados); de outra banda, Estados como a China e os Estados Unidos da 

América anunciam pesquisas já, em seres humanos, para a descoberta de eventual 

vacina. As autoridades brasileiras pululam em seus discursos, ainda em uma rasa 

disputa política, que logo dá lugar a um discurso apocalíptico em relação à 

gravidade dos fatos (fecham-se estradas e vias de acesso aos Municípios e Estados 

infelizmente e, por óbvio, sem barrar o avanço letal do COVID-19). Todos 

questionam se o Brasil estaria pronto para debelar tantas dificuldades3. Aliás, para 

além de certa desconfiança de que vencer tantos desafios será demasiado difícil, 

passa-se a entender que a conquista de saúde e a superação dessa tragédia 

humanitária só ocorrerá com considerável perda de vidas humanas, em vista da 

experiência de outros Estados. 

Da descrição do surto de Coronavírus em virtude do COVID-19 no mundo 

dos anos vinte do Século XXI, restam algumas assertivas a saber: a) a rapidez de 

expansão do contágio nunca vista antes, em escala exponencial; b) o despreparo 

das autoridades mundiais para lidar com o vírus em meio a Sistemas de saúde 

inéptos ou não devidamente aparelhados (pessoal e economicamente); c) a 

mobilização da sociedade civil, em escala mundial, para quarentenas; d) o debacle 

dos sistemas econômicos, das economias, dos pequenos e dos grandes 

empreendimentos em virtude da queda drástica da produção, do consumo, da 

circulação e da repartição da renda; e) a necessidade do Estado ou, mesmo, de algo 

diferente em escala político-institucional local e mundial para lidar com a novel 

situação que exige inovador aparato institucional; f) a necessária alteridade e visão 

interpessoal entre pessoas e governantes, interligados regional e globalmente, para 

acharem soluções conjuntas; g) a incapacidade generalizada para lidar-se com o 

imponderável e fatídico vírus que pôs por terra todas as certezas dos poderosos e 

dos fracos, ambiciosos e inconsequentes, geniais e ingênuos e; h) o potencial das 

tecnologias para tentar substituir ou, provavelmente não, a necessária proximidade 

 
3 As notícias nas redes sociais e as melhores estatísticas começaram a prever números assustadores 
para a expansão exponencial da contaminação e de mortes descrevendo-se números consideráveis a 
partir da primeira quinzena de abril de 2020. O futuro permitirá que esta nota seja adequadamente 
preenchida com mortificantes e desanimadores dados. 
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física entre seres humanos – caracteristica tão bem elucidada por Aristóteles (o 

homem é um animal social). 

Até aqui, desenhou-se, ainda que timidamente, a trajetória de eventos que, 

em verdade, para além de questionar a evolução tecnológica, científica e racional da 

humanidade, trouxe elementos para suscitar a modificação existencial espiritual, 

moral e mental do “homem universal”. A partir disso, alguns questionamentos: 

Estar-se-ia em pleno processo de transição planetária; de um modelo de 

viver egoísta e individualista para o início de um tempo em que a tomada de decisão 

exige o consenso de uma ágora social universal? 

Seria possível imaginar o limiar de um processo de depuração social para 

implementação de um mundo altero? Com outros padrões político-econômico-

sociais? 

Evidenciar-se-ia, agora, em virtude da premência dos fatos, a necessidade 

de avanço moral próprio de um despertar da consciência individual e coletivo, 

relevando-se a necessidade de explorar-se o potencial do espírito, da mente e do 

corpo como corolário do “desenvolvimento do homem integral”? 

Estaria, a humanidade, no descortinar do Século XXI, sendo, 

inquestionavelmente, despertada, a exemplo da tradição bíblica em que Moisés, 

através de tantos fenômenos e “pragas” exaltaria a mudança moral de um povo? 

Para além das assertivas religiosas, científicas e filosóficas, evidencia-se 

que a trajetória dos acontecimentos, inicialmente, aqui, descritos, para além de 

tantas outras tragédias individuais e coletivas, tem de ter um sentido, tem de ter uma 

utilidade. Qual então? 

Se a tecnologia avançou tanto, as dificuldades presentes apontam para o 

(re)questionamento das relações sociais, econômicas e jurídicas nas suas facetas 

produtivas, consumeristas, ambientalistas, culturais, politicas, normativas etc. 

Afirma-se então que, tanto podem dar-nos indícios de que, mais uma vez, 

após tantas experiências nefastas vividas em milênios, séculos e décadas 

anteriores, o homem conduz-se pela sua desastrosa ação em sociedade a 

impulsionar a autodestruição. De outra banda, pode estar sendo, a humanidade, 

indelevelmente conduzida, em uma explicação metafísica, à ação ética, moral e 
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socialmente aceitável, bem como a modificar-se pela novel experiência virulenta de 

dor existencial. Desde já, também, afirmamos que esta crise sanitária não haverá de 

ser a derradeira “lição existencial” que fará o ser humano “humanizar-se”; porém, o 

curso de ação do homem será extremamente questionado, seja pelos inegáveis 

acontecimentos que haverão de ocorrer em detrimento da própria tenacidade deste 

em permanecer desconectado com a sua essência, seja pelas consequências de 

seus atos irresponsáveis no Planeta. Planta-se vento, colhem-se tempestades; neste 

sentido, também, consequência da atual ambição e não alteridade na civilização, só 

podem ser verificados os desastrosos atos que prejudicam a própria existência 

humana e de todos os seres vivos no Planeta. Urge então que, nós, cientistas do 

Direito e da Economia contribuamos pragmaticamente para uma renovação da visão 

de mundo. 

Dois economistas heterodoxos como Joseph Schumpeter (1982;1961) e 

seus ensinos sobre inovação, destruição criadora e desenvolvimento e; Douglass 

North4, com seu discurso sobre a necessidade de mudanças a partir das Instituições 

e a eficiência adaptativa já têm nos feito intuir que estamos, em 2020, a viver, em 

escala mundial, a “autodestruição renovadora eficiente-econômico-social” 

(ADRECOS)5. Estamos a viver a destruição criadora que “mata” pessoas físicas e 

jurídicas6. O interessante é que tal força levanta-se pela mão do próprio homem. 

Desta vez, entretanto, não se trata de medida normativa originada dos legislativos 

mundiais, nem do despotismo dos governos e, também, não é fruto da ultima racio 

judicial. Agora, os delineamentos político-econômico-sociais da humanidade são 

 
4NORTH; DAVIS, 1971; NORTH; THOMAS, 1973; NORTH, 1978; NORTH, 1981; NORTH, 1990; 
NORTH, 1997; NORTH, 1993; NORTH, 1998; NORTH, 1999. 
5.Firmamos aqui novel expressão: autodestruição renovadora eficiente-econômico-social 
(ADRECOS): ação humana renovadora que, detentora de todo o ideal benfazejo próprio do homem, 
bem como, da mesma forma, eivada de todas as possíveis impropriedades humanas, conforme ao 
seu eventual estado de consciência vivificado o leva à eficiência econômico-social destruindo o status 
quo para a reconstrução de novel mundo dos fatos indelevelmente voltado para o inexorável 
progresso. A bem da verdade, o homem tem fraquejado e alternado entre um agir promissor e uma 
ação destruidora e autodestruidora; porém; acreditamos, sempre, dirigindo-se, a humanidade, para o 
inarredável sucesso de convívio harmônico entre os indivíduos de sua espécie e destes para com os 
demais seres vivos. 
6 Se não bastassem as perdas de vidas humanas e a diminuição da atividade econômica; em virtude 
da ausência do próprio homem nos mercados consumeristas e nas linhas de produção, 
inexoravelmente ocorrea estagnação de mercados e à recessão econômica. Incrivelmente, o COVID-
19 prova que a economia “gira” para o homem e não o homem serve a economia. 
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traçados pela ação do livre arbítrio do próprio homem que criou seu “monstro 

destruidor invisível” – o COVID-19. Queremos crer que, conscientemente, não era 

intenção humana tal desiderato (como não foi em tragédias anteriores já 

enumeradas) mas seja, movido pelo poder, pelo desejo do lucro ou da conquista da 

glória (ARISTÓTELES, 1997) ou; ainda, pela busca do avanço político-econômico de 

Estados em detrimento de outros, conseguiu-se implementar o desastre fatal neste 

primeiro quartel do Século XXI, qual seja, a mortandade, em grande escala, de 

muitos e tantos em todo o território planetário pela ação virulenta de um inimigo 

comum e que não tem cores partidárias, nem econômicas, nem ideológicas. Já não 

se trata dos equívocos da guerra entre nações, ou do trânsito homicida nas cidades 

ou das políticas públicas de exclusão social que matam pela fome, mas; agora, está-

se a enfrentar a pura e simples Lei de causas e efeitos da ação humana global. Um 

vírus que poderia ter surgido em qualquer lugar, de rios poluídos, de plantações 

envenenadas, de “mercados molhados”, de pacientes literalmente “empilhados” em 

hospitais infectados com super bactérias, etc., que existem no mundo inteiro, não 

sendo “privilégio” de um ou outro Estado. 

Se o homem foi capaz de tamanha façanha autodestrutiva, pelo menos não 

chegou aos estertores de uma guerra nuclear (possivelmente, influenciado, 

metafisicamente, pela espiritualidade que, em vistas de evitar um mal maior, permitiu 

que se espraiasse, no Planeta, a virulência atual que, certamente, ainda assim, é de 

grande custo para as famílias). Depois desta catástrofe, ainda deverão vir algumas 

outras, epidêmicas, climáticas, geológicas, tantas quantas forem necessárias para 

refrear a ação autodestrutiva do ser humano. É como se fosse um aprendizado 

longo e doloroso para modificar o pensamento de uma “criança teimosa” chamada 

“homem” que se, na infância, brincava com seus brinquedos e, eventualmente os 

quebrava, agora, brinca de ser gente grande, ainda, “quebrando brinquedos de 

adultos”. Muitos irão perecer (pessoas físicas e jurídicas e, mesmo, as relações 

políticas como as conhecemos), será como que uma onda gigante, um tsunami 
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arrasando tudo e a todos de alguma forma; entretanto, depois da catástrofe7, 

ressurgiremos, humanizados e depurados pela dor. Já, aí, teremos a verdadeira 

liberdade política, a necessária igualdade jurídica e a solidária e fraterna economia: 

liberdade, igualdade e fraternidade serão derradeiramente alcançadas. 

Importante destacar que, em momentos de crise, surgem muitas opiniões e 

debates científicos e, para além da imprescindível pesquisa de vacinas em 

laboratórios, em outras áreas, o debate flui também, como no Direito e na Ciência 

Econômica. O debate científico e de alto nível sobre política jurídico-econômica e 

Análise Econômica do Direito (AEDI); ora pregando posições mais liberais, ora 

intervencionismo Keynesiano Estatal, ora medidas ortodoxas, ora heterodoxas; 

comprova que o maravilhoso é perceber, em tempos de crise, que a teoria científica 

justifica-se na urgência da prática, em todas as áreas, para que rápida e 

pragmaticamente se alcance o bem comum. Embora sendo cedo para previsões, 

estamos, em verdade, no limiar de novas estruturas político-jurídico-econômicas em 

escala mundial. Nós, da AEDI, tendo presenciado a acumulação e o uso extremo do 

capital, como exemplifica-se com a economia Chinesa (que soube – devidamente ou 

não, nas regras do capitalismo, buscar, com grandes custos sociais e eficientismo 

extremo, o lucro e a hegemonia ou quase hegemonia global – sendo, 

hodiernamente, a segunda economia mundial); agora, também presenciamos, mais 

do que nunca, a necessidade do Welfare-State, a exemplo do que ocorreu em 2008, 

com a crise do subprime oriunda da economia dos Estados Unidos da América. 

Assim, como se exigiram, antes e, mesmo, agora, maciços enxertos de capitais 

públicos para salvar a iniciativa privada, defendem-se políticas públicas 

intervencionistas para eliminar as falhas de mercado – desta vez, uma falha tão 

devastadora - um vírus difundido a partir dos “mercados molhados”? Nem mesmo os 

defensores liberais de mercado ou os Estadistas mais empedernidos pelo dirigismo 

estatal poderiam imaginar efeitos tão nefastos pela procura desenfreada da 

eficiência econômica! 

 
7 Já se disse, certamente, precisaremos passar por outras “ondas de choque”, afirme-se de 
passagem, causadas pela nossa própria ação física, para que nos apercebamos do óbvio; a 
alteridade como forma de sobrevivência. Agir observando o bem estar do outro para que 
sobrevivamos todos nos levará ao progresso em processo infinito. 
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Como cientista jurídico-econômico, cremos que, com o passar do tempo, 

sejam os defensores liberais ou os intervencionistas de Estado aceitarão o fato de 

que diplomas jurídicos desconectados com a realidade não podem persistir 

(decretos que intentam acabar com a inflação através de esdrúxulos tabelamentos 

de preços ou “congelamentos” de poupanças, cruzados bloqueados; medidas 

provisórias que, em nome de beneficiarem empresas em processo de 

endividamento, derrubam os salários dos trabalhadores, etc.). É preciso ter 

consciência de que tais medidas jurídico-econômicas, não embasadas no adequado 

empirismo, podem, por fim, difundir mais recessão econômica, condenando-se 

gerações inteiras a sua própria sorte. Se, por um lado, a atual crise de saúde 

mundial que se experimenta, consequentemente, levará a uma grande recessão 

econômica; é possível perceber que, em um certamente vindouro momento, a “Fênix 

ressurgirá das cinzas”. Fisicamente, muitas almas não estarão aqui para 

testemunhar, mas os governos, em escala mundial, iniciarão um processo de 

verdadeira aproximação de povos para encontrarem soluções conjuntas com vistas 

a eliminar o ataque do próximo vírus; para solução da destruição ambiental do 

Planeta; enfim, para encontrarem adequadas políticas em vista da manutenção da 

vida no Planeta. Economicamente, pode ser que voltemos à “era da pedra” (evidente 

exagero); talvez ao escambo, ou, por fim, após passarmos pelos mais variados 

graus do egoísmo humano, ao ressurgimento da dita Fênix em harmônica direção da 

solidariedade humana.  

Em termos econômicos, a Lei de ação e de reação ou de causas e de efeitos 

pode ser vista nas curvas de oferta e demanda; destarte, ao implementarem-se 

medidas que, exemplificativamente, diminuem salários do funcionalismo 

(redistribuição de renda via Estado) e da sociedade civil (redistribuição de renda 

entre empresas e famílias) tem-se recíprocos efeitos na economia. A curva de oferta, 

com a diminuição dos custos, salários e tributos, desloca-se para a direita; por outro 

lado, a curva de demanda, desloca-se para a esquerda diminuindo o consumo e a 

arrecadação dos tributos diretos como os inerentes ao consumo. A única 

consequência (que deve ser empiricamente observada) será que o Ponto de 

equilíbrio estará em um patamar mais baixo do que o inicial. Não há mágica e a 
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condução das políticas econômicas deve ser responsável para que se avaliem os 

custos e os benefícios na tomada de decisão. Já se tem aludido ao tema ao 

defender-se o Princípio da Eficiência Econômico-Social -PEES8em vista de uma 

ação político-econômica que considere os reflexos sociais e o bem estar para o 

maior número de todos os envolvidos e suscetíveis aos reflexos da decisão político-

econômico-jurídica. Não se pode, assim, perpetuar decisões que façam prevalecer o 

interesse egoísta e espúrio de poucos em detrimentos de muitos, e mesmo do 

Estado, em busca de inexorável ajuste de caixa; dos empresários em busca de 

lucros, não raras vezes, questionável do ponto de vista ético; de trabalhadores não 

afinados com as necessárias ações de aumento da efetividade ou busca da 

eficiência de sua força de trabalho; ou de uma sociedade civil, lato sensu, 

descompromissada com os esforços alheios (de trabalhadores e empresários). 

O momento faz urgir medidas equilibradas, mormente, de parte do Estado 

na condução e exemplo para a sociedade civil que não pode manter-se alienada e 

derrotada. Tem-se que reerguer a Fênix econômica, em que todos têm de reerguer a 

vida; porém, não para voltar ao status quo, mas para fazer surgir uma economia 

solidária, progressista, inclusora e socialmente eficiente; ou, ainda, tem-se que se 

reorganizar a política universalmente compatível com a coexistência mútua em 

escala global, em vista de optar-se por políticas públicas que levem ao derradeiro 

desenvolvimento de todos 

A razão não pode aceitar que estejamos, aqui, por simples obra do acaso. A 

maravilhosa trajetória do Universo, tão bem racionalizado pela física quântica, tão 

aprimoradamente estudado por um Albert Einstein e tantos outros magníficos 

cientistas; assim como, o engendramento dos reinos mineral, vegetal e animal não 

poderiam deixar de afirmar e reafirmar a expertise de um Charles Darwin e seu 

evolucionismo; para não apontar em direção ao derradeiro momento de mudança 

moral do homem. Reconhece-se que não se está, aqui, a tratar de um momentâneo 

processo que assolará o mundo no ano de 2020 e nem que o COVID-19 será o 

derradeiro marco nessa mudança de ordem espiritual, moral e emocional; mas os 

 
8 Ver in GONÇALVES; STELZER, 2014 e GONÇALVES; STELZER, 2012. 
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acontecimentos vivificados desde o final do Século passado e início deste Século XX 

apontam para um esplendoroso renascer da humanidade para o que muitos 

apontam como “Era de aquário” – fim de um período e/ou ciclo Planetário e início de 

outro. Sem entrar em discussões filosóficas, mas elucidando que os fatos são 

graves e exigem mudanças na perspectiva de como encaramos o mundo atual 

(egoísta, poluído, carente de meios econômicos, injusto e desequilibrado, inclusive 

do ponto de vista da distribuição da riqueza e da implementação da justiça, em meio 

a um sistema político caótico), necessário é evidenciar a urgência de mudança na 

forma de como nos relacionamos e de como organizamo-nos político-social-

institucionalmente. 

Deveras importante, é constatar que já há algum tempo, Francisco Cândido 

Xavier,  médium espírita brasileiro renomado, em nome do espírito de Emanuel 

(XAVIER, 2010, p.97) (Padre Manoel da Nóbrega) alertou para o fato de que o 

homem seria auxiliado pelo mundo espiritual se fosse capaz de se autopreservar 

durante cinquenta anos após 20 de julho de 1969, data em que Neil Armstrong e 

Buzz Aldrin alunissaram o módulo lunar Eagle. Assim, por cinquenta anos, mesmo 

passando pela chamada Guerra Fria entre Ocidente e Oriente, até dezembro de 

2019, fomos capazes de evitar a hecatombe nuclear; entretanto, já a partir de início 

de janeiro de 2020, autoridades mundiais passaram a se desafiar em cima de seus 

arsenais nucleares incomensuravelmente destrutivos. Donald Trump, nos EUA; Kim 

Jong-Um, na Coréia do Norte e Hassan Rouhani, presidente do Irã, iniciaram ações 

protagonizando discursos de ameaça atômica reciprocas em aumento da escalada 

armamentista nuclear que, inevitavelmente poderia destruir nossa humanidade como 

a conhecemos. 

Destarte, para os materialistas, a acertada política voltada para a 

alimentação de massas enormes de pessoas na China, nos anos 60-70, acabou 

sendo sabotada pela ação de uma insurgente e irresponsável indústria de 

manipulação de animais silvestres (até mesmo, muitas vezes ilegal ou informal), 

propiciando o surgimento de exóticos costumes alimentícios que, na verdade, 

atentariam para saciar diminuta categoria de consumidores com poder aquisitivo 

econômico para tal. Tal indústria alimentícia teria proliferado, em “mercados 
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molhados”, como o de Wuhan, na Província de Hubei, China. Com a 

comercialização de animais silvestres dispostos uns sobre os outros, amontoados 

dentro de gaiolas dispostas umas sobre as outras em franca proliferação de 

virulências, defendem, os mais xenófobos, que poderiam terem sido infectados 

humanos originando-se o implacável contágio do COVID-199. 

Da mesma forma, ainda para os materialistas, inexplicavelmente, de uma 

hora para a outra, a agenda dos diversos Governos mundiais voltou-se para uma 

causa comum, apregoando-se a união das nações para a ação em vista de evidente 

“guerra ao inimigo comum”: a virulência do COVID-19. 

De outra forma, dentro de visão filosófico-espiritual (e, aqui, defendemo-nos 

de inevitável acusação de estarmos distante do empirismo científico tão necessário 

e, inclusive, seguido por nós, que nos ocupamos do estudo do Direito e da 

Economia em uma Universidade Federal brasileira) defendemos que a “fé 

raciocinada” nos pode levar a duas conclusões a saber: a um, o COVID-19 trata de 

fenômeno natural que, aleatória ou propositalmente surgiu e segue seu curso natural 

de devastação física e; a dois, trata-se de um elemento fisicamente materializado 

(ainda que, invisível vírus) inserido no convívio terreno para (re) ajuste físico e moral 

da humanidade; necessário, estratégico e oportuno que, por desígnio de uma 

natureza não aleatória e sim sujeita à especial ordenação (Ordem Natural de causas 

e efeitos) vem para modificar as relações humanas impedindo a hecatombe nuclear 

final. 

Se por um lado, o surgimento e o desenvolvimento de uma “moderna praga”, 

ao estilo da epopeia descrita no velho Testamento Bíblico10, em que Moisés libertou 

o povo hebreu do jugo dos egípcios; lembra a ação do “anjo da morte” eliminando os 

primogênitos (agora são eliminados os idosos); por outro, fica claro que a fatalidade 

ocasionada pelo CODIVIRS-19 pode ser uma “abençoada intervenção metafisica - 

espiritual” para a diminuição ou alento de tantas dores para a humanidade; ainda 

 
9 Neste sentido, variadas são as pesquisas do Dr. Peter J. Li. Verin 
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02NvdEGUUJa4Db5fmCD2HKsxBcwrQ%3A1584810
891072&ei=i0t2XsGEBJeu5OUP9KSS4As&q=peter+j+li&oq=peter+J+li&gs_l=psy-
ab.1.5.0i7i30i19l2j0i19l8.27129.42594..47554...1.0..0.133.870.0j7......0....1..gws-
wiz.......35i39j0j0i67j0i10i19j0i8i7i30i19j0i13i30i19j0i13i10i30i19j0i30i19.8kfn6yhl2xg 
10 Ver BÍBLIA SAGRADA, 2020. 
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que com altíssimo “custo de transação individual” para usar o linguajar da nossa 

sempre estudada Análise Econômica do Direito; ou, mesmo, com o ceifar inexorável 

da vida de tantos irmãos. 

Na primeira hipótese, tem-se visão materialista que tergiversa sobre a 

aleatoriedade, tanto da eventual causalidade, como dos imprevisíveis efeitos (ainda 

que inúmeras estatísticas sejam tentadas; a dinâmica da virulência não é possível 

de previsibilidade). Neste caso, perscrutam-se, tão apenas os ditames de causa e 

efeito: surge um vírus que, pelas leis físicas – contato humano, espraia-se e 

contamina matando, até que eventual vacina surja ou que a própria natureza se 

encarregue de terminar com seu mortal ciclo. 

A segunda hipótese, nos parece mais alvissareira. Haveria, então, uma 

Ordem físico-moral-ético-espiritual na natureza que motivaria a atual virulência do 

COVID-19. Assim, o surgimento do dito vírus é fruto de uma série de contingencias 

jurídico-político-econômicas e, também, fruto de um estado de evolução física, moral 

e ética do homem que reflete seu estado moral e espiritual, como essência do seu 

ser que guia sua mente e, por consequência, seus atos. O homem, então, egoísta, 

procura saciar seus desejos mundanos, como a fome, o seu orgulho, o desejo de 

poder, de dinheiro, de glória (lembremos novamente Aristóteles) e gera para si 

problema maior: a dor da morte por Síndrome da Insuficiência Respiratória Aguda 

(SDRA). 

Observa-se, porém, que ocorrem outros fenômenos inusitados e 

curiosamente interessantes na condução dos acontecimentos político-econômico-

institucionais a partir do COVID-19. 

De fato, é inegável se constate que: a) a corrida armamentista nuclear e a 

iminência de um conflito nuclear mundial foram bruscamente interrompidas entre as 

grandes potencias detentoras de tal tecnologia como Irã e os EUA; ainda que, em 

fins de 2019, ninguém pudesse acreditar que fosse possível tal desiderato11; b) as 

 
11 Assim, a espiritualidade estaria, agora, em escala global, atuando sobre a humanidade para 
inspirar, em todos os seres humanos, a necessária e benfazeja alteridade; bem como, refrear os 
nefastos impulsos autodestrutivos. Cumpre-se, assim, o vaticínio de que, se a humanidade não se 
autodestruísse nos cinquenta anos pós chegada do homem na lua, em 1969, a Terra entraria em 
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normas e disciplinamentos jurídicos passaram a ser criados em consenso 

assombroso e rapidez, inclusive, através de experiencias inéditas como o uso das 

tecnologias para viabilizar votações legislativas, vencendo-se as idiossincrasias 

pessoais dos legisladores; c) os conflitos de competência jurídico-administrativa 

entre autoridades diversas, no Planeta, do Poder Executivo, mostraram-se 

impertinentes e inconcebíveis ante a gravidade do problema; d) a tomada de 

decisões judiciais pelo mundo terreno; com base nos vetustos códigos e costumes, 

distanciaram-se da realidade, agora, perplexa, mesmo sob o arauto dos rábulas e da 

indefectível certeza daqueles que, antes, entendiam serem capazes de, em virtude 

de uma sentença ou deliberação administrativa, por exemplo, conseguir um leito de 

Centros de tratamento Intensivo – CTIs para alguém; e) a natureza provou sua 

capacidade de auto regeneração; f) as pessoas voltaram-se para seus lares e para o 

convívio junto aos seus, valorizando coisas do “paraíso perdido” questionando suas 

prioridades e valores e; g) clarificou-se que a economia deve ser inteligentemente 

ordenada, dirigida com parcimônia e ética no uso dos recursos sempre estando a 

serviço do homem enquanto ser altero e incluso em uma humanidade que deve 

prosseguir seu curso no Planeta como um todo e não como forma institucionalizada 

de perpetuar excedentes para poucos em detrimentos de tantos. As “pragas, 

acompanhadas da morte”, por assim dizer, não escolhem entre ricos e pobres. 

Partindo-se da premissa de que o homem, até então, havia sido incapaz de 

modificar o estado de coisas catastróficas que lhe circundavam em sua medíocre, 

repetitiva e insatisfeita vida em busca de uma felicidade inalcançável, questiona-se, 

pois, se haveria, então, uma intervenção extraterrena (já que o homem, terráqueo, 

provou-se incapaz de mudar o estado de coisas que o levaria à destruição) que teria 

sido capaz de, em 2 meses e meio, modificar tanto e tantos no Planeta Terra? 

Teria havido uma “ajudinha” para que não nos explodíssemos em uma 

Guerra Nuclear, não acabássemos com a biodiversidade e o meio-ambiente, não 

fizéssemos proliferar o desamor, a não alteridade, o assassinato cruel, a fome, o 

 
processo de mudança energética através do indefectível e indispensável auxilio da espiritualidade. 
Neste mesmo sentido, ver FRANCO, 2020. 
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desespero da angustia terrena segundo mortificação nas dores e misérias 

existenciais de cada indivíduo? 

Portanto, partindo-se do princípio de que nada é por acaso e tudo tem sua 

causalidade, é notório perceber que algo diferente está acontecendo em escala 

mundial. O Planeta Terra, nossa Casa, está em transformação, de um local de 

expiações para um local de regeneração de pessoas. Fomos criados para sermos 

felizes e não para sofrer. Se consciente ou inconscientemente já falhamos e fizemos 

mal ao outro; pela Lei de causa e efeito, certamente; fomos, antes, e estamos, 

agora, novamente, sendo instados a corrigir nossos erros de alguma forma; de outra 

parte, cremos que, daqui para frente, mesmo que com a perda de inúmeras e 

preciosas vidas físicas12 haveremos de reestruturar um “novo mundo” pelo simples 

fato da tomada de consciência individual em escala planetária. 

Particularmente, entendemos que tal mudança Planetária não seria aleatória 

e sim fruto de muitos esforços de encarnados e desencarnados, de viventes físicos e 

viventes em espirito que interagem para fortalecer nossos potenciais mentais para 

um mundo melhor. 

Portanto, partindo do princípio de que não há aleatoriedade na ação do 

homem que implementa uma economia moderna altamente tecnológica e eficiente; 

bem como, da premissa de que, em algum ponto de nossa trajetória 

evolutiva(possivelmente, nos últimos cento e cinquenta anos, dedicados à nossa 

evolução tecnológica), perdemos a necessária sensibilidade para com o outro; 

sofremos pela falta de felicidade, agora, mais evidente, em função da ação do 

COVID-19 e lutamos, desesperadamente, para a busca de uma solução física para 

um problema de atitude psíquica. Queremos nos curar do COVID-19, para; sem 

nenhuma mudança no interior de nossa mente e coração, sem nenhum esforço de 

cambio no processo econômico (produtivo e consumerista) alcançar o “éden 

perdido”. 

 
12 Estima-se que a Peste Negra tenha ceifado, na Eurásia, entre 75 e 200 milhões de pessoas entre 
1343 e 1353. A Gripe Espanhola, a sua vez, matou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, cerca de 
50.000.000 de pessoas. 
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Desafortunadamente, ainda não nos demos conta da necessidade do 

inexorável salto quântico que haverá de ser dado para que se alcance essa 

felicidade que, antes de estar no outro, está em nós mesmos na medida em que 

percebamos a necessidade de agir refletindo sobre a consequência de nossos 

próprios atos em escala mundial. Dessa forma, o Planeta fisicamente vai se 

autorregenerar e, nós todos, não mais indiferentes uns aos outros, haveremos de 

colher, em sociedade, não os desgostos de uma tragédia individual (como a atual 

em que somos obrigados a nos refugiar em nossas casas, na vã tentativa de 

postergar o contágio virulento do COVID-19) que, certamente, de alguma forma, 

todos nós sofremos em maior ou menor grau; mas os abençoados frutos de um 

Planeta feliz, transmutado pela ação altera, solidária, benfazeja para com todos e 

tudo. 

Para tanto, ainda no campo das Ciências Econômico-Jurídicas, deveremos 

fazer da Universidade e, em especial, das diversas disciplinas, repositórios repletos 

de conhecimentos entremeados de sã ética tendo como missão precípua, acolher os 

interessados no estudo filosófico, científico e cultural, mormente, destacando a 

compreensão da arte de viver e a superação das dores e misérias existenciais pela 

sublimação própria do desenvolvimento intelectual e emocional. O estudo, seja em 

qual for a área abordada, inevitavelmente, levará à compreensão e ao 

conhecimento.A sua vez, a compreensão levará ao outro – alteridade - e à 

aceitação, de forma que, alcançadas ambas as virtudes, por fim ou consequência, 

verificar-se-á a utilização do conhecimento com amor: sabedoria. 

Portanto, a Universidade (como, de fato, todos os locais de estudo) é uma 

Escola de Aprender a Amar, nas diversas nuanças deste belo sentimento: o amor de 

amigos nos bancos escolares, de aprendizes e orientadores, de estudantes ávidos 

do crescimento integral conforme meta do amor universal e indiferentemente 

atribuído ao próximo. Eis uma grande meta: a alteridade com o despertar da 

consciência para a arte de contemplação do belo: a felicidade. 

Por fim, lembre-se de que, em verdadeira harmonia de interesses, tem-se a 

vontade geral manifesta, em cada indivíduo, como um ato puro do entendimento que 

raciocina no silêncio das paixões. Destarte, a felicidade só poderá ser alcançada se 
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ouvirmos escutando o outro, se enxergarmos, vendo o outro, se agirmos, pensando 

na felicidade do outro. Inquestionável, então, que haveremos de desenvolver e 

instrumentalizar todo o manancial de ferramentas físicas, mentais, psíquicas, 

metafisicas e espirituais para que se alcance o grande desiderato, qual seja, a vida 

em comunhão; a vida feliz. 

Alcançado o dito estado de felicidade; já,estarão, o Brasil e a Comunidade 

Internacional de Países, vivenciando a necessária transição Planetária. Esperamos, 

sem ter que passar, novamente, pelas diversas instancias da dor, tal qual, a 

desafiante provação de um COVID-19 para viabilizar a benfazeja colheita futura. 

Haveremos, agora, de aprender que temos de mudar nosso padrão vibratório, temos 

de nos associar em objetivos mais sublimes, temos que controlar nossa ambição, 

temos que abrir nossos corações alteros para a renovação do Planeta. E tudo isso 

sem medo de sermos felizes. Parece-nos, mesmo, que não se trata de uma opção e 

sim de condição inexorável da Lei de progresso; ainda que tantos teimem em 

continuar em velhos padrões existenciais. 

Uma última palavra tem que ser expressa (e não em nota de rodapé) para 

que sejam registradas, para os amados leitores, as circunstancias em que se 

escreve, até para que se enfatize o angustiante momento. Particularmente, 

escrevemos em necessário confinamento fisico em nosso apartamento próximo à 

Universidade Federal de Santa Catarina; obviamente, circundados por 42 praias, 

atualmente, desertas em Florianópolis, Santa Catarina; ainda, acompanhado de 

nossa amada e irriquieta família; ladeado por nossos vizinhos no condomínio 

(sessenta famílias, também em quarentena); organizando nossos mantimentos para 

que permaneçamos por meses em isolamento. Por sorte, para alem de puro acesso 

à tecnologia que ainda nos é permitido, recebemos informações do exterior pelas 

tecnologias que, se nos informam, também nos desafiam a superar a dor por tantos 

que estão partindo sem haver ou pouco havendo a fazer para evitar a inexorável 

trajédia. Outrossim, é tão alvissareiro contatar, pelo celular, amigos, redes, contatos, 

parentes, grupos, etc. Coisas tão simples que se tornaram tão essenciais. 

Portanto, ainda escrevendo, não podemos realmente prever o que ocorrerá 

nos próximos meses ou quando, inevitavelmente tivermos que ir ao supermercado 
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para comprar víveres. Sabemos que se alguem ficar doente no nosso convivio, 

teremos, fatalmente, que expor o grupo familiar ao vírus COVID-19. Sabemos que 

aproximadamente, cerca de 80% dos casos de infecção não terão maiores 

problemas para recuperação ou serão assintomáticos; entendemosque os outros 

18% dos casos, eventualmente necessitarão de maiores cuidados na recuperação; 

mas, também estamos cientes de que aproximadamente 2% dos casos terão que 

ser devidamente internados ou acompanhados possivelmente sendo necessaria a 

internação e a entubação nos respiradores pulmonares. É bom que se registre que, 

hodiernamente, o acompanhamento nos hospitais e , especialmente, nos Centros de 

tratamento Intensivos - CTIs é proibido e, mesmo, velórios, em paises como a Itália, 

já são impossíveis de serem acompanhados. Trata-se de um momento surreal. 

Paradoxalmente, ainda que sem certezas, inclusive, para com nós mesmos 

e nossa saúde; tal situação nos deixa, como cientista do Direito e Economia, 

extremamente independentes para escrever sobre uma fenomenologia 

essencialmente importante e intensamente desejosos de que essa missiva vos 

encontrem bem, no pleno gozo de suas vidas maravilhosas, que merecem a maior 

das dádivas a saber: a felicidade. 

 

 

2  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O COVID-19 vem como mais um instrumento de “reorganização” da 

humanidade, ainda que o custo de vidas seja tão alto do ponto de vista existencial. 

O ceifar da morte ainda nos deixa perplexos; porém, do ponto de vista da essência 

humana, grandes aprendizados podem ser introjetados em nossa experiência de 

vida. Somos seres em evolução, em eterno desenvolvimento, somos seres feitos 

para a felicidade, somos irmanados em nossa constituição física, somos vetores de 

felicidade em plena evolução para o bem geral da humanidade. Portanto, problemas 

tão sensíveis como uma virulência em escala mundial exigem imediata resposta de 

uma humanidade que não pode mais aceitar o isolacionismo doentio e egoístico da 

tomada de decisão que desconsidera o outro. Temos que arrumar nossa “casa” 
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(Planeta Terra); temos que conviver com nosso irmão (o próximo, que pode ter o 

COVID-19), temos que evoluir para além das conquistas tecnológicas e materiais 

(desenvolver nossas capacidades de lidar com o fluido universal, de emancipar 

nossas mentes, de elevar nossa vibração fisico-espiritual) e, por fim, temos que 

aprender a lidar com nossos potenciais psiquicos, mentais, espirituais e evolutivos 

que transcendem a materialidade do nosso corpo (e que estão tão inexplorados). 

Evidente, então, que necessitamos de um “salto quantico” para melhor viver, 

para bem viver, para sermos felizes. Precisamos tornar nossas Ciências, Econômica 

e jurídicas, adequadas para emancipação das pessoas, para torna-las felizes, para 

que atuem, em sociedade, com intuito de diminuirem as dores e misérias 

existenciais. Porque não difundir a felicidade a partir da Academia? Basta, em 

realidade, que voltemos nossos esforços para a difusão do conhecimento com 

sabedoria. Isso é amor. 

Merecemos a felicidade. E se nós não a alcançarmos, fisicamente, nesta 

vida, cremos que nossos filhos, netos e bisnetos terão esse direito e oportunidade. 

Assim, desejamos que eles não tenham que enfrentar um COVID-19, porque lhes 

deixaremos, certamente, após intenso sacrificio, um mundo melhor. 
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RESUMO 
 
Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo identificar quais os possíveis reflexos da 
legitimação fundiária dos núcleos urbanos informais consolidados ao meio ambiente. 
 
Metodologia: A metodologia utilizada, quanto aos meios, é o método dedutivo, por 
meio de análise doutrinária, bibliográfica e normativa. Quanto aos fins, a 
metodologia é qualitativa. 
 
Resultados: A conclusão a que chegou é de que a legitimação fundiária é um 
instrumento frágil, que não solucionará o problema da moradia digna no Brasil e 
trará consequências graves ao meio ambiente das cidades.  
 
Contribuições: A exclusão do estudo ambiental e dos projetos de urbanização em 
todos os casos que não envolvam áreas de proteção ambiental ocasionará um 
crescimento desordenado e de impossível correção, e para que haja uma real 
observância dos preceitos constitucionais é necessário que o Estado cumpra o seu 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:rsuano@gmail.com


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 283  - 310 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.283-310, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Setembro 20, 2018; Accepted/Aceito: Novembro 05, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

dever de organização das cidades e pare de procurar mecanismos para aplacar as 
obrigações não cumpridas. 
 
Palavras-chave: Legitimação fundiária; meio ambiente urbano; ordenamento 
territorial; regularização urbana.  
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: This research aims to identify which are the possible reflexes of land 
tenure legitimacy of informal urban centers consolidated to the environment. 
  
Methodology: The methodology used is deductive, through doctrinal, bibliographic 
and normative analysis. As for the purposes, the methodology is qualitative. 
 
Results: The conclusion reached is that land tenure is a fragile instrument, which will 
not solve the problem of decent housing in Brazil and will have serious 
consequences for the environment of cities. 
  
Contributions: The exclusion of the environmental study and urbanization projects 
in all cases that do not involve areas of environmental protection will cause a 
disorderly growth and of impossible correction, and in order to exist a real 
observance of the constitutional law, it is necessary that the State complies with its 
duty of organizing cities and stop looking for mechanisms to appease unfulfilled 
obligations. 
  
Keywords: Land tenure legitimization; urban environment; land legal system; urban 
regularization. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A regularização fundiária urbana guarda íntima relação com os dilemas do 

Poder Público no cumprimento de deveres constitucionais por vezes conflitantes.Se 

ao Estado cabe, por um lado, fazer respeitar o princípio do ordenamento territorial e 

do meio ambiente sadio e equilibrado, por outro lado, cabe-lhe garantir aos cidadãos 

o direito à moradia digna e ao desenvolvimento econômico sustentável. 

Com o advento da Lei nº. 13.465/2017, o Estado passou a contar com uma 

diversidade de medidas que objetivam conferir maior flexibilidade à regularização 
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fundiária. O normativo introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da 

legitimação fundiária, forma originária de aquisição da propriedade imobiliária, 

conferida por ato discricionário do Poder Público àqueles que possuirem área 

integrante de núcleo urbano informal consolidado. A regularização fundiária é, 

portanto, um conjunto de medidas possíveis para atribuir-se direito de propriedade e 

titulação às pessoas que ocupam áreas irregulares ou clandestinas. 

Não obstante tais medidas, o reconhecimento de direito sociais deve 

observar uma série de preceitos e outros princípios que devem ser sopesados e 

analisados cuidadosamente por quem interpretará a norma jurídica e delineará as 

políticas públicas. É necessário que haja equilíbrio entre os direitos individuais e os 

direitos de toda a coletividade.  

O objetivo desta pesquisa é analisar este novel instituto de aquisição de 

propriedade em cotejo com o direito fundamental à moradia digna e o Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável, bem como com o Princípio do Ordenamento 

Territorial e o direito ao meio ambiente urbano sadio e equilibrado. 

A problemática que envolve o tema: quais seriam os possíveis reflexos, no 

meio ambiente urbano, da legitimação fundiária dos núcleos urbanos informais 

consolidados? 

A temática abordada justifica-se pela necessidade de discutir-se os impactos 

que a não observância do princípio constitucional do ordenamento territorial poderia 

ocasionar ao meio ambiente das cidades, especialmente em relação aos ocupantes 

que se beneficiarão da aquisição de propriedade por meio da legitimação fundiária. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é o método dedutivo, analisando-se 

as premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas. Quanto aos meios, será 

doutrinária e bibliográfica, com uma análise normativa, vez que os conceitos 

mencionados derivam em grande parte das próprias normas, incluindo-se a 

Constituição de 1988 – e a Lei de Regularização Fundiária. 

Quanto aos fins, a pesquisa será qualitativa, em virtude da necessidade de 

verificar, interpretar, analisar, compreender e explicar os possíveis impactos no meio 

ambiente urbano que a não observância do princípio constitucional do ordenamento 
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territorial poderá causar quando da regularização fundiária nas grandes cidades, 

com base neste novo marco legal. 

 

 

2   A ORGANIZAÇÃO LEGAL DO DIREITO URBANÍSTICO 

 

A Constituição dispõe em seu texto de uma série de princípios ambientais e 

urbanísticos que devem ser analisados, para que se possa traçar as primeiras 

considerações sobre a regularização fundiária. 

Nos títulos I e II, atinentes aos princípios fundamentais e aos direitos e às 

garantias fundamentais, a Constituição elenca a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República, a necessidade de garantir o desenvolvimento nacional 

como objetivo fundamental, a função social da propriedade como direito fundamental 

e o direito à moradia como direito social. 

O art. 21, inciso XX da Constituição define que competirá à União 

estabelecer normas gerais sobre desenvolvimento urbano, incluindo-se transporte 

urbano, saneamento básico, ordenamento territorial e habitação. 

Já o art. 24 da Constituição dispõe que é competência concorrente da União, 

dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito urbanístico. Tal dispositivo 

possibilita que os Estados estabeleçam organização e planejamento sobre as 

cidades, ainda que de forma mínima. 

Por sua vez, o art. 30 da Constituição fixa que será da competência dos 

municípios a promoção adequada do ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Ainda nesse sentido, a Constituição estabelece normas sobre a política 

urbana, relacionadas nos arts. 182 e 183, nas quais fixa as diretrizes em relação ao 

objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes; determina a instituição de um plano diretor a ser 

aprovado pelo Poder Legislativo municipal, que será o instrumento básico da política 

de expansão e desenvolvimento urbano. Além disso, dispõe que a função social da 
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propriedade urbana haverá de pressupor o atendimento das exigências de 

ordenação do plano diretor.  

Por fim, no art. 225, a Constituição dispõe sobre o direito garantido a todos 

os cidadãos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 

qualidade de vida da população, e que deve ser protegido e preservado pela 

sociedade e pelo Poder Público,a fim de que as presentes e as futuras gerações 

possam utilizá-lo. 

Da análise constitucional, percebe-se que houve a necessidade se 

estabelecer-se, por leis federais, as normas gerais a serem observadas quanto à 

organização dos estados-membros, no que se refere ao meio ambiente de suas 

cidades. Em razão dessa demanda, foi editada a Lei nº. 10.257/2001, o Estatuto das 

Cidades, que regulamenta os art. 182 e 183 da Constituição.  

O Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001) define que o objetivo da política 

urbana está diretamente relacionado ao pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana. O Estatuto das Cidades enumera diversas 

diretrizes que devem ser observadas, de modo que se alcance esse pleno 

desenvolvimento: 

 
 
Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 
ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; [...] omissis IV 
– planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua 
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; [...] omissis VI – 
ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização 
inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis 
ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 
excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; d) a 
instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 
pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 
correspondente; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte 
na sua subutilização ou não utilização; f) a deterioração das áreas 
urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; h) a exposição da 
população a riscos de desastres. [...] omissis XIV – regularização fundiária e 
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o 
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do 
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solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e 
as normas ambientais; [...] omissis. 
 
 

O Estatuto das Cidades destaca ainda, em seu art. 4º, inciso V, alínea “q”, 

que a regularização fundiária é instituto jurídico e político previsto como instrumento 

legal da política urbana. 

Consequentemente, direitos e princípios como o da moradia digna, do 

desenvolvimento sustentável, da função social da propriedade e do ordenamento 

territorial passam a estabelecer entre si uma intrincada relação. 

 

2.1  O DIREITO À MORADIA DIGNA 

 

A exploração econômica marcou a ocupação do solo brasileiro. 

Historicamente, fruto de colonização e de exploração, o território brasileiro foi 

utilizado para a retirada de recursos naturais e minerais que geravam lucro para seu 

colonizador. Por este motivo, é fácil afirmar que o acesso formal à terra sempre foi 

garantido aos que detinham condições financeiras. Por esta razão, aqueles que não 

possuíam capital eram marginalizados, exercendo a ocupação irregular de solos que 

não apresentavam interesse financeiro para o Poder Público. 

Com o processo de industrialização nacional e o êxodo rural resultante, as 

populações passaram a ocupar os centros urbanos, habitando, de maneira 

desordenada, os locais onde se estabeleciam. Por esta razão, durante muito tempo, 

as populações eram removidas dessas ocupações irregulares e iam estabelecendo-

se em lugares diversos.  

Neste sentido, Silva (2018, p. 21), afirma que “no Brasil o fenômeno urbano 

vincula-se à política de ocupação e povoamento da Colônia e sua evolução liga-se 

estreitamente aos ciclos econômicos brasileiros”. 

O processo efetivo de urbanização, considerado a partir de uma política 

social de habitação, só teve início no Brasil a partir da década de 1930, quando o 

Estado passou a financiar a criação de moradias para que os residentes em favelas 

fossem realojados. Entretanto, a política não foi suficiente e a população 
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marginalizada adotou, como solução para o problema da moradia, o loteamento 

irregular na periferia, a ocupação ilegal de terras e a autoconstrução de moradias. 

(MOTA; ALCINO E MOURA, 2018) 

Mota et al. (2018, p. 9) prosseguem, neste passo, afirmando: 

 
 
As tentativas de regulamentação do uso da terra [...] apresentaram-se como 
virtualmente fracassadas no Brasil, [...] em razão da falta de fiscalização 
capaz de fazer prevalecer às restrições e sua utilização não para a melhoria 
das condições de vida da cidade, mas para a exclusão da comunidade 
carente das áreas de interesse do mercado. 
 
 

Com o passar do tempo, o Poder Público deu início às discussões 

relacionadas às ocupações irregulares, destacando a necessidade de reconhecer-se 

o direito à moradia digna, entendida não só como um lugar que garanta condições 

apropriadas à sobrevivência, mas também como um lugar que proporcione 

segurança jurídica aos seus ocupantes. 

O direito à moradia passa a ter concepção mais ampla – o conceito em 

sentido estrito, cingido apenas à habitação, deixa de ser o foco principal das normas. 

Passa-se a identificar a necessidade de políticas públicas nos núcleos habitacionais, 

a necessidade de prestação de serviços básicos de saneamento, luz elétrica, água 

encanada e de todos os equipamentos públicos, a fim de que se possa falar em 

condições dignas de sobrevivência e em observância das garantias fundamentais 

dos seus habitantes. 

Neste sentido, o direito à moradia é tomado por comando constitucional 

corolário da dignidade da pessoa humana. A moradia digna torna-se um fim a ser 

atingido pelo Estado. Com base na dignidade humana, o Poder Público impõe-se a 

obrigação de propiciar condições mínimas de existência às pessoas, considerando-

se aqui os mecanismos que devem ser disponibilizados pelo Estado, para o alcance 

da qualidade de vida.  
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2.2  O PRINCÍPIO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

A Constituição prevê, em seu art. 30, o Princípio do Ordenamento Territorial, 

cuja observância é da competência do município. Além da previsão do art. 30 da 

Constituição, o art. 182 da Carta Magna aponta a necessidade de ordenação da 

cidade conforme expresso no plano diretor. 

A legislação infraconstitucional também dispõe sobre a necessidade de 

realizar-se o planejamento do desenvolvimento das cidades e da distribuição 

espacial da população, de maneira a evitar distorções do crescimento urbano e 

efeitos negativos sobre o meio ambiente. Neste sentido, o Estatuto das Cidades fixa 

normas de ordenamento e controle de uso do solo.  

O ordenamento territorial passa ser entendido como um planejamento da 

expansão das cidades, de maneira que a infraestrutura existente seja aproveitada e 

os recursos naturais limitados sejam conservados. O planejamento de uma atividade 

deve ser a parte inicial de qualquer ação. O mesmo verifica-se quando se pensa na 

atividade urbana. O Poder Público tem o dever de elaborar um plano de ação para 

entender os objetivos que pretende alcançar e verificar os meios que possui para 

executá-los.   

Silva (2018, p. 33), ao tratar sobre o planejamento das cidades, afirma que é 

“a ordenação do solo, que, em essência, revela o conteúdo fundamental do 

planejamento no que tange à disciplina do uso e ocupação dos espaços habitáveis”. 

É importante salientar que o ordenamento citadino vai muito além de plantas 

como locais para edificação, envolve atividades de humanização e de adequação 

dos ambientes. 

O plano a ser instrumentalizado é imposição constitucional, aprovado por lei, 

com diretrizes de cumprimento obrigatório para o setor público. Silva (2018, p. 93) 

explicita. Ainda. que o: 

 
 
[...] planejamento é um processo técnico instrumentado para transformar a 
realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos – 
noção que se aplica ao planejamento em geral, e, portanto, também ao 
planejamento urbanístico” e finaliza “na medida em que esse processo 
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tende a consubstanciar-se em planos é que permite afirmar que o 
planejamento urbanístico não é um simples fenômeno técnico, mas um 
verdadeiro processo de criação de normas jurídicas. (SILVA, 2018, p.93).  
 
 

Para o jurista, o planejamento urbanístico está dividido em uma fase 

preparatória, manifestada nos planos gerais normativos, e uma fase vinculante, 

relacionada com a execução do plano. 

No Brasil, o plano diretor será um dos instrumentos da política urbana 

utilizados na consecução da ordenação das cidades. Sua observância será 

primordial para o respeito ao Princípio do Ordenamento Territorial e o alcance de 

todos direitos fundamentais derivados dele, tendo como “função sistematizar o 

desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal” (SILVA, 2018, 

p.140), com obrigações específicas, como a de definir a função social da 

propriedade e sistematizar a fiscalização de seu cumprimento, visando assegurar 

condições de vida adequadas para os habitantes de um município.  

 

2.3  O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Constitucionalmente previsto no art. 5o., inciso XII, o direito à propriedade 

participa do rol de direitos fundamentais, desde que atenda à sua função social. 

Além de constituir princípio fundamental, a função social da propriedade está 

positivada no rol de princípios do art. 170 da Constituição, que norteia a ordem 

econômica, e na previsão do art. 184, sobre a política agrícola e fundiária, que tutela 

o imóvel rural e sua função social. Entretanto, interessa aqui a função social da 

propriedade urbana. 

A Constitiuição prevê, em seu art. 182, § 2º., que a propriedade urbana que 

atenda às exigências fundamentais de ordenação das cidades previstas no plano 

diretor cumprirá a sua função social.  

Para que se possa entender melhor sobre a função social da propriedade 

urbana, é necessário que se conheçam alguns conceitos.  

Inicialmente, faz-se mister destacar que será considerada propriedade 

urbana aquela destinada ao exercício de funções urbanísticas. Como funções 
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urbanísticas, podem ser entendidas as atividades de circular, de habitar, de trabalhar 

e de lazer. 

Por plano diretor, entende-se o instrumento municipal, aprovado pela 

Câmara Legislativa, que versa sobre a política de desenvolvimento e expansão 

urbana, que integrará o processo de planejamento municipal.  

A Lei nº. 10.257/2001, em seu art. 39 e seguintes, estabelece as diretrizes 

mínimas que devem constar do plano diretor. Destaca-se a delimitação de áreas 

urbanas onde poderão ser realizados o parcelamento, a edificação ou a utilização 

compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

considerando a existência de infraestrutura e de demanda para sua utilização.  

Ressalta-se que a propriedade deve obediência ao plano diretor. Sendo este 

um instrumento público, com deveres a serem observados pelos particulares com 

limitações legais ao direito de propriedade, pode-se afirmar que haverá uma 

sobreposição do interesse coletivo sobre o interesse daquele que detém o direito 

real. Sobre o tema, Spantigati citado por Silva (2018, p. 77), afirma: 

 
 
Bem expressiva nesse sentido é a lição de Spantigatti, tendo em vista o art. 
3º. da Constituição Italiana, segundo o qual a função social da propriedade 
urbana “constitui um equilíbrio entre o interesse privado e o interesse 
público que orienta a utilização do bem e predetermina seus usos, de sorte 
que se pode obter, nos modos de vida e nas condições de moradia dos 
indivíduos, um desenvolvimento pleno da personalidade. Nesta construção 
está claro que o interesse do indivíduo fica subordinado ao interesse 
coletivo por uma boa urbanização, e que a estrutura interna do direito de 
propriedade é um aspecto instrumental no respeitante ao complexo sistema 
da disciplina urbanística 
 
 

Desta forma, a ideia de função social da propriedade é reflexo da 

preponderância do interesse coletivo sobre o interesse privado. Assim, a 

propriedade urbana cumprirá a sua função social se, e apenas se, propiciar 

habitação em condições que garantam a existência de um conteúdo mínimo à 

dignidade humana e se houver um equilíbrio entre os interesses privados e públicos 

que orientam a utilização do bem de acordo com as necessidades do 

desenvolvimento urbano. 
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2.4  O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O ideário do desenvolvimento sustentável, de maneira generalizada, foi 

mencionado pela primeira vez no Relatório Brundtland, em 1987.  

A primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brutland, foi designada pela 

Organização das Nações Unidas para chefiar a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e, no final dos estudos, elaborou o mencionado 

relatório. Naquele documento, conhecido como “Nosso Futuro Comum”, foi proposto 

que o desenvolvimento seria sustentável se atendesse às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras também terem as suas 

necessidades atendidas. (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1988) 

Um dos pontos cruciais do estudo é ressaltar que o modelo de 

desenvolvimento adotado pelos Estados industrializados e os em desenvolvimento 

causam riscos do uso imoderado dos recursos naturais, sem considerar a 

capacidade de suporte do ecossistema.  

Além disso, em 1987, o Relatório Brundtland demonstrou preocupações com 

problemas ambientais gerados pelo desequilíbrio do modelo desenvolvimentista, 

dentre eles, o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio, que estavam 

ocorrendo em velocidade muito superior à avaliação e propositura de soluções. 

Conforme os estudos iam concretizando-se e o relatório era elaborado, 

restou claro que, além dos limites de bem-estar da sociedade, também são 

necessários limites na utilização dos recursos naturais, para que sejam preservados 

e aqueles capazes, sejam renovados.  

Com as novas ideias e o surgimento do pensamento sobre o 

desenvolvimento sustentável, passou-se a falar sobre uma conciliação entre o 

desenvolvimento econômico e a preservação ambiental.  

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Cúpula da Terra de 1992 – Eco-92, no Rio de Janeiro, foi 

incorporado ao estudo ambiental mundial o Princípio do Desenvolvimento 

Sustentável. Passou-se a afirmar então que o Desenvolvimento Sustentável é 
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aquele que busca equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento 

econômico. 

Em 2002, após a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

realizada em Johanesburgo, consolidou-se o entendimento de que só seria possível 

alcançar um desenvolvimento sustentável se fossem observados três pontos 

principais: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 

ambiental.  

No Brasil, o desenvolvimento sustentável é um princípio constitucional 

observado da interpretação sistemática de diversos dispositivos:  

 
 
PREÂMBULO. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento [...] omissis. Art. 3º 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 
omissis II - garantir o desenvolvimento nacional; Art. 170. A ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: [...] omissis VI - defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; [...] Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. [...] Art. 225. 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

 
 

Da interpretação do texto constitucional, percebe-se que o princípio do 

desenvolvimento sustentável está intimamente ligado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Assim, a distribuição de bens e riquezas por uma sociedade deve 

atender toda a população, principalmente àqueles que necessitam dos direitos 

prestacionais do Estado. 

O artigo 3o. da Constituição, ao tratar sobre os objetivos fundamentais da 

República, apresenta normas de caráter cogente para o ente estatal. A construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da 
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marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais são preceitos que 

envolvem diretamente o desenvolvimento do País.  

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável, analisado sob a ótica conjunta 

do direito urbanístico e do direito ambiental, compreende um significado de 

sustentabilidade urbana, devendo combinar cidades ambiental e socialmente justas 

para as gerações presentes e futuras, envolvendo condições ambientais, 

socioeconômicas, políticas e culturais desejadas. 

Segundo Virginia Maclaren, citada por Ferreira (2005, p. 02), descreve: 

 
 
não existe uma única e “melhor” definição de sustentabilidade urbana, 
porque diferentes comunidades desenvolvem conceptualizações mais ou 
menos diversas de “sustentabilidade urbana”, dependendo das suas actuais 
condições económicas, ambientais e sociais e dos seus juízos de valor. 
Deste modo, um conjunto de indicadores seleccionados para medir o 
progresso no que diz respeito aos objectivos da “sustentabilidade” a atingir 
por uma comunidade podem não ser necessariamente adequados para 
medir o progresso de outra comunidade. No entanto, a autora põe em 
evidência que existem alguns indicadores que devem ser comuns a todas 
as comunidades e que dizem respeito a aspectos ambientais, económicos e 
sociais e que devem possuir as seguintes características: serem 
integradores, isto é, reflectirem as relações existentes entre as dimensões 
económicas, ambientais e sociais da “sustentabilidade”; terem em conta o 
futuro, pois devem atender aos princípios da equidade intergeracional; 
terem em conta a equidade intrageracional e ainda serem estabelecidos 

mediante a contribuição de muitos membros da comunidade.   
 
 

Ferreira (2005, p. 4/5) prossegue afirmando: 

 
 
O “desenvolvimento sustentável” implica, portanto, que os cidadãos 
conheçam as: Relações entre sociedade, economia e ambiente e entre as 
suas vidas e as vidas das populações que vivem noutras partes do mundo;  
Necessidades e direitos das gerações presentes e futuras; Relações entre 
poder, recursos e direitos humanos; Consequências locais e globais de tudo 
o que fazem e as respostas que os indivíduos e as organizações podem dar 
aos problemas locais e globais. 
 
 

O uso da propriedade não pode desvincular-se da conservação ambiental. O 

desenvolvimento econômico-social e a conservação do meio ambiente devem ser 

compatibilizados, de maneira que o desenvolvimento propicie um nível de vida que 
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supra as necessidades essenciais dos seres humanos, individual e coletivamente, 

nas presentes e futuras gerações. 

 

 

3  A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E A LEI Nº. 13.465/2017 

 

A regularização fundiária teve regulamentação em diversos diplomas 

nacionais. No âmbito das cidades, a Lei nº. 6.766/1979, Lei de Parcelamento de Uso 

do Solo Urbano, editada em 1979, teve grande importância na previsão de diversos 

conceitos legais e estruturas de regularização fundiária urbana. Todavia, a 

Constituição foi a grande responsável pela sistematização do tema. Neste sentido, 

Mota et. al. (2018, p. 53) esclarecem: 

 
 
Foi a reforma urbana preconizada pela Constituição e a previsão nela 
mesma de institutos de regularização urbanística e fundiária, como a 
usucapião pro morare e a base para a concessão de uso especial para fins 
de moradia, de princípios estruturantes, como o da função social da 
propriedade urbana e da Cidade e da justa distribuição dos bônus e ônus 
urbanísticos, que se elevou a matéria ao status fundamental, a partir do qual 
se pode e deve interpretar toda a legislação infraconstitucional. 
 
 

No que tange à legislação infraconstitucional pós Constituição de 1988, a Lei 

nº. 11.977/2009, conhecida como Programa Minha Casa Minha Vida estabeleceu um 

importante marco teórico, criando mecanismos de incentivo à produção e aquisição 

de novas unidades habitacionais, requalificação de imóveis urbanos e produção ou 

reforma de habitações rurais, para famílias que possuam a renda estipulada na 

norma. 

A Lei nº. 13.465/2017 passou a ser o diploma responsável por instituir as 

normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana – 

Reurb. Deve-se lembrar que o procedimento foi expressamente mencionado como 

sendo instituto jurídico e político para realização da política urbana municipal pelo 

Estatuto das Cidades. 
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Conceitualmente, a regularização fundiária urbana é uma política pública 

que tem como fim titular os ocupantes de áreas irregulares, núcleos urbanos 

informais, consolidados ou não, de modo a garantir condições dignas de 

sobrevivência, principalmente no que tange à cidadania e à segurança, e a 

responsabilidade ambiental, verificada na exploração sustentável dos recursos 

naturais. Para a regularização fundiária urbana prevista na lei, independe da 

localização dos núcleos urbanos informais, permitindo-se titulação de ocupantes de 

assentamentos em área pública, privada, urbana, de expansão urbana ou rural, 

ainda que em discrepância com o plano diretor. 

A Lei nº. 13.465/2017 ingressou no ordenamento jurídico brasileiro com o 

propósito de garantir moradia com condições mínimas de dignidade e segurança aos 

ocupantes dos núcleos urbanos informais: 

 
 
Art. 9º Ficam instituídas no território nacional normas gerais e 
procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual 
abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 
incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial 
urbano e à titulação de seus ocupantes.  
 
 

É necessário destacar que a Lei estabeleceu uma série de conceitos para 

que sobre eles não recaiam dúvidas. Dentre os termos definidos, pode-se destacar: 

1) o núcleo urbano informal como “aquele clandestino, irregular ou no qual não foi 

possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que 

atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização”; 2) o 

núcleo urbano informal consolidado como “aquele de difícil reversão, considerados o 

tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação 

e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem 

avaliadas pelo Município”; e, 3) a demarcação urbanística como um procedimento 

que visa “identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano 

informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de direitos inscritos na 

matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbação na matrícula destes 

imóveis da viabilidade da regularização fundiária, a ser promovida a critério do 

Município”. 
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No cenário urbano brasileiro percebe-se que as ações de políticas públicas 

para alcançar a moradia digna aos cidadãos foram inadequadas à solução do 

problema habitacional observado. 

Visando dar cumprimento aos ditames constitucionais de moradia digna, a 

Lei nº. 13.465/2017 constituiu doze objetivos da Reurb a serem observados pelos 

entes federados:  

 
 
Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios: I - identificar os núcleos urbanos 
informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a 
prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as 
condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação 
informal anterior; II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o 
ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor 
dos seus ocupantes; III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela 
população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos 
ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; IV - 
promover a integração social e a geração de emprego e renda; V - estimular 
a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à 
cooperação entre Estado e sociedade; VI - garantir o direito social à 
moradia digna e às condições de vida adequadas; VII - garantir a efetivação 
da função social da propriedade; VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; IX - 
concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do 
solo; X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos 
informais; XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da 
mulher; XII - franquear participação dos interessados nas etapas do 
processo de regularização fundiária.  
 
 

A novel legislação caracterizou a Reurb em duas modalidades, conforme 

estabelecido em seu art. 13. A primeira delas é a Reurb de Interesse Social, Reurb-

S, a ser aplicada aos núcleos urbanos informais ocupados, predominantemente, por 

população de baixa renda. Merece destaque o fato de a norma não especificar quem 

seriam as populações de baixa renda, deixando ao alvedrio do Município tal 

declaração. A segunda modalidade de Reurb identificada na lei é a Regularização 

Fundiária Urbana de Interesse Específico, Reurb-E, que dirá respeito aos núcleos 

urbanos informais ocupados por população não qualificada como de baixa renda, e, 

por estsa razão, não contemplam alguns benefícios propostos para a Reurb-S. 

Importante mencionar que a Reurb-E recairá sobre bens públicos que 

deverão ser adquiridos pelo particular mediante pagamento de valor estabelecido 
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pelo Poder Executivo, titular do domínio, e que a referida classificação visa 

identificar os responsáveis pela implantação ou adequação das obras de 

infraestrutura essencial e reconhecer o direito à gratuidade das custas e 

emolumentos notariais e registrais em favor dos adquirentes do domínio das 

unidades imobiliárias regularizadas, nos termos do disposto no §5o. do art. 13 da Lei 

nº. 13.465/2017. 

O art. 14 da Lei nº. 13.465/2017 prevê aqueles que são legitimados para 

requerer a Reurb e praticar todos os atos necessários à regularização (incluindo-se 

o registro). Além dos beneficiários, que poderão agir individual ou coletivamente, 

diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, 

fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse 

público ou outras associações civis com atividades voltadas para o desenvolvimento 

urbano ou regularização fundiária urbana, compõem o rol a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de entidades da 

administração pública indireta, os proprietários de terrenos, loteadores ou 

incorporadores; a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes e 

o Ministério Público. 

É importante destacar, ainda que resumidamente, o procedimento a ser 

realizado quando da instauração da Reurb. O primeiro passo será o requerimento de 

um dos legitimados que, levado ao Município, dará início à instauração do 

procedimento por decisão administrativa do ente.  

O Município deverá elaborar o projeto urbanístico de regularização fundiária 

e providenciar à aprovação ambiental, desde que possua órgão ambiental 

capacitado para tanto. O art. 12 da Lei nº. 13.465/2017 fixa que será considerado 

“órgão ambiental capacitado o órgão municipal que possua em seus quadros ou à 

sua disposição profissionais com atribuição técnica para análise e aprovação dos 

estudos” relacionados aos núcleos urbanos informais situados, total ou parcialmente, 

em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso 

sustentável ou de proteção de mananciais. O estudo técnico deverá comprovar que 

a regularização fundiária acarretará melhorias ambientais em relação à situação de 

ocupação informal anterior. 
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Após a instauração do procedimento administrativo, haverá abertura de 

prazo para manifestação dos confrontantes e dos titulares dos direitos reais sobre o 

imóvel. Após o processamento, a autoridade competente decidirá sobre a Reurb e 

expedirá a Certidão de Regularização Fundiária. Mencionada Certidão será o 

documento a ser constituído pelo projeto de regularização fundiária aprovado pelo 

termo de compromisso relativo à sua execução e, no caso da legitimação fundiária e 

da legitimação de posse, pela listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal 

regularizado, com a qualificação destes e pelos direitos reais que lhes foram 

conferidos. 

Por fim, haverá o registro da Certidão de Regularização Fundiária e do 

Projeto de Regularização Fundiária aprovado no Cartório de Registro de Imóveis da 

situação da unidade imobiliária regularizada. 

Percebe-se que a autonomia municipal foi reverenciada, recaindo sobre a 

competência do município disciplinar as matérias de interesse local, legislar sobre o 

uso e a ocupação do solo, ordenar o desenvolvimento da cidade, identificar as áreas 

passíveis de regularização e o perfil socioeconômico de seus beneficiários, elaborar 

o projeto a ser adotado e decidir sobre o pedido.  

Para que se alcance o fim pretendido pela Lei de Regularização Fundiária, o 

art. 15 da Lei nº. 13.465/2017 elencou uma séria de institutos jurídicos passíveis de 

utilização, dentre eles, merece destaque a disposição do inciso I: a legitimação 

fundiária e a legitimação de posse.  

O instituto da legitimação fundiária, objeto do presente estudo e, por essa 

razão, único mecanismo a ser abordado, está descrito no art. 23 da Lei nº. 

13.465/2017: 

 
 
A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real 
de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no 
âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em área 
privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante 
de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 
2016. 
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Surge como um mecanismo de reconhecimento de aquisição originária de 

propriedade. 

O dispositivo determina que o ocupante somente fará jus ao benefício se 

não for concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural; se não 

houver sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano 

com a mesma finalidade, independentemente do núcleo urbano em que se localize; 

e, se for reconhecido o interesse público da ocupação nos casos de imóvel urbano 

que não tenha finalidade residencial. 

Com efeito, a lei estabelece no art. 23 um marco temporal a ser considerado, 

sendo possível a legitimação fundiária somente em relação àquelas unidades 

imobiliárias integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de 

dezembro de 2016. Todavia, o regramento não prevê um tempo de posse ou 

detenção necessários para efetivar o direito.  

Em decorrência lógica da natureza do instituto, para prosseguir, cumpre 

ainda analisar a caracterização de um núcleo urbano informal como consolidado. O 

núcleo urbano será considerado consolidado quando for considerado de difícil 

remoção, avaliando-se tempo da ocupação, natureza das edificações, localização 

das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, além de outras 

circunstâncias analisadas a critério do poder público municipal.  

Não se pode ignorar que a avaliação das outras circunstâncias mencionadas 

no dispositivo passa por ato discricionário do município, o que gera incertezas 

acerca dos critérios que serão adotados. 

Merece destaque o fato de, independentemente do tipo de Reurb verificada, 

o ocupante adquirir a unidade imobiliária livre de ônus, direitos reais, gravames ou 

inscrições, existentes em sua matrícula de origem, salvo quando disserem respeito 

ao próprio legitimado. Além disso, no caso de Reurb-S, o direito poderá ser 

concedido ainda que os titulares do domínio dos imóveis sejam a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, ou as suas entidades vinculadas, nos termos do 

§4o. do art. 23 da Lei nº. 13.465/2017. 

Importante salientar que a legitimação fundiária possibilita que o Poder 

Público encaminhe a Certidão de Regularização Fundiária para registro imediato da 
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aquisição da propriedade. Neste caso, não será requerida a apresentação de título 

individualizado e de cópias da documentação referente à qualificação dos 

beneficiários, do projeto de regularização fundiária aprovado, da listagem dos 

ocupantes e sua qualificação e da identificação das áreas que ocupam. 

Infere-se que, não obstante haja a regulamentação de projetos e estudos a 

serem realizados pelo município antes da efetivação da Reurb, tais análises só 

serão produzidas nos casos que envolvam áreas de preservação permanente, 

conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais. As exceções 

previstas e a flexibilização a que se dispõe a norma, facilitam que haja o registro do 

título no nome dos ocupantes sem que sejam preenchidas determinações 

constitucionais e legais relacionadas à regularização. 

 

 

4  OS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA  

 

De acordo com Silva (2011, p.20),  

 
 
[...] o meio ambiente é [...] a interação do conjunto de elementos naturais, 
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida 
em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção 
unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais. 
 
 

Por este conceito, bem como pela determinação constitucional prevista no 

art. 225, que dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida(...)”, 

percebe-se que o meio ambiente é uno. Todavia, existe uma classificação 

doutrinária-hermenêutica de meio ambiente, e neste sentido, é possível diferenciar o 

meio ambiente artificial e o meio ambiente natural. 

De acordo com esta classificação, o meio ambiente natural ou físico é 

composto pelos recursos naturais, quais sejam o solo, a água, o ar atmosférico, a 

flora e a fauna; já o meio ambiente artificial é aquele que abrange praças, 
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edificações, ruas, equipamentos públicos, modificações realizadas pelo homem que 

constituem o espaço urbano. 

É perfeitamente possível verificar a ingerência do meio ambiente citadino 

sobre o meio ambiente natural. O crescimento desordenado das cidades e da 

população cosmopolita tem gerado problemas ambientais cada vez mais graves em 

relação à poluição de igarapés, de região de várzea, ao agravamento de enchentes, 

dentre outros. 

A regularização fundiária, então, é instituto utilizado para regularizar o direito 

real daquele que habita a terra e promover a urbanização do local. O esforço do 

Poder Público migrou da construção de moradias em massa, como preconizado pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida, para a legitimação e titulação de edificações 

realizadas pela autoconstrução, ou seja, pelos próprios ocupantes das cidades, sem 

qualquer controle ou planejamento. A equidade, a inclusão, a justiça socioambiental 

e o bem-estar são esquecidos, enquanto aqueles que não possuem o registro das 

propriedades em que vivem acreditam que o título será suficiente para a obtenção 

de direitos que nunca conheceram.  

A Lei nº. 10.257/2001, em seu art. 2o., inciso XIV, destaca que na 

urbanização das áreas ocupadas pela população de baixa renda, as normas 

deverão considerar não só a situação socioeconômica da população ocupante, mas 

também as normas ambientais. Entretanto, em uma análise comparativa superficial 

entre o Programa Minha Casa Minha Vida e a Lei da Reurb, identifica-se, 

preliminarmente, que a nova lei tende a priorizar a titulação das propriedades sem 

maiores cuidados quanto à regulação do uso do solo, flexibilizando o registro dos 

imóveis sem observar a sustentabilidade ambiental. 

A legalização de construções informais intensificou um fenômeno, há muito 

observado no País: o de segregação das populações carentes, uma vez que 

beneficia pessoas que se utilizam de mecanismos, como o da regularização 

fundiária, para dar início a ocupações irregulares do solo e incentiva que essa 

prática seja reiterada. 

Não obstante a legalização da moradia (vista aqui como titulação dos 

ocupantes) garanta, de fato, direitos sociopolíticos às populações nas cidades, ela 
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não é suficiente para a solução da desordem urbana em todas as suas facetas. 

Observa-se que a política de urbanização, não atinge as necessidades da massa. A 

insegurança fundiária limita os investimentos do Poder Público e a proteção jurídica 

do acesso ao solo. 

A precariedade do controle, do uso e da ocupação dos espaços urbanos 

gera uma série de desordens no meio ambiente das cidades: violência, expulsões 

arbitrárias, ausência de serviços públicos adequados, poluição, falta de sensação de 

pertencimento dos ocupantes, ineficácia do ordenamento territorial, dentre outros. 

A Lei nº. 13.465/2017 dispõe que o projeto urbanístico de regularização 

fundiária deverá conter: 

 
 
Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no 
mínimo, indicação: I - das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades 
imobiliárias, existentes ou projetadas; II - das unidades imobiliárias a serem 
regularizadas, suas características, área, confrontações, localização, nome 
do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver; III - 
quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações 
ideais vinculadas à unidade regularizada; IV - dos logradouros, espaços 
livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, 
quando houver; V - de eventuais áreas já usucapidas; VI - das medidas de 
adequação para correção das desconformidades, quando necessárias; VII - 
das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e 
relocação de edificações, quando necessárias; VIII - das obras de 
infraestrutura essencial, quando necessárias; IX - de outros requisitos que 
sejam definidos pelo Município.  
 
 

Assim, o projeto urbanístico de regularização fundiária deverá contar, 

necessariamente, com medidas de adequação para correção das 

desconformidades, de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e 

realocação de edificações e com as obras de infraestrutura essencial. Parece 

impossível não se questionar sobre como seriam realizadas as adequações 

necessárias para a correção das desconformidades mencionadas no diploma legal, 

ou sobre como seriam realizadas as obras de acessibilidade e infraestrutura, 

lembrando-se aqui, que os núcleos urbanos a serem legitimados são os 

consolidados, ou seja, de difícil remoção. 
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Os parágrafos seguintes do artigo 36 da Lei nº. 13.465/2017 elencam os 

equipamentos a serem considerados com infraestrutura essencial e descrevem 

regras a serem obedecidas pelo poder público: 

 
 
Art. 36 [...] omissis. § 1º Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura 
essencial os seguintes equipamentos: I - sistema de abastecimento de água 
potável, coletivo ou individual; II - sistema de coleta e tratamento do 
esgotamento sanitário, coletivo ou individual; III - rede de energia elétrica 
domiciliar; IV - soluções de drenagem, quando necessário; e V - outros 
equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função das 
necessidades locais e características regionais. § 2º A Reurb pode ser 
implementada por etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de forma 
total ou parcial. § 3º As obras de implantação de infraestrutura essencial, de 
equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua 
manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da 
Reurb. § 4º O Município definirá os requisitos para elaboração do projeto de 
regularização, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao 
cronograma físico de obras e serviços a serem realizados, se for o caso. § 
5º A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional 
legalmente habilitado, dispensada a apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea) ou de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando o responsável técnico 
for servidor ou empregado público.  
 
 

Por fim, a Lei nº. 13.465/2017 descreve regras específicas a serem seguidas 

pelo poder público em relação à disponibilização da infraestrutura básica: 

 
 
Art. 37. Na Reurb-S, caberá ao poder público competente, diretamente ou 
por meio da administração pública indireta, implementar a infraestrutura 
essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais 
previstos nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de 
sua manutenção. Art. 38. Na Reurb-E, o Distrito Federal ou os Municípios 
deverão definir, por ocasião da aprovação dos projetos de regularização 
fundiária, nos limites da legislação de regência, os responsáveis pela: I - 
implantação dos sistemas viários; II - implantação da infraestrutura 
essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, quando for o caso; 
e III - implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística 
e ambiental, e dos estudos técnicos, quando for o caso. § 1º As 
responsabilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser atribuídas 
aos beneficiários da Reurb-E. § 2º Os responsáveis pela adoção de 
medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental deverão 
celebrar termo de compromisso com as autoridades competentes como 
condição de aprovação da Reurb-E.  
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Na prática, o que se percebe é que legitimação fundiária servirá apenas para 

titular os ocupantes, sem nenhuma política de adequação ao plano diretor, sem 

planejamento pelo município, que apenas estará regulamentando o que não 

conseguiu impedir, sem ordenamento territorial, políticas públicas de segurança e 

educação ambiental. 

A legitimação fundiária dos núcleos informais consolidados surge como 

mecanismo de solução para o abismo existente entre o preceito constitucional de 

moradia digna e a prática observada no Brasil.  

A regra é que as limitações existentes ao direito das populações carentes 

não se referem apenas à falta de titulação dos ocupantes do solo. O problema vai 

além. Falta de planejamento, de infraestrutura, de segurança, de educação 

ambiental, ofensa às funções urbanísticas de habitação, lazer, trabalho são 

observadas todos os dias nas periferias das cidades brasileiras. 

Um instituto que visa flexibilizar a regularização de direitos reais não só das 

populações menos favorecidas, como de todos aqueles que se encontrem em 

situação de irregularidade e preencham alguns requisitos legais. Ocorre que o 

registro dessas áreas não impedirá que outras surjam posteriormente, ou que 

legislações vindouras prorroguem a data limite para a realização da legitimação, ou, 

ainda, que pessoas de má-fé, forjem documentos para serem incluídos no rol de 

beneficiários do sistema.   

Por uma perspectiva juspositivista, se a Carta Magna dispõe sobre a 

necessidade de estudo prévio de impacto ambiental antes da realização de algumas 

atividades com potencial para degradar o meio ambiente como um todo, por qual 

motivo a Reurb exclui o estudo e projeto urbanístico nos casos em que os núcleos 

informais não estejam localizados em áreas de proteção ambiental?  

Percebe-se uma relação cristalina entre o estudo de impacto ambiental e o 

meio ambiente das cidades. Se assim não o fosse, como seriam verificados os 

impactos que a edificação de um prédio na faixa litorânea poderia causar à 

circulação do ar, por exemplo? Ou ainda, os assentamentos urbanos, por meio do 

parcelamento do solo e da regularização fundiária urbana? 
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Esta relação torna-se ainda mais significativa dada à tendência, 

aparentemente inexorável, de expansão e de universalização do meio ambiente 

citadino, seja diretamente, seja por efeitos e consequências indiretas, o que 

demanda soluções jurídicas, tais como o estudo técnico e os projetos de 

regularização fundiária, a fim de harmonizar o processo de urbanização com a 

conservação e, nos casos possíveis, a preservação do meio ambiente. 

O instituto da legitimação fundiária não abarca a função socioambiental da 

propriedade. Ao permitir a Reurb nos núcleos informais consolidados considerando 

como fato preponderante a difícil remoção, a Lei acaba respaldando a fragilidade do 

Estado em fazer cumprir os ditames constitucionais e legais e aqueles que violaram 

as normas urbanísticas. 

A emissão de títulos aos ocupantes das áreas destacadas pelos municípios 

não equaciona deveres sociais, econômicos e ambientais. A intenção legal 

ultrapassa a titulação, ela espera que se impute ao Estado a obrigação de gerar 

moradia digna àqueles menos favorecidos e que necessitam da proteção pública. 

Água encanada, saneamento básico, energia elétrica, vias circuláveis, praças, 

arborização, limpeza, dentre outros equipamentos públicos, são necessários para 

que se alcance tal fim.  

A ordenação dos espaços habitáveis é de observância primordial para a 

obediência ao que se entende por dignidade da pessoa humana. Só assim, seria 

possível, se não evitar, diminuir, os efeitos negativos da falta de ordenamento 

territorial sobre o meio ambiente urbano. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A problemática que motivou esta pesquisa foi a de verificar quais seriam os 

reflexos, no meio ambiente urbano, da legitimação fundiária dos núcleos urbanos 

informais consolidados.  

Os objetivos da pesquisa foram alcançados na medida em que foi analisado 

o instituto da legitimação fundiária, mecanismo de aquisição originária de 
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propriedade, em cotejo com diretrizes constitucionais por vezes conflitantes – o 

direito fundamental à moradia digna e o princípio do desenvolvimento sustentável, 

bem como o princípio do ordenamento territorial e o direito ao meio ambiente urbano 

sadio e equilibrado. 

Concluiu-se que a legitimação fundiária é instrumento frágil, que não 

solucionará o problema da moradia digna no Brasil e trará consequências graves ao 

meio ambiente das cidades. A exclusão do estudo ambiental e dos projetos de 

urbanização em todos os casos que não envolvam áreas de proteção ambiental 

ocasionará um crescimento desordenado é de impossível correção. Além disso, a 

titulação de terras sem necessidade de qualificação ou comprovação de destinação 

tende a facilitar a ação de pessoas que agem de má-fé e não teriam direito ao 

benefício.   

Por fim, conclui-se que, para que haja uma real observância dos preceitos 

constitucionais, é necessário que o Estado cumpra o seu dever de organização das 

cidades e pare de procurar mecanismos para aplacar as obrigações não cumpridas. 
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RESUMO 
 
Objetivo: O objetivo deste artigo é investigar o papel da educação como um 
elemento chave para o consumo no processo de edificação de uma consciência 
consumerista, tendo como pilar a edificação da eficácia social das normas do Código 
de Defesa do Consumidor brasileiro, abordando conceitos de consumidor, 
fornecedor e práticas abusivas adotadas pelos fornecedores contra consumidores. 
 
Metodologia: A metodologia eleita foi o método dedutivo, por meio de pesquisa 
bibliográfica, doutrinária e normativa brasileiras acerca das relações de consumo,  
tendo como marcos teóricos a obra de Cavalieri Filho e de Cláudia Lima Marques. 
 
Resultados: Concluiu-se que as práticas comerciais abusivas são imorais e 
opressoras, indo contra os padrões de ética da sociedade, ressaltando-se que as 
mesmas não necessariamente têm de produzir um dano para serem consideradas 
abusivas. Importa, assim, a educação dos fornecedores, que possibilite a edificação 
moral e a consequente informação dos consumidores sobre as empresas 
majoritariamente reclamadas, possibilitando, com isso, a tomada de consciência 
consumerista em face da não contratação de serviços e produtos dos fornecedores 
infratores.  
 
Contribuições: Demonstrar a importância da  educação para o consumo através da 
consciência sobre deveres e direitos do consumidor frente  aos produtos e serviços 
diuturnamente ofertados pelos fornecedores, além de definir as causas dos abusos 
cometidos pelos fornecedores contra os consumidores, bem como destacar os 
aspectos que definem a correlação existente entre a negação dos direitos básicos à 
educação,  informação e tutela jurídica em vista da eficácia do Código de Defesa do 
Consumidor, mesmo passados trinta anos de sua edição. 
 
Palavras-chave: direito do consumidor; educação; informação; eficácia do direito. 
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RESUMEN 
 
Objetivo: El objetivo de este artículo es investigar el papel de la educación como 
elemento clave para el consumo en el proceso de sensibilización del consumidor, 
teniendo como pilar la construcción de la efectividad social de las normas del Código 
de Protección al Consumidor de Brasil, abordando los conceptos del consumidor, 
proveedor y prácticas abusivas adoptadas por proveedores contra consumidores. 
 
Metodología: La metodología elegida fue el método deductivo, por medio de la 
investigación bibliográfica, doctrinal y normativa sobre las relaciones con los 
consumidores brasileños, teniendo como marco teórico el trabajo de Cavalieri Filho y 
Cláudia Lima Marques. 
 
Resultados: Se concluyó que las prácticas comerciales abusivas son inmorales y 
opresivas, van en contra de los estándares éticos de la sociedad y enfatizan que no 
necesariamente tienen que producir daño para ser consideradas abusivas. Por lo 
tanto, la educación de los proveedores es importante, lo que permite la edificación 
moral y la consecuente información de los consumidores sobre las empresas en su 
mayoría reclamadas, lo que permite sensibilizar a los consumidores frente a no 
contratar los servicios y productos de los proveedores infractores. 
 
Contribuciones: Demostrar la importancia de la educación para el consumo a 
través de la conciencia de los deberes y derechos de los consumidores en relación 
con los productos y servicios ofrecidos diariamente por los proveedores, además de 
definir las causas de abuso por parte de los proveedores contra los consumidores, 
así como destacar los aspectos que definen la correlación entre la negación de los 
derechos básicos a la educación, la información y la protección legal en vista de la 
efectividad del Código de Protección al Consumidor, incluso después de treinta años 
de su edición. 
 
Palabras-clave: derecho del consumidor; educación; información; eficacia del 
derecho. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: To investigate the role of education as a key element for consumption in 
the process of building a consumer awareness, having as a pillar the building of the 
social effectiveness of the rules of the Brazilian Consumer Protection Code, 
addressing consumer concepts , supplier and abusive practices adopted by suppliers 
against consumers. 
 
Methodology: The deductive method, through bibliographic, doctrinal and normative 
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research on Brazilian consumer relations, having as theoretical framework the work 
of Cavalieri Filho and Cláudia Lima Marques. 
 
Results: It was concluded that the abusive commercial practices are immoral and 
oppressive, going against society's ethical standards, emphasizing that they do not 
necessarily have to produce harm to be considered abusive. The education of 
suppliers is important, which enables moral edification and the consequent 
information of consumers about the companies mostly claimed, making it possible to 
raise consumer awareness for not contracting the services and products of the 
offending suppliers. 
 
Contributions: Demonstration of the importance of education for consumption 
through awareness of the duties and rights of consumers in relation to products and 
services offered daily by suppliers, in addition to defining the causes of abuse by 
suppliers against consumers, as well as highlighting the aspects that define the 
existing correlation between the denial of basic rights to education, information and 
legal protection in view of the effectiveness of the Consumer Protection Code, even 
after thirty years of its edition. 
 
Keywords: consumer law; education; information; effectiveness of law. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O Direito do Consumidor ou “Direito das Relações de Consumo” é um ramo 

do direito relativamente novo que estimula discussões e, consequentemente, 

reflexões cada vez mais aprofundadas acerca da proteção efetiva das relações 

jurídicas de consumo estabelecidas entre fornecedores e consumidores. 

O Direito do Consumidor, mais do que um direito positivado, hodiernamente 

representa um microssistema que, constituído de normas: princípios e regras, almeja 

orientar o consumo massificado em face da defesa do sujeito mais fraco da relação 

tutelada: o consumidor. Trata-se, pois, de um exemplo de humanização da Justiça, 

no sentido de que sua aplicação exige a compreensão de seus pressupostos e 

fundamentos sociais, valorativos e normativos. Fala-se, assim, de um direito que não 

é unicamente pautado por regras ou dispositivos legais, mas que engloba valores 

situados acima dos interesses individuais e empresariais. 
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Destarte, toda lição sobre o Direito do Consumidor deve iniciar pela 

educação, a informação e o conhecimento dos direitos derivados da relação 

consumerista em face da resolução de novos conflitos. Neste sentido, o problema da 

significação e da compreensão do objeto e dos objetivos do Direito do Consumidor 

norteia as modernas discussões que têm como base a necessidade de melhor 

educação para a realização da Cidadania e da Justiça.  

No presente artigo, procura-se tornar possível a compreensão dos 

fundamentos e pressupostos que balizam a educação consumerista procurando, 

com isso, inibir as práticas abusivas e os conflitos que delas derivam. Neste sentido, 

a investigação objetiva discutir os conceitos que simbolizam o regime já 

instrumentalizado de resolução de conflitos nascidos das diversas práticas 

desenvolvidas pelas empresas e demais entes despersonalizados, com o intuito de 

aproximar o consumidor, seus produtos e serviços. 

Procura-se, igualmente, demonstrar que existe um notável vínculo entre a 

falta de educação (e da informação) e a consciência consumerista. Discorre-se, 

assim, sobre a caracterização e resolução dos problemas que alberga este 

importante ramo do direito, que hoje repercute na vida de todo cidadão. De sorte 

que, a análise das normas, princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor  

estimula na procura da sua eficiência e eficácia social.  

Privilegia-se, como aspecto importante, a aplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor: seus valores, normas e dispositivos. Por aplicabilidade, 

entende-se o estudo das concepções que modernamente orientam os processos de 

integração normativa como antessala da decisão de casos concretos, atividade 

própria do jurista prático. 

Finalmente, destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor merece o 

estudo permanente e o aprimoramento normativo constante, principalmente em 

relação à sua efetividade na sociedade.  
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2  O DIREITO DO CONSUMIDOR: OBJETO, NATUREZA E OBJETIVOS 

 

O Direito do Consumidor ou Direito do Consumo é definido como um 

conjunto de princípios e regras destinados à proteção do consumidor; verifica-se, 

desde logo, não ser o consumo, enquanto tal, o objeto da tutela das regras que 

constituem este novo ramo do direito, mas, sim, o próprio consumidor. Este 

instrumento normativo serve para disciplinar a produção e a distribuição de bens, 

assim como a prestação de serviços, tendo em vista a defesa do consumidor. Em 

outras palavras, é sobre o fornecedor de produtos e serviços que recaem obrigações 

de várias espécies em ordem à defesa do consumidor. A preocupação não está 

focada no objeto de alguma relação jurídica (enfoque objetivo), mas em um sujeito 

(enfoque subjetivo). (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 8) 

No mesmo sentido, Claudia Lima Marques (2010, p. 29-31) define o Direito 

do Consumidor como um ramo novo do direito, disciplina transversal entre o direito 

privado e o direito público, que visa proteger um sujeito de direitos, o consumidor, 

em todas as suas relações jurídicas frente ao fornecedor, um profissional, 

empresário ou comerciante. Assim, explica a citada autora, trata-se de um conjunto 

de normas e princípios especiais que visam cumprir com um triplo mandamento 

constitucional, a saber, promover a defesa dos consumidores (art. 5º., inciso XXXII, 

da Constituição), assegurar, como princípio geral da atividade econômica, a defesa 

do consumidor (art. 170 da Constituição) e sistematizar e ordenar a tutela especial 

infraconstitucionalmente, por meio de uma microcodificação, o Código de Defesa d 

Consumidor, art. 48, do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da 

Constituição de 1988. 

De acordo com Leonardo de Medeiros Garcia (2010, p. 8), o Direito do 

Consumidor é um microssistema jurídico, em que o objetivo não é tutelar os iguais, 

cuja proteção já é encontrada no Direito Civil, mas justamente tutelar os desiguais, 

tratando de maneira diferente o fornecedor e o consumidor, com o fito de alcançar a 

igualdade.  

Para Leonardo Roscoe Besa (2010, p. 316), um tema ao qual o Código do 

Consumidor dedica especial atenção é a proteção contratual do consumidor. O 
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objetivo legal é promover a lealdade, a transparência e o equilíbrio nas relações 

entre o fornecedor e o consumidor.  

Da análise dessas e de outras definições parece surgir uma divergência 

quanto ao sentido e ao alcance desta disciplina. Trata-se de saber se ela existe para 

proteger unicamente o consumidor ou se também suas normas abrangem as 

relações de consumo. Com o intuito de superar essa dificuldade e devido à 

complexidade do seu objeto, prefere-se denominar a disciplina da seguinte forma: 

“Direito das Relações de Consumo”. Em verdade, esta opção não é pacífica, mas há 

de se entender como um pilar importante que permitirá superar inúmeros equívocos 

doutrinários quanto ao sentido e ao alcance deste microssistema. Falar-se-á, pois, 

do seu sentido e alcance, não sem antes se referir a algumas definições, aqui 

consideradas como ponto de partida importante para a compreensão de sua 

natureza e objeto. 

Pode-se concluir que o Direito do Consumidor é um sub-ramo do Direito 

constitutivo de um conjunto de teorias, normas e práticas jurídicas que objetivam a 

tutela das relações consumeristas, a educação para o consumo, a previsão e a 

resolução de conflitos. Assim, limita-se a significar o Direito do Consumidor da 

seguinte maneira: o Direito do Consumidor é uma disciplina jurídica constituída de 

um conjunto de pressupostos teóricos (conceituais e valorativos), e normativos 

(princípios e regras) destinadas à tutela das relações jurídicas de consumo, 

constituídas pelos sujeitos consumidor e fornecedor. 

Para CAVALIERI FILHO (2011, p.7),  

 
 
[...] à medida que o fornecedor se fortaleceu técnica e economicamente, o 
consumidor teve o seu poder de escolha enfraquecido, praticamente 
eliminado, desta forma houve o desequilíbrio, que gerou a vulnerabilidade 
tríplice, que é a vulnerabilidade fática, técnica e jurídica, com isso foi-se 
necessário que se crie um código que elimina-se o desiquilíbrio para que 
consumidor possa atuar no mercado tendo ciência de seus direitos, com a 
informação e garantia de que será tutelado, caso seja necessário. 
 
 

 Com as mudanças vividas no último século, a sociedade mudou de tal 

forma, que foi necessário garantir os direitos dos consumidores, pois eles são a 
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parte maior e principal da relação de consumo, mesmo não sendo valorizada pelos 

fornecedores. 

Mesmos nos dias atuais, com toda a evolução e criação de uma legislação 

que proteja o consumidor, ainda os consumidores encontram uma grande 

dificuldade em ir contra os fornecedores; com todas essas dificuldades os 

fornecedores continuam praticando abusividades em face do consumidor.  

Ao definir-se a natureza do Direito do Consumidor, autores dividem-se. Eis 

que, para alguns, as regras jurídicas reguladoras das novas relações de consumo 

constituem um Direito Social; para outros, o regime consumerista pode ser visto 

como uma ramificação do Direito Civil, também vinculado ao Direito Empresarial, 

Constitucional, Penal e Administrativo, entre outros, e referido mais à proteção dos 

direitos coletivos do que dos individuais, por ser o resultado das conquistas obtidas 

dentro das lutas de classes sociais. A doutrina consumerista é pacífica em aceitar 

que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública. Assim, “as 

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de 

interesse social, sendo, portanto, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes” 

(GARCIA, 2010, p. 8). Destaca-se, neste sentido, que o Supremo Tribunal de Justiça 

já se manifestou: 

 
 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. 
DERROGAÇÃO DA LIBERDADE CONTRATUAL. O caráter de norma 
pública atribuído ao Código de Defesa do Consumidor derroga a liberdade 
contratual para ajustá-la aos parâmetros de lei (...) (STJ, Resp. 292942/MG, 
Rel. Min. Sávio de Figueiredo Teixeira, DJ 07/05/2001) 

 
 

A primeira questão a ser destacada é o sentido humanístico implícito no 

princípio da dignidade da pessoa humana como bem intangível.  

 
 
Promover significa assegurar afirmativamente que o Estado realize 
positivamente a defesa, a tutela dos interesses destes consumidores que, 
como vimos é um direito fundamental (direito humano de nova geração, 
social e econômico) a uma prestação protetiva do Estado, a uma atuação 
positiva do Estado, por todos os seus poderes: Judiciário, Executivo, 
Legislativo”. (MARQUES, 2010, p. 30) 
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Por conta da natureza difusa do Direito do Consumidor, alguns autores 

apontam seu caráter social (é Direito Social), a sua origem privada ou privatista (é 

uma continuação do Direito Civil e, mais especificamente do Direito Empresarial), ou 

tem origem constitucional. Mas, verdadeiramente, as normas contidas no Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social. Diz-se de um direito 

fundamental (de terceira geração), direito humano de nova geração, social e 

econômico. (GARCIA, 2010, p. 8) 

Diz-se da defesa dos direitos ou interesses legítimos individuais, mas 

também coletivo e social típico das sociedades capitalistas industrializadas, onde os 

riscos do progresso devem ser compensados por uma legislação tutelar e 

subjetivamente especial.  Trata-se, conforme diretrizes da Organização das Nações 

Unidas, de um direito humano de nova geração (ou dimensão), um direito social e 

econômico, um direito de igualdade material do mais fraco, do leigo, do cidadão civil 

nas suas relações frente aos fornecedores de produtos e serviços que nesta posição 

são experts, fortes ou em posição de poder. (MARQUES, 2010)  

Pode-se afirmar, então, que o regime jurídico consumerista respeita a 

hierarquia constitucional, assim “a garantia constitucional de proteção e defesa do 

consumidor é considerada cláusula pétrea, impossível de ser suprimida ou 

restringida pelo legislador”. (GARCIA, 2010, p. 11) 

Em suma, considera-se ser um ramo de direito tutelar, “social”, difuso e 

coletivo que, evidentemente, guarda relação com outros ramos e disciplinas, 

fundamentalmente com o Direito Constitucional, o Direito Civil, Administrativo, Penal 

e Processual. Portanto, considera-se que a sua natureza é difusa.  

O Direito do Consumidor tem como matéria ou assunto a tutela dos 

interesses próprios dos sujeitos que participam da relação consumerista: fornecedor 

– consumidor, tentando, assim, minimizar as desigualdades, inibir as agressões e os 

abusos dos quais o consumidor é vítima, mas também definir as causas excludentes 

de responsabilidade, procurando, com isso, restabelecer a boa-fé e o equilíbrio 

contratual na relação de consumo. 
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Assim, insiste-se na ideia de que o Direito do Consumidor desempenha um 

papel decisivo na nova regulamentação das relações jurídicas surgidas da 

contratação em massa. Este Direito, tão especial, nos dias atuais apresenta-se 

como resultado do movimento internacional de defesa do consumidor, que começou 

a fazer-se sentir em todo o mundo. 

Em verdade, o Direito das Relações de Consumo assenta-se no Código de 

Defesa do Consumidor:  

 
 

[...] regulamento de alta proteção ao consumidor nas sociedades capitalista 
contemporânea, com regras específicas muito bem colocadas e que acaba 
gerando toda a sorte de dificuldade de interpretação das questões 
contratuais, da responsabilidade, da informação, da publicidade, do controle 
in abstrato das cláusulas contratuais, das ações coletivas, enfim, 
literalmente de tudo o que está por ele estabelecido. (NUNES, 2011, p. 39-
40) 

 
 

Decerto, para satisfazer suas necessidades, os cidadãos necessitam 

estabelecer relações contratuais. Esses contratos têm como causa as atividades 

relacionadas com a criação – denominada trabalho –, que pressupõe o 

desenvolvimento.  

É ponto pacífico que o trabalho como atividade humana permite que o 

homem aproprie-se das riquezas das coisas que brinda a natureza, para transformá-

las em bens e satisfazer, desta maneira, suas necessidades. O processo de trabalho 

inclui a atividade racional do homem, pela qual se transmitem as mercadorias desde 

o produtor ao consumidor, desde o proprietário ao proprietário ou possuidor, e se 

obtém os serviços em geral. Portanto, utiliza-se o contrato de consumo como uma 

instituição econômica e jurídica que se manifesta em todas as esferas da atividade 

socioeconômica e, mais ainda, na atividade artística, profissional, industrial e 

trabalhista.  

Quanto aos objetivos: o télos, a teleologia ou o para quê do Direito do 

Consumidor? e, de acordo com a opinião comum dos doutrinadores, considera-se 

que o Direito do Consumidor tem por finalidade tentar minimizar as desigualdades 

socioeconômicas e jurídicas existentes entre o fornecedor e o consumidor e inibir e 
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sancionar as agressões e abusos dos quais o consumidor é vítima, procurando, com 

isso, restabelecer um equilíbrio contratual na relação de consumo. 

Quer-se dizer, com isto, que a abordagem dos diversos temas vinculados ao 

Direito do Consumidor permite avaliar o nível de profundidade e atualidade com que 

se vem tratando do assunto na comunidade jurídica nacional e internacional. No 

entanto, qualquer enfoque histórico ou legislativo sobre o Direito do Consumidor  

introdu-lo no mundo heterogêneo de suas regras e no importante estudo das 

regulamentações estabelecidas pelos legisladores na maioria dos Estados; portanto, 

a nosso ver, é meritório ressaltar os benefícios que qualquer estudo científico, 

desenvolvido sobre o assunto, brinda ao ordenamento jurídico internacional. 

Todo ensinamento do regime jurídico consumerista, em princípio, há de 

servir para:  

Primeiro: possibilitar a compreensão objetiva da evolução e o 

desenvolvimento deste importante direito (Direito do Consumidor); 

Segundo: verificar o nível de aproximação e diferenças existentes entre o 

Direito privado e o Direito do Consumidor; 

Terceiro: avaliar a concretização ou efetiva proteção das complexas relações 

de consumo;e 

Quarto: contribuir para a resolução dos conflitos que de tais relações 

derivam-se.  

Em suma, o estudo da disciplina e a apreensão do seu regime jurídico 

permite compreender, primeiro, as bases ou estrutura do consumo em massa 

(objeto) e, segundo, a necessidade da sua proteção (objetivos) como resultado do 

efeito negativo da produção seriada, própria da sociedade capitalista 

contemporânea. 
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3  PRÁTICAS COMERCIAS ABUSIVAS 

 

Definem-se as práticas abusivas como um conjunto de ações desenvolvidas 

pelos fornecedores em desconformidade com os padrões mercadológicos de boa 

conduta em relação ao consumidor. Trata-se, pois, de um conjunto de atividades 

que, por serem enganosas, tornam-se abusivas e ferem as bases (fundamentos) da 

ordem jurídica (a boa-fé e os bons costumes). Assim, por exemplo, a prática abusiva 

seria o gênero e a publicidade abusiva a espécie. Todavia, a prática abusiva não se 

confunde com a concorrência desleal. A primeira dá-se no plano vertical (relação 

fornecedor – consumidor); e a segunda no plano horizontal (relação fornecedor – 

fornecedor). (BENJAMIN, 2010, p. 251/252) 

Como se pode observar, a prática abusiva dá-se pelo uso inadequado ou 

negativo das práticas comerciais, isto é, dos mecanismos, técnicas e métodos pós-

produção de colocação de produtos e serviços no mercado. Como bem afirma 

Herman Benjamin (2004, p. 242), nelas estão incluídas: o marketing (ofertas, 

promoções, condições de negociações e  publicidade, entre outros), as garantias, os 

serviços pós-venda, os arquivos de consumo e as cobranças de dívidas. Contudo, 

as práticas comerciais abusivas são condutas desleais que acarretam vantagens 

desproporcionais em favor do fornecedor, as quais desestabilizam a harmonização e 

o equilíbrio dos interesses dos participantes nas relações consumeristas 

(consumidor e fornecedor de produtos e serviços), princípio basilar da Política 

Nacional das Relações de Consumo, insertas pelo Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6º. do CDC). 

As práticas abusivas são, conforme explica Rizzatto Nunes (2005, p. 512): 

 
 
[...] ações e/ou condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como 
ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor 
lesado”. Assim, por exemplo, mesmo que o consumidor fique satisfeito por 
ter recebido em casa um cartão de crédito sem ter pedido, essa aceitação 
não elide a abusividade da prática. 
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Diz-se, assim, do abuso do direito como o resultado do excesso de exercício 

de um direito, capaz de causar dano a outrem. Ou, em outras palavras, o abuso do 

direito caracteriza-se pelo uso irregular e desviante do direito em seu exercício, por 

parte do titular. (NUNES, 2005, p. 510) 

Em suma, nas relações de consumo há muitas formas de abusos praticados 

por fornecedores de produtos e serviços e que geram dano moral. As práticas 

abusivas, em geral, são prescritas nos artigos 39, 40 e 41 do Código de Defesa do 

Consumidor. Elas podem ser classificadas da seguinte maneira: a) pré-contratuais e; 

b) pós-contratuais. 

 

3.1 PRÁTICAS ABUSIVAS PRÉ-CONTRATUAIS 

 

As práticas abusivas pré-contratuais, como sua denominação indica, são 

aquelas praticadas (originadas) muito antes da existência de um contrato 

(consentimento contratual) e estão implícitas na oferta vinculante que também irá ser 

estudada nesta obra. Veja-se alguns exemplos. 

a) Venda casada: condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos (Artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor). 

Observação: com a venda casada, o fornecedor geralmente almeja 

promover a venda de outro produto ou serviço que não solicitado pelo consumidor. 

Direcionando, assim, a venda de um determinado produto ou serviços principais 

como acessórios à venda principal. Entende-se que, por meio desta prática, ferem-

se os seguintes direitos: liberdade de escolha e igualdade nas contratações  (veja-

se, art. 6º., inciso II do Código de Defesa do Consumidor). 

Como exemplos de venda casada citam-se os seguintes: a) adquirir cartão 

de crédito como condição para contratar um empréstimo pessoal; e b) condicionar a 

contratação de serviço de instalação e montagem de bem adquiridos em lojas. 

b) Recusa de atendimento: recusar o atendimento às demandas dos 

consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de 
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conformidade com os usos e costumes (Artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor). Exemplo: a recusa de atendimento indevida e injusta de hospital ou 

plano de saúde. 

c) Entrega sem solicitação do consumidor: enviar ou entregar ao 

consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço 

(Artigo 39, III do Código de Defesa do Consumidor). Exemplo: envio de cartão de 

crédito não solicitado pelo consumidor. 

d) Excepcional vulnerabilidade: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 

consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, 

para impingir-lhe seus produtos ou serviços (Artigo 39, inciso IV, do Código de 

Defesa do Consumidor). Exemplo: a empresa que direciona seus produtos a 

moradores ou grupos de pessoas com capacidade limitada, tais como crianças, 

idosos ou deficientes que notoriamente são incapazes de calcular os prejuízos que 

parcelas e juros podem vir a acarretar. 

e) Normas técnicas: colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 

ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) (Artigo 39, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor). Exemplo: produtos oferecidos sem a devida observância 

das normas técnicas ou, ainda, em teste. 

f) Recusa da venda: recusar a venda de bens ou a prestação de serviços 

diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, 

ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais (Artigo 39, 

inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor); 

g) Elevação de preços: elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou 

serviços (Artigo 39, inciso ,X do Código de Defesa do Consumidor).  

h) A não entrega prévia de orçamento: 

 
 
[...] o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor 
orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e 
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equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem 
como as datas de início e término dos serviços”. (Artigo 40 do Código de 
Defesa do Consumidor). 
 
 

i) Desrespeito e inobservância de preços tabelados: 

 
 
[...] no caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime 
de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar 
os limites oficiais sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição 
da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o 
consumidor exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis. (Artigo 41 do Código de Defesa do 
Consumidor). 
 
 

j) Publicidade abusiva e discriminatória:  

 
 
É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, 
a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 
deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. (Artigo 37, § 2°.) 
 
 

- Publicidade enganosa: aquela capaz de induzir o consumidor a erros. Ela 

pode ser comissiva, quando afirma algo que, na verdade, não é, ou omissiva, 

quando não informa sobre algo fundamental (essencial) do produto ou serviço.  

- Publicidade abusiva: aquela que fere a vulnerabilidade do consumidor, 

podendo ser até mesmo verdadeira, mas que, pelos seus elementos ou 

circunstâncias, ofendem valores básicos de toda a sociedade (ex. discriminação, 

violência, que explora o medo ou a superstição, a antiambiental, a indutora de 

insegurança, a que se aproveita da hipossuficiência da criança).  

 

3.2  PRÁTICAS ABUSIVAS CONTRATUAIS 

 

Veja-se, a seguir, algumas hipóteses de práticas abusivas contratuais: 

a) Não fixação de prazos para o cumprimento das obrigações: deixar de 

estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu 
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termo inicial a seu exclusivo critério. (Artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do 

Consumidor); 

b) As hipóteses de nulidade inseridas no artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor. A saber, cláusulas contratuais que:  

- impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor 

por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou 

disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor 

pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; 

- subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos 

casos previstos no Código de Defesa do Consumidor; 

- transfiram responsabilidades a terceiros; 

- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade; 

- estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 

- determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

- imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico 

pelo consumidor; 

- deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora 

obrigando o consumidor; 

- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, a variação do preço de 

maneira unilateral; 

- autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que 

igual direito seja conferido ao consumidor; 

- obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 

obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

- autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a 

qualidade do contrato, após sua celebração; 

- infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

- estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; e 
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- possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias 

necessárias. 

Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que: 

I- ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

II- restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 

contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 

III - mostra-se excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se 

a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 

peculiares ao caso. 

A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, 

exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração decorrerem 

ônus excessivos a qualquer das partes. 

É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao 

Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de 

cláusula contratual que contrarie o disposto no Código de Defesa do Consumidor ou 

de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das 

partes. 

 

3.3  PRÁTICAS ABUSIVAS PÓS-CONTRATUAIS 

 

Pós-contratuais são aquelas práticas surgidas após se concretizar o 

contrato. Exemplos: 

a) Vantagem excessiva: exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva (Artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor); 

b) Orçamento prévio: executar serviços sem a prévia elaboração de 

orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de 

práticas anteriores entre as partes (Artigo 39, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor); 
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c) Informação depreciativa: repassar informação depreciativa, referente a ato 

praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos (Artigo 39, inciso VII, Código 

de Defesa do Consumidor); 

d) Falta de prazo: deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua 

obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério (Artigo 39, 

inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor); 

e) Reajuste de preços: aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal 

ou contratualmente estabelecido (Artigo 39, inciso XIII, do Código de Defesa do 

Consumidor).  

f) Exposição a ridículo do consumidor na cobrança de débitos: “Na cobrança 

de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. (Artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor) 

g) Falta de peças de reposição: os fabricantes e importadores deverão 

assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a 

fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta 

deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. (Artigo 32 do 

Código de Defesa do Consumidor) 

h) Cobrança de quantia indevida: “O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de 

engano justificável”. (Artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor). 

Além de sanções administrativas (por exemplo, a cassação de licença, a 

interdição e a suspensão de atividade, a intervenção administrativa) e penais 

(Capítulos XII e XIII), as práticas abusivas engendram o dever de reparar, originando 

a indenização pelos danos causados, inclusive os morais. Conforme o art. 6º., é 

direito básico do consumidor VII: o acesso aos órgãos judiciários e administrativos 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
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coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos 

necessitados. 

O Código de Defesa do Consumidor traz expressamente em seu Artigo 39 

um rol exemplificativo de práticas abusivas, ou seja, não trata de todas as práticas 

que são consideradas abusivas: 

 
 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas:  I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço 
ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a 
limites quantitativos; II - recusar atendimento às demandas dos 
consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, 
ainda, de conformidade com os usos e costumes;  III - enviar ou entregar ao 
consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer 
serviço; IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo 
em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-
lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva; VI - executar serviços sem a prévia elaboração 
de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as 
decorrentes de práticas anteriores entre as partes; VII - repassar informação 
depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus 
direitos; VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço 
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 
ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); IX - recusar a 
venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha 
a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 
intermediação regulados em leis especiais; X - elevar sem justa causa o 
preço de produtos ou serviços; XI -  Dispositivo  incluído pela MPV  nº 
1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso  XIII, quando da 
conversão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999; XII - deixar de estipular prazo 
para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo 
inicial a seu exclusivo critério; XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste 
diverso do legal ou contratualmente estabelecido.  (LeiI Nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990.) 
 
 

Na parte doutrinária, há uma ligação entre a prática de atos abusivos com a 

teoria do abuso do direito, regulamentada no Código Civil de 2002, no Artigo 187: 

"Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes." (Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.) 
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4  OS CONFLITOS DERIVADOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

Define-se o termo “conflito” como o choque (ou colisão) de interesses que se 

origina na relação de consumo. Se, por um lado, o interesse principal do fornecedor 

(empresário) é o lucro, por outro, o interesse do consumidor é a satisfação de uma 

necessidade material ou espiritual, por meio do consumo. Vemos assim, o Conflito 

de interesses: lucros versus “necessidade (consumo)” como a causa principal dos 

conflitos. 

Os conflitos jurídicos geralmente têm como causa as injustiças cometidas 

contra os consumidores, e deles derivam-se reclamações por razão dos preços, da 

qualidade, da forma e do lugar de entrega e demais condições não cumpridas no 

contrato que geram danos para os consumidores.  

Considera-se o consumo como a última fase do processo de produção que 

gera direitos e deveres, cuja via de existência é o conjunto de relações que se 

constituem entre o produtor e o consumidor, a partir das próprias necessidades 

sociais e da distribuição dos bens materiais. Em verdade, a atividade de consumo 

repercute na comercialização dos produtos, momento em que os cidadãos procuram 

adquirir bens ou serviços com o objetivo de satisfazer suas necessidades. Assim, 

estabelecem-se relações contratuais das quais surgem conflitos muitas vezes não 

resolvidos pelo Direito vigente. 

Dessa maneira, Víctor Hugo Lares Romero (1991, p. 24), ao referir-se aos 

conflitos jurídicos derivados das relações de consumo, observa que “pode-se afirmar 

que os abusos dos quais o consumidor é vítima têm tido sua origem no sistema da 

livre concorrência, onde os conflitos nascidos de tais relações não encontram 

solução de acordo com as regras jurídicas tradicionais”.  

Dentre as causas que geram conflitos jurídicos na relação fornecedor - 

consumidor pode-se destacar a falta de escolha (vontade limitada) dos 

consumidores, quando estes são obrigados a adquirir um produto não desejado com 

outros desejados, ou quando algumas das cláusulas (abusivas) já estão 

preestabelecidas e não existe possibilidade de decisão sobre elas. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 311 - 342 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.311-342, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Outubro 18, 2018; Accepted/Aceito: Novembro 18, 2019] 

 

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

O mesmo ocorre em relação à fraude; é perniciosa a ausência de garantia, a 

falta de informação ou a informação enganosa, mediante a qual o produtor 

(fornecedor) tem como objetivo demonstrar a boa qualidade de seus produtos e 

serviços e não garantir a informação para fazer pública as deficiências, defeitos ou 

inconvenientes que possam apresentar-se ao adquirir tais produtos ou serviços, 

questão que coloca em estado desfavorável os consumidores. 

 

4.1 PARA UMA TIPOLOGIA DE CONFLITOS 

 

Os conflitos nascidos da relação de consumo aparecem nas suas diversas 

fases, a saber: 

a) Pré-contratual: fase onde podem acontecer as diversas ações ou as 

omissões acometidas pelo fornecedor, também chamadas de práticas abusivas (por 

exemplo, o envio de um cartão de crédito não solicitado); 

b) Contratual: origina-se da compra ou contratação de produto e serviços 

(por exemplo, a existência de cláusulas que exoneram a responsabilidade do 

fornecedor derivada da venda de alimentos, brinquedos, veículos ou da contratação 

de serviços); 

c) Pós-contratual: da qual resulta a negação de direitos derivados dos 

contratos consumidores (por exemplo, a falta de peças de reposição e demais 

consequências inesperadas que resultam do serviço de saúde, transporte, etc.). 

Inúmeros são os conflitos jurídicos surgidos da relação de consumo. Assim, 

por exemplo, pode-se citar aqueles surgidos das agressões contra a saúde do 

consumidor, gerados, majoritariamente pela falta de informação ou pela 

desinformação, de parte do fornecedor, ao colocar seus produtos no mercado. 

Alguns doutrinadores destacam diversos exemplos de ações ou de omissões 

das quais o consumidor pode ser vítima. Um dos exemplos mais chocantes na 

história da sociedade de consumo, especificamente norte-americana, refere-se à  

irresponsabilidade do Laboratório Merrell Company, acontecido no final da década 

de 50, quando, ao lançar no mercado um novo sedativo “talidomida”, sem fazer 
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referência às restrições para o caso das mulheres gestantes, provocou a afetação 

de mais de 10 mil bebês em mais de 20 países. (RIOS, 1994, p. 12)  

A publicidade enganosa por omissão é uma das causas mais significativas 

dos prejuízos ocasionados aos consumidores. Igualmente, dentre as injustiças 

derivadas das relações de consumo coloca-se, também, a questão dos preços 

elevados.  

As reclamações mais frequentes referem-se à falta de qualidade dos 

serviços prestados fundamentalmente pelas operadoras ou companhias telefônicas, 

assim como inúmeros casos de prazos de validade vencidos em alimentos e 

medicamentos colocados no mercado de consumo.  

Outros casos não menos importantes são divulgados pelos Procons. Os 

mais alarmantes são os relacionados ao Sistema Nacional de Saúde: a venda de 

medicamentos falsificados, o exercício ilícito da profissão médica, importação e 

venda de produtos de péssima qualidade, etc.  

Contudo, para melhor compreender esta problemática, veja-se as 

estatísticas publicadas anualmente pelo Procon (dados sobre o atendimento) nas 

diversas áreas das quais também resultam reclamações. 

 

 

5  A EDUCAÇÃO E A INFORMAÇÃO COMO DIREITOS BÁSICOS DO 

CONSUMIDOR  

 

Direitos básicos dos consumidores são os interesses mínimos, materiais ou 

instrumentais, relacionados a direitos fundamentais universalmente consagrados 

que, diante da sua relevância social e econômica, pretendeu o legislador ver 

expressamente tutelados: as linhas mestras do ideal a ser seguido na proteção 

física, psíquica e econômica dos consumidores, bem como de certas garantias 

instrumentais mínimas, capazes de conferir efetividade à tutela jurídica do 

consumidor. (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 82)  
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Se, de um lado, continua o citado autor, a legislação prevê direitos básicos 

para os consumidores, de outro, cria deveres igualmente básicos para os 

fornecedores. Não precisa o consumidor cobrar do fornecedor o cumprimento de sua 

obrigação legal; ao contrário, a posição do consumidor, agora, é bastante 

confortável, já que, ainda que desconheça os seus direitos, mesmo assim tem o 

fornecedor o dever de agir conforme determina a lei. Por exemplo, mesmo que o 

consumidor pudesse desconhecer o seu direito básico à proteção de sua vida, 

saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, ainda assim tem o 

fornecedor o dever de respeitá-lo, sob pena de responsabilidade. O mesmo 

raciocínio vale para todos os demais direitos básicos. O espírito da lei não é 

privilegiar o consumidor, mas, sim, dotá-lo de recursos materiais e instrumentais que 

o coloquem em posição de equivalência com o fornecedor, visando ao equilíbrio e à 

harmonia da relação de consumo. (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 84) 

São, conforme a doutrina nacional, direitos básicos do consumidor 

consagrados no art. 6º. do Código de Defesa do Consumidor:  

 
 
Dos Direitos Básicos do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do 
consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos; II - a educação e divulgação sobre o 
consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de 
escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem; [...]. 
 
 

Como prescrito no parágrafo único do artigo 7°. do referido Código, tais 

direitos não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais 

de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos 

expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 

derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.  

É preciso, contudo, estudar cada direito separadamente: 
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a) Vida, saúde e segurança. Assegurar a proteção de tais direitos é assegurar a 

realização de valores supremos do ser humano. Diz-se dos direitos mais básicos e mais 

importantes dos direitos do consumidor, “ainda mais tendo em vista que nossa sociedade é 

uma sociedade de risco, muitos produtos, muitos serviços e mesmo práticas comerciais são 

efetivamente perigosas e danosas para os consumidores”. (BENJAMIN, 2010, p. 67) 

Trata-se de direitos básicos também prescritos nos artigos 8º. a 17 do 

Código de Defesa do Consumidor. Vê-se a proteção do valor vida que abrange a 

segurança e a saúde contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, como o primeiro direito 

derivado da relação de consumo. 

b) Liberdade de escolha. Assegurar a liberdade de escolha é assegurar que 

o consumidor possa decidir perante as técnicas de vendas agressivas 

constantemente usadas no mercado de consumo. Vê-se, igualmente, esse direito 

inserido na proteção pré-contratual (art. 30) e contratual (art. 46 e seguintes), 

resultado da educação (consciência) e divulgação sobre o consumo adequado dos 

produtos e serviços. 

A educação para o consumo também é um direito básico do consumidor, 

que objetiva assegurar a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 

c) Informação. Diz-se de um direito básico correlacionado ao princípio da 

vulnerabilidade do consumidor (art. 4º., inciso I) e a necessidade da presença do 

Estado no mercado para proteger os sujeitos de direito (art. 4º., inciso II). Precisa-se, 

logo, da informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, 

bem como sobre os riscos. 

Diz-se da oportunidade de o consumidor conhecer o contrato previamente, 

ficando o fornecedor obrigado a fazê-lo, antecipadamente e com absoluta 

transparência. Desta forma, cabe ao fornecedor dar cabal informação sobre o 

produto ou serviço. 

Contudo, junto à obrigação pré-contratual de informar adequadamente sobre 

os bens colocados no mercado (art. 6º., inciso III, e art. 31), os contratos não 
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obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio do conteúdo ou se estiverem redigidos de forma complicada 

(art. 46). Ademais, os contratos de adesão devem possuir palavras claras e letras 

legíveis (tamanho 12), de modo a facilitar a compreensão do seu conteúdo pelo 

consumidor. As cláusulas que imponham obrigações ao consumidor devem ser 

regidas com destaque (art. 54, § 4º.). (BENJAMIN, 2010, p. 317) 

Desta forma, cláusulas impositivas de obrigações devem ser destacadas. 

Assim sendo, o legislador prescreveu a possibilidade de considerar nulas (nulidade 

absoluta ou de pleno direito) as cláusulas que agridam os direitos do consumidor e 

outros bens juridicamente protegidos.  

Desta forma, o juiz, ao analisar o contrato de consumo, pode negar eficácia 

a algumas dessas cláusulas. (BENJAMIN, 2010, p. 317) 

Quanto às práticas comerciais, determinam-se regras especificamente para 

equiparar (igualar) os consumidores e toda pessoa exposta a esta prática. 

A partir do artigo 31 (norma de tipo operativa), estabelecem-se requisitos 

que têm de ser cumpridos para facilitar a execução dos atos jurídicos (contratos de 

consumo) e evitar maiores prejuízos para os consumidores. 

A oferta de produtos ou serviços, por exemplo, devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, em língua portuguesa, sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 

validade e origem, entre outros dados; assim como sobre os riscos que apresentam 

para a saúde e a seguridade dos consumidores. 

Diz-se dos métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 

As cláusulas abusivas são aquelas previstas no art. 51, com XVI incisos 

exemplificativos; produzem nulidade absoluta, sendo imprescritível o prazo para o 

pedido judicial de sua anulação. São elas:  

a) as cláusulas que autorizem o fornecedor a não indenizar em caso de vício 

ou defeito; 

b) a subtração ao consumidor do direito de reembolso das quantias pagas; 
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c) a transferência de responsabilidade a terceiros; 

d) as obrigações iníquas e vantagem exagerada para o fornecedor; 

e) a incompatibilidade com a boa fé e com a equidade; 

f) a inversão do ônus da prova em favor do fornecedor; 

g) as que imponham arbitragem compulsória; 

h) as que imponham representante do consumidor, dentre os funcionários do 

fornecedor;  

i) as que dêem opção ao fornecedor em concluir o negócio;  

j) as que estabeleçam possibilidade de alteração unilateral do preço, pelo 

fornecedor;  

k) as que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente; 

l) as que estabeleçam ressarcimento unilateral do custo de cobrança; 

m) a modificação unilateral do contrato pelo fornecedor; 

n) as que violem normas ambientais; 

o) as que estejam em desacordo com o sistema do consumidor; 

p) as que estabeleçam renúncia à indenização por benfeitorias. 

Vê-se, assim, o caráter aberto e exemplificativo do art. 51. A sanção para as 

cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor é indicada expressamente 

ao prescrever-se a nulidade de pleno direito no próprio artigo 51. 

Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e 

peças de reposição enquanto não cesse a fabricação ou importação do produto. 

Cessando a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período 

razoável de tempo.  

Quanto à oferta ou à venda por telefone ou reembolso postal, devem constar 

tanto o nome do fabricante como o seu endereço na embalagem, na publicidade, 

etc. 

Quem oferece serviços é solidariamente responsável pelos atos de seus 

representantes autônomos. No caso de inadimplemento, o consumidor poderá 

escolher livremente entre: 

a) exigir o cumprimento forçoso da obrigação, nos termos da oferta; 
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b) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

c) rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente, as perdas e danos. 

Uma vez aprovada pelo consumidor, a oferta obriga os contratantes e só 

pode ser alterada mediante livre negociação. O consumidor não responde por 

qualquer gravame nascente da contratação de serviços de terceiros não previstos na 

oferta. No caso em que sejam oferecidos produtos ou serviços sujeitos ao regime de 

controle ou de tabelas de preços, deverão ser respeitados os limites oficiais, em 

caso contrário responder-se-á pela restituição da quantia recebida em excesso, 

monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir, à sua escolha, a 

resolução do negócio, sem prejuízo de outras sanções. 

d) Transparência e boa-fé. Proíbe-se o abuso de direito e prescreve-se a 

transparência e a boa-fé como direitos dos consumidores, que realmente são 

princípios que balizam as relações de consumo. Assim, tais princípios e direitos 

objetivam a proteção contra a publicidade enganosa ou desleal, bem como contra 

práticas e cláusulas aos produtos e serviços. 

A publicidade deve ser executada de forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, possa identificá-la; portanto, quem oferta um serviço deve manter 

em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados técnicos e 

científicos que sustentam a mensagem. 

Por sua vez, quem oferece o serviço está obrigado a entregar ao consumidor 

a descrição prévia do valor da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos a 

serem empregados, as condições de pagamento, a data de início e término dos 

serviços. Salvo estipulação em contrário, o valor apresentado (oferta) terá validade 

por um prazo de dez dias, contados a partir de seu recebimento pelo consumidor. 

e) Proteção contratual. Diz-se da possibilidade de modificação das cláusulas 

contrárias aos atos que se tornem excessivamente onerosas (a revisão por 

onerosidade excessiva): o direito à revisão contratual “por quebra da base do 

negócio, em face de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. 

(BENJAMIN, 2010, p. 70) 
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O legislador brasileiro, igualmente, decidiu regrar a proteção contratual e 

atenuar as consequências negativas e desvantajosas que geram a adesão para o 

consumidor, regulamentando a maneira que têm de ser interpretadas as cláusulas 

nestes tipos de contratos, estabelecendo-se nos artigos 46 e 47 do Código de 

Defesa do Consumidor que os contratos regulamentadores de relações de consumo 

não obrigam os consumidores se não lhes é dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos dificultam 

a compreensão de seu sentido e alcance.  

As cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao 

consumidor, segundo se estabelece no art. 47 do próprio Código: As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Note-se 

aqui uma regra própria da hermenêutica jurídica com a qual se possibilita a 

interpretação e aplicação do direito. 

f) Prevenção e reparação de danos morais e materiais. Assegura-se o direito 

à prevenção e reparação de danos aos consumidores, possível pela 

desconsideração da personalidade jurídica, permitindo-se “a quebra de dogma da 

separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios” (BENJAMIN, 2010, p. 

70), conforme prescrito no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Importa 

aqui refletir acerca da existência de uma efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Mediante normas de ordem 

pública atribuem-se faculdades aos juízes, pelas quais poderão desconsiderar a 

personalidade jurídica das sociedades, quando em detrimento do consumidor existir 

abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos 

estatutos ou contrato social.  

g) Acesso à justiça e inversão do ônus da prova. Assegurar o acesso à 

justiça é assegurar a inclusão social e jurídica, isto é, assegurar o: 

 
 
[...] acesso à justiça e aos órgãos administrativos em geral, inclusive às 
agências que controlam os serviços ex-públicos e aos órgãos de defesa do 
consumidor, Procons etc., sempre com vistas à prevenção e reparação de 
danos, individuais e coletivos, aos consumidores. (BENJAMIN, 2010, p. 74).  
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Menciona-se, todavia, da defesa dos direitos, inclusive com a inversão da 

carga da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, e segundo 

as regras ordinárias de experiência, perante a impossibilidade evidente de poder 

provar ou de se tornar custoso e difícil para o consumidor hipossuficiente. 

As condições de vulnerabilidade e (ou) hipossuficiência permitem e 

autorizam a inversão do ônus da prova, a favor do consumidor, no processo civil, 

conforme critério do juiz. 

Consideram-se nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam inversão do ônus 

da prova em prejuízo do consumidor. (Veja-se art. 51, inciso IV) 

A disciplina relativa ao ônus processual é contida no art. 333 do Código de 

Processo Civil e no s arts.  6º., inciso VIII, e 38 do Código de Defesa do Consumidor. 

O art. 333 do Código de Processo Civil prescreve ser ônus do autor a prova 

de fatos constitutivos do seu direito e, de outro lado, ônus do réu a demonstração de 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O 

parágrafo único e os dois incisos do art. 333 possibilitam que as partes, por meio de 

disposição contratual, distribuam de maneira diversa o ônus da prova, salvo quando 

recair sobre direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte 

o exercício do direito. No Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII, 

inclui-se como um direito básico do consumidor:  

 
 
[...] a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências.  
 
 

Igualmente, conforme o art. 38 do citado texto legal: “O ônus da prova da 

veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as 

patrocina”. 

Conclui-se que a inversão do ônus da prova estabelecida no Código de 

Defesa do Consumidor não pode ser alterada por disposição contratual, até porque, 

as normas do referido Código são de ordem pública e interesse social (art. 1º.) e, 
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portanto, inafastáveis por acordo de vontade entre consumidor e fornecedor. 

(BENJAMIN, 2010, p. 347) 

Todavia, além da inversão do ônus da prova, fala-se do protecionismo do 

consumidor, prescrito na regra de hermenêutica contida no art. 47, que estabelece: 

“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor”.    

h) Serviços públicos adequados e eficazes. Diz-se de um direito, também 

prescrito no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e, também ligado ao 

princípio de “eficiência” constitucionalmente reconhecido no art. 37 da Constituição.  

Quanto à eficácia na prestação dos serviços públicos, deve-se conferir por 

analogia o estabelecido no art. 37 da Constituição. Vale, igualmente, fazer uma 

remissão à leitura da seção anterior que trata dos serviços públicos (essenciais ou 

não). 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação de consumo é uma relação de confiança, motivo pelo qual as 

partes devem ter consciência do papel que desempenham no plano das relações 

socioeconômicas.  

Mas, infelizmente, contamos com a triste realidade, onde os consumidores, 

situados numa relação de desigualdade, sofrem agressões diversas a seus direitos e 

nem sempre contam com as informações adequadas para a defesa dos seus 

direitos. 

O Código de Defesa do Consumidor veio para tentar apaziguar essa 

desigualdade de poder, ao criar normas que proíbam determinadas práticas no 

mercado de consumo, porém, nem sempre consegue blindar o consumidor contra 

elas. 

Sabe-se, todavia, que os fornecedores, de forma voluntária e premeditada, 

desenvolvem práticas comerciais que se sabem abusivas por agredir os direitos dos 
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consumidores consagrados na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor   

e, na maioria das vezes, atribuem a culpa na economia, na competitividade do 

mercado, dentre outras alegações das quais disfarçam essas práticas, fazendo 

assim com que o consumidor seja levado ao erro e, muitas vezes geram prejuízos 

ao seu patrimônio.  

As práticas comerciais abusivas são imorais e opressoras, indo contra 

os padrões de ética da sociedade, vale ressaltar que as mesmas não 

necessariamente têm que produzir um dano para serem consideradas abusivas. A 

partir da constatação de que o titular de um direito subjetivo pode fazer abuso do 

mesmo durante o seu exercício, levou o legislador a classificar algumas práticas 

como abusivas.  

Importa, assim, a educação dos fornecedores, uma educação que possibilite 

a edificação moral e a consequente informação dos consumidores sobre as 

empresas majoritariamente reclamadas, possibilitando, com isso, a tomada de 

consciência consumerista em face da não contratação de serviços e produtos dos 

fornecedores infratores.  
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RESUMO 
 
Objetivo: O objetivo deste artigo é pensar o constitucionalismo a partir da atividade 
da ponderação e do garantismo judiciário, visando atingir o Estado legal para o 
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democrático e social de direito, por meio da análise da teoria do garantismo jurídico 
de Luigi Ferrajoli. 
 
Metodologia: O método utilizado é o dedutivo através de uma avaliação doutrinária 
de literatura jurídica nacional e estrangeira a respeito de conceitos de dignidade,  
constitucionalismo, ponderação e garantismo. 
 
Resultados: O presente estudo apontou como resultado o pensamento de Luigi 
Ferrajoli, autor florentino, a respeito do direito e da razão na diminuição do poder do 
Estado e na perspectiva de uma maior proteção à pessoa, por meio de um máximo 
de construção de garantias e direitos fundamentais, na perspectiva da elevação do 
princípio da dignidade da pessoa humana. 
 
Contribuições: A principal contribuição deste estudo é enaltecer o modelo de Estado 
defendido na teoria de Luigi Ferrajoli como detentor do poder, porém, atrelado ao 
dever de abstenção da proteção positiva em favor da pessoa. Ainda, o contributo deste 
artigo é sobressair a soberania popular por meio da legitimação dos representantes 
via eleição periódica com pluralismo de opções e submissão dos governantes à lei e 
à Constituição, a fim de preservá-la, mas também de conferir tutela de direitos e 
garantias individuais e sociais dos seus destinatários. 
 
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana; direitos fundamentais; direitos da 
personalidade; garantismo; democracia. 
 

 

RESUMEN 
 
Objetivo: El objetivo de este artículo es pensar en el constitucionalismo basado en la 
actividad de la ponderación y garantía del poder judicial, con el objetivo de alcanzar el 
Estado legal para el derecho democrático y social, a través del análisis de la teoría de 
la garantía legal de Luigi Ferrajoli. 
 
Metodología: El método utilizado es el deductivo a través de una evaluación doctrinal 
de la literatura legal nacional y extranjera con respecto a los conceptos de dignidad, 
constitucionalismo, ponderación y garantía. 
 
Resultados: El presente estudio señaló, como resultado, el pensamiento de Luigi 
Ferrajoli, un autor florentino, sobre el derecho y la razón en la disminución del poder 
del Estado y en la perspectiva de una mayor protección de la persona, a través de un 
máximo de construcción de garantías y derechos fundamentales, con vistas a elevar 
el principio de dignidad humana. 
 
Contribuciones: La principal contribución de este estudio es resaltar el modelo de 
Estado defendido en la teoría de Luigi Ferrajoli como titular del poder, sin embargo, 
vinculado al deber de abstenerse de una protección  positiva a favor de la persona. 
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Aún así, la contribución de este artículo es destacar la soberanía popular a través de 
la legitimación de los representantes a través de elecciones periódicas con pluralismo 
de opciones y sumisión de los gobernadores a la ley y la Constitución, para 
preservarla, pero también para conferir protección de derechos y garantías 
individuales y sociales de sus destinatarios. 
 
Palabras clave: Dignidad de la persona humana; derechos fundamentales; derechos 
de personalidad; garantismo; democracia. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: The objective of this paper is to think about constitutionalism based on the 
activity of balancing and guaranteeing of judiciary, aiming to reach the legal State for 
the democratic and social law, through the analysis of Luigi Ferrajoli's theory of legal 
guarantee. 
 
Methodology: The method used is the deductive one through a doctrinal assessment 
of national and foreign legal literature regarding concepts of dignity, constitutionalism, 
balancingn and guarantee. 
 
Results: The present study pointed out, as a result, the thought of Luigi Ferrajoli, a 
Florentine author, regarding the right and reason in the decrease of the State's power 
and in the perspective of greater protection to the person, through a maximum of 
construction of guarantees and fundamental rights, with a view to raising the principle 
of human dignity. 
 
Contributions: The main contribution of this study is to highlight the State model 
defended in Luigi Ferrajoli's theory as the holder of power, however, linked to the duty 
to abstain from positive protection in favor of the person. Still, the contribution of this 
article is to highlight the popular sovereignty through the legitimation of the 
representatives through periodic election with pluralism of options and submission of 
the governors to the law and the Constitution, in order to preserve it, but also to confer 
protection of individual and social  rights and guarantees of its recipients. 
 
Keywords: Human dignity; fundamental rights; personality rights; guarantee; 
democracy. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O homem é um ser coexistencial (PRADO, 2014, p.57). A vida comunitária é 

parte de sua natureza, por isso, nela vive e se desenvolve alcançando feitos que, 

sozinho, não seria possível. O Direito surge como uma das formas de regular essa 

vida comunitária conforme os parâmetros sociais cunhados no contrato social. 

A ideia de uma Constituição não é algo novo, não tendo surgido no século 

passado, apesar de ter sido este o período da consolidação do constitucionalismo.  

De fato, esse movimento para constitucionalizar o Direito tem na Inglaterra e 

na Carta Magna um importante momento, posto que houve limitação ao poder real 

absoluto com o devido processo legal (ABBOUD; CARNIO; OLIVEIRA, 2015, p.275). 

A Revolução Gloriosa que culminou com o parlamentarismo e o Bill of Rights 

(1688) (TAVARES, 2012, p.79), a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia 

(1776), a Constituição Federal dos Estados Unidos da América (1787) e a Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão (1789) (CARBONELL, 2008, p.9) são também 

importantes documentos. 

Precisa-se atentar que se outros momentos históricos e documentos 

estabeleceram o Estado Legislativo, foi justamente com as nações saídas do grande 

conflito que o Direito e a Política foram alteradas (GUERRA FILHO, 2013, p.172-173). 

As mudanças drásticas que se deram com o desfecho da 22ª. Guerra Mundial 

manejaram reforço nas Constituições que continham não só normas de criação e 

organização do Estado, mas também direitos individuais e direitos sociais (LUISI, 

2003, p.11). 

O primado da Constituição sobre a lei, a reserva de Constituição e o controle 

de constitucionalidade foram decisivos para a mudança do Estado Legislativo para o 

Democrático e Social de Direito (PRADO, 2019, p. 72-74). 

No Brasil, tardiamente houve manifestação deste movimento, que já estava 

estabelecida na Europa e em outros Estados (OLIVEIRA, 2002, p.90-91). 

Na Constituição Federal de 1988 dispõe-se, desde seu preâmbulo, em um 

Estado Democrático de Direito, assim como no seu primeiro artigo, que também 

estabelece os princípios de fundamentação do modelo, sendo que todo restante do 
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texto constitucional é a “explicitação do conteúdo dessa formula política” (GUERRA 

FILHO, 2013, p.170). 

 

 

2  DIGNIDADE HUMANA 

 

No centro desta fórmula política há, dentre os princípios, no inciso III do art. 

1º. da Constituição a dignidade da pessoa humana.  

Insta esclarecer que, com o Cristianismo, a ideia de pessoa como um fim em 

si mesma passa a ter lugar; o ser humano é um fim absoluto em si, possuidor de 

direitos, tem, então, dignidade. Como reflexo de tal concepção, a pessoa não pode 

ser meio, não é coisa, não é mero cidadão e sim pessoa, independentemente de 

ligações políticas ou jurídicas (PRADO, 2019, p.102). 

Transportou-se tal concepção para o sistema jurídico, com evolução e 

involuções em tempos e locais distintos.  

No Brasil, na Lei Fundamental de 1988, tal princípio não é mera “criação 

legislativa, visto que apenas se reconhece no texto constitucional a eminência da 

dignidade como valor (ou princípio) básico, cuja existência bem como o próprio 

conceito de pessoa humana, são dados anteriores” (PRADO, 2019, p.103). 

E essa norma pode ser visualizada de dois aspectos, tanto quanto “qualidade 

substancial do ser humano, a dignidade como sendo a expressão da essência da 

pessoa humana e, de outro, o fundamento da ordem política e de paz social, 

revelando-se uma fonte de direitos” (SZANIAWSKI, 2005, p.143). 

Caracteriza-se como categoria lógico-objetiva, um atributo ontológico do 

homem (PRADO, 2019, p.102). Esta concepção reflete a dignidade como elemento 

intrínseco à pessoa, “qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 

e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais” (SARLET, 2012, p.73) e, também, como fundamento do Direito. 

Situa-se, portanto, a dignidade no centro do Ordenamento e faz que as demais 

normas, as decisões e as políticas sejam adequadas ao conteúdo que dela emana, já 
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que a “dignidade da pessoa é princípio fundamental da República Federativa do 

Brasil” (FACHIN, 2001, p.190). 

Trata-se de um princípio estruturante que “ganha concretização por meio de 

outros princípios e regras constitucionais formando um sistema interno harmônico, e 

afasta, de pronto, a ideia de predomínio do individualismo atomista no Direito” 

(FACHIN, 2001, p.190). 

A Dignidade é elemento indissociável da criação, da fundamentação e da 

definição de sentido dos princípios de direito (COMTE-SPONVILLE, 1999, p.90), dos 

direitos fundamentais e dos direitos da personalidade (BONILLA SÀNCHEZ, 2010, 

p.31). 

E a norma violadora da dignidade da pessoa humana deve ser reputada de 

inconstitucional, e o desrespeito aos direitos fundamentais ou aos princípios também 

afetam a dignidade, pois se trata do próprio fundamento destas normas (PRADO, 

2019, p.103). 

 

2.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Conquanto tenham se estabelecido no Estado liberal, os direitos fundamentais 

são itens extremamente relevantes do Estado democrático e social de Direito. O 

“ordenamento jurídico positivo confere específica estrutura e conteúdo a uma 

comunidade social, garantindo os direitos individuais (ABBOUD, 2011, p.342), as 

liberdades públicas, a legalidade e a igualdade formais, mediante uma organização 

policêntrica dos poderes públicos e a tutela judicial dos direitos” (PRADO, 2019, 

p.113). 

Estes direitos têm tutela constitucional e civil, ambas com foco semelhante e 

com repercussão constitucional. Em seu núcleo, há a identidade de que a Dignidade 

é a origem dos direitos fundamentais e da personalidade. Salienta-se serem: 

 
 
[...] os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em 
suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente 
para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a 
intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos (BITTAR, 1995, p.2). 
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E são “aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. Surgem cinco 

ícones principais: vida/integridade física, honra, imagem, nome e intimidade. Essas 

cinco expressões-chaves demonstram muito bem a concepção desses direitos” 

(TARTUCE, 2005). 

Existe um mesmo fundamento (dignidade e Constituição), um mesmo objetivo 

(proteção humana) e tutelas distintas, mas que se somam para conter o Estado e 

terceiros contra intervenções indevidas na esfera individual.  

Há “assim um encontro de grande jurídica entre o direito privado, a liberdade 

pública e o direitos constitucional” (FERMENTÃO, 2006, p.241-266). E a conclusão é 

que ao Estado cabe propiciar meios do ser humano viver em paz, desenvolver seu 

potencial, sendo vedadas máculas à sua individualidade, uso da pessoa como meio 

para o a consecução de fins pessoais ou estatais, entre outros referencias de vultosa 

relevância. 

 

 

3  CONTRIBUIÇÕES DO GARANTISMO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DE 

PERSONALIDADE 

 

Há que ser feito um alerta de vulto, qual seja, “a simples elaboração de um 

texto constitucional, por melhor que ele seja, não é suficiente para que o ideário que 

o inspirou introduza-se efetivamente nas estruturas sociais” (GUERRA FILHO, 2013, 

p.170). 

E a crise de legalidade, de legitimidade, a violação sistemática de direitos 

fundamentais, o mega encarceramento, são alguns dos indicativos de um cenário que 

mostra o Direito sendo sabotado e sabotando o convívio social. 

Apesar de diversas causas para o caos no mundo jurídico, há na doutrina 

crítica bastante importante a relativização de princípios, direitos fundamentais e a 

normatividade fraca destas normas. 

Cumpre ilustrar que as normas são classificadas, majoritariamente, por seu 

grau de abstração. Regras são precisas e aplicadas via subsunção, enquanto 
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princípios são abstratos, vagos e indeterminados e têm aplicação por ponderação 

(CANOTILHO, 1998, p. 1123-1125). As regras são dotadas de significado preciso e 

os princípios de significado elástico (GUASTINI, 2005, p.188). 

Sabe-se que a mecânica regular de aplicação de princípios e direitos 

fundamentais é a proporcionalidade como meio de ponderação que conta com 

desenvolvimento teórico importante (GUERRA FILHO, 2002, p. 84). Contudo, tal 

mecânica não escapa à crítica de que a “Proporcionalidade tem ocupado posição de 

destaque na construção dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, apesar de sua 

ainda insuficiente elaboração teórica” (TAVARES, 2002, p. 518). 

Em especial, a forma como se dá a proporcionalidade não cumprindo com as 

etapas e a racionalidade1 com que fora estruturada (ALEXY, 2009, p. 56-65), sendo 

confundida com razoabilidade (CARNIO,  2011, p.101-112), é alvo de críticas bastante 

severas, posto que permitem a já mencionada relativização e a fraca normatividade. 

Há geração de normatividade fraca dos princípios e direitos fundamentais 

(FERRAJOLI2011, p. 11-53). 

E um excesso de oscilação de decisões judiciais em razão do uso da técnica 

ou de um uso desregrado desta, sem perpassar pelas etapas e pela maneira de 

realizá-las estabelecida doutrinariamente (BARROS, 2003, p. 76/77). E isso se faz 

com o lançamento de noções morais do responsável pela ponderação, ou seja, seu 

próprio sentimento de justiça. 

Uma das mais relevantes críticas advém de Winfried Hassemer (2008, p.99-

104), para quem “conjunturas são de tal forma construídas que já a própria escolha 

dos caminhos implica a solução: quem permite uma ponderação entre os danos 

ameaçadores e os princípios ameaçados, já neste ponto da reflexão abriu mão dos 

princípios”.  

Há, com o exercício ponderativo, um princípio lançado no “cálculo” somente 

para funcionar como sparring. Outra crítica é a de que, sendo os direitos fundamentais 

e princípios limites, a indisponibilidade é a regra e a possibilidade de deles disporem 

por ponderação é excepcionalíssima (MAIHOFER, 2008, p.29-33). 

 
1A esse respeito, indispensável a leitura de STRIQUER SOARES; LIMA, 2012, p. 3-16. 
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Luigi Ferrajoli apresenta contraponto ao que é considerada a vantagem do 

neoconstitucionalismo. Essa contraindicação é justamente a concepção de direitos 

fundamentais como princípios morais a serem aplicados por ponderação, com pesos 

diferentes (DWORKIN, 2002, p.42/43) não é uma vantagem (HABERMAS, 1997, 

p.252/253). 

E, contrariamente a esse enfraquecimento da carga normativa, há a própria 

noção de Estado democrático e social de Direito (ou Estado Constitucional para usar 

a expressão do Mestre de Camerino). 

  

 

3.1 O POSITIVISMO REFORÇADO E A LEGALIDADE 

 

Um dos pilares do garantismo é a legalidade.  

A leitura feita pelo professor florentino é de que a mera legalidade consiste na 

base do Estado legislativo de Direito por criar, organizar e limitar a atuação estatal em 

normas jurídicas positivas. E estas são reputadas válidas pelo fato de terem sido 

corretamente produzidas, i.e., por terem seguido processo legislativo  (FERRAJOLI, 

2014, p. 19). 

O autor chama de estrita legalidade a necessidade das normas serem 

condicionadas por outras normas, gerando limites e conteúdos com base nos direitos 

fundamentais, garantias. Um dos exemplos dessa estrita legalidade são os capítulos 

de direitos da personalidade no Código Civil, criados pelo condicionamento das 

normas civis pelas constitucionais. 

É de salientar-se que o Estado legal estribado na lei para limitar o poder real 

absoluto alcançou um patamar de segurança, tornando o império da lei de extrema 

relevância. Contudo, é no Estado democrático e social que a legalidade torna-se ainda 

mais importante. 

O Estado democrático advém da sujeição do Estado “à vontade popular e aos 

fins propostos pelos cidadãos” (BASTOS, 1998, p. 157), não admite que as pessoas 

estejam submetidas ao arbítrio e à ilegalidade. A titularidade do poder é do povo por 

imposição de lei que contém a força estatal. Neste modelo, o povo deve ser respeitado 
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e considerado, pois o Parlamento (com quem o Executivo divide o poder) representa 

as pessoas (BONAVIDES, 2000, p. 602 e ss). 

E a adjetivação ‘social’ ao Estado democrático acresce legalmente o dever de 

melhores condições de trabalho, divisão de renda, seguridade social e cultura 

(TAVARES, 2014, p. 838-840), que formula o Estado de bem-estar social no seu 

aspecto sociocultural. 

Estas melhoras ao modelo de legislativo estão formuladas legalmente para 

fins de garantia, de segurança jurídica, de estabilidade e de contenção de poder.  

E as leis não podem ser feitas – dada sua relevância – com vazio de conteúdo. 

É justamente o oposto. O conteúdo deve ser claro e protetivo.  

O princípio da legalidade estrita impõe a obediência à regras de confecção da 

linguagem legislativa para impedir extensões indeterminadas, palavras valorativas, 

vagas e conter antinomias semânticas. As normas devem ter espaço de denotação 

exaustivo (FERRAJOLI, 2014, p.117). Nas palavras de Luigi Ferrajoli (2014, p.505): 

 

[...] as garantias oferecidas pelo modelo cognitivista aqui delineado dependem em 
grande medida da semântica das linguagens legal e jurisdicional, a análise e a crítica 
de tais linguagens podem representar um precioso instrumento de crítica das hodiernas 
involuções autoritárias, além de servir à elaboração de técnicas legislativas e judiciárias 
mais rigorosas. 

 

A idealização dessa relevância da lei e de sua forma diminuem o espaço de 

manobra interpretativa para minoração de direitos fundamentais e de personalidade. 

 

 

 

3.2 GARANTISMO E A SEPARAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL 

 

A existência de textos vagos a serem submetidos a proporcionalidade permite 

que escolhas morais do julgador orientem a decisão. São criadas escolhas “justas” 

aos olhos de quem dá. E isso se dá mesmo que a decisão seja abertamente imoral, 

injusta, ilegal ou inconstitucional (FERRAJOLI, 2012, p.23). 
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Contudo, na teoria do positivismo reforçado pela estrita legalidade, a conexão 

do direito com a moral não é admitida serenamente, como no pensamento chamado 

de neonaturalista ou principialista. 

As correntes teóricas nomeadas de principialistas pelo autor do garantismo 

são aquelas de marca não positivista, que permitem intensa discricionariedade, 

valendo-se de indeterminação de sentido das normas, bem como admitem a conexão 

entre direito e moral. 

O constitucionalismo garantista é, de fato, um positivismo reforçado; não 

admite a junção de moral e Direito para evitar-se um absolutismo moral que varre 

opiniões diferentes à do julgador, ainda que seja esta mesma opinião de quem julga 

contra a Constituição e outras fontes. 

A separação entre direito e moral dá-se para garantir que a atividade judiciária 

seja submetida exclusivamente à lei constitucional e infraconstitucional.  

 

3.3  DEMOCRACIA SUBSTANCIAL 

 

O garantismo concebe um sentido fraco ou lato de Estado (legal, legislativo) 

com a lei produzida regularmente, causando validade e a eficácia de uma norma, 

pouco importando seu conteúdo, seu sentido. 

Por sua vez, em sentido forte ou stricto de Estado (constitucional, democrático 

e social de Direito) a lei é condicionada por outras normas que estabelecem limites e 

conteúdos (FERRAJOLI, 2011, p. 461/462). 

E estas normas, bem construídas semanticamente, sem imprecisão de 

sentido, devem ter como parâmetro outras normas, os direitos fundamentais. Só assim 

são válidas (FERRAJOLI, 2011, p. 32). 

Os direitos fundamentais, ao serem respeitados, concretizam uma modelo de 

democracia que não é só formal e sim material (ROSA, 2011, p. 5). 

E os direitos fundamentais, assim como os de personalidade, tem a mesma 

fonte, a dignidade da pessoa humana. E dela, em sua instância, depende a 

democracia material e o sentido forte de Estado. 
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Estes direitos encontram-se situados no que o autor chama de esfera do não 

decidível (ROSA, 2011, p. 7). Os direitos não estão disponíveis para manipulação 

discursiva ou para ponderações desregradas.  

Logo, o garantismo confere normatividade forte aos direitos fundamentais e 

de personalidade. Deve-se atentar ao fato de que, conquanto o termo remeta a jurista 

do século XVIII (TRINDADE, 2012), o garantismo é uma teoria que visa proteger a 

pessoa como centro do Ordenamento (CADEMARTORI, 2007, p. 91). 

O modelo de Estado arvorado na teoria de Luigi Ferrajoli é detentor de poder, 

mas também de dever de abstenção e de proteção positiva em favor da pessoa. A 

soberania popular, a legitimação dos representantes via eleição periódica com 

pluralismo de opções, a submissão dos governantes à lei e à Constituição, o controle 

judicial de decisões, a responsabilidade por atos, a preservação da Constituição, a 

separação de funções, a função promocional do Poder Público para preservação de 

direitos individuais e sociais, o aumento de organizações socioculturais, assim 

também a tutela de direitos e garantias individuais são marcas desta teoria 

(FERRAJOLI, 2011, p. 128). 

Resultado do pensamento do autor de Direito e Razão em diminuição de 

poder do Estado e maior proteção à pessoa (CASTALDELLI SILVA; RIBAS DE 

PAULO, 2019, p. 175-195). Inclusive, com o máximo de construção de garantias e 

direitos fundamentais, amplificando-os a cada decisão (CADEMARTORI, 2016, p. 

311-345). 

 

 

 

 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Distante de ser uma teoria penal, ligada à impunidade, a abolição do sistema 

criminal ou a defesa exclusiva de processados, pode-se notar que o garantismo 

jurídico é um positivismo reforçado que se destina a proteger a pessoa. 
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Isso porque é um modelo centrado na dignidade, o mesmo valor estruturante 

da Constituição e que orienta a atuação do Direito. 

Ademais, é o pensamento de Luigi Ferrajoli estruturado de modo a promover 

o condicionamento de normas por outras normas, estas são os direitos fundamentais 

e, pode-se dizer, de personalidade. 

Neste cenário, a proteção aumenta e o Estado tem minorado seu poder diante 

da norma, bem escrita, não sendo sujeita à ponderação moralista e despida de rigor 

científico. 

A democracia substancial, pretendida pelo jusfilósofo italiano, é viável 

racionalmente como um modelo de direito que premia a pessoa, a segurança jurídica 

e a estabilidade, evitando desmandos, sabotagem à Constituição e a relativização 

total. 
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RESUMO 
 
Objetivo: O estudo objetiva analisar o tratamento jurídico sobre a exploração e a 
gestão das águas subterrâneas transfronteiriças; observa-se o tratado firmado para 
gestão conjunta das águas do Aquífero Guarani - Projeto de Proteção Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (SAG), com objetivo de 
conscientização e iminente implantação. 
 
Metodologia: A metodologia empregada: na fase de investigação, o método 
dedutivo; na fase de tratamento dos dados, o método analítico; e na fase de relato 
de seus resultados,  a base lógica dedutiva. 
 
Resultados: Com alicerce na teoria dos direitos da personalidade, o artigo aborda a 
pesquisa científica, na medida em que atesta a existência de um patrimônio moral, o 
que pode ser definido como os direitos extrapatrimoniais porque não encontram, 
puramente, estimativa em pecúnia — senão quando lesionados e para efeito 
compensatório ou por motivo de cessão das potencialidades econômicas, que com o 
direito em si não se confunde —, razão pela qual revelam influxo pecuniário. 
 
Contribuições: A contribuição central do presente trabalho cinge-se em perquirir 
sobre o Aquífero Guarani; visa-se estimular reflexões sobre a preservação das 
Águas Subterrâneas e incentivar a gestão compartilhada entre os Estados pelos 
quais se estende o Aquífero, na busca de um aproveitamento humano da água 
subterrânea potável de forma sustentável.  
 
Palavras-chave: Acesso à água potável aquíferos transfronteiriços; Aquífero 
Guarani; gestão compartilhada; desenvolvimento sustentável. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: To analyze the legal treatment of the exploitation and management of 
cross-border groundwater; the treaty signed for the joint management of the waters 
of the Guarani Aquifer - Environmental Protection and Sustainable Development 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 359 - 376 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.359-376, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Janeiro 27, 2019; Accepted/Aceito: Outubro 19, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

Project of the Guarani Aquifer System (SAG) is observed, with the objective of raising 
awareness and imminent implementation. 
 
Methodology: The methodology used: in the investigation phase, the deductive 
method; in the data processing phase, the analytical method; and in the phase of 
reporting its results, the deductive logic basis. 
 
Results: Based on the theory of rights of personality, the paper addresses scientific 
research, insofar as it attests the existence of a moral heritage, which can be defined 
as extra-patrimonial rights because they do not meet, purely, an estimate in 
pecuniary - if not when injured and for compensatory effect or due to the assignment 
of economic potential, which is not confused with the law itself - which is why they 
reveal a cash inflow. 
 
Contributions: The central contribution of this study is limited to investigating the 
Guarani Aquifer; the aim is to stimulate reflections on the preservation of 
groundwater and to encourage shared management between the States through 
which the aquifer extends, in the search for a sustainable use of human drinking 
water. 
 
Keywords: Access to drinking water in cross-border aquifers; Guarani Aquifer; 
shared management; sustainable development. 
 

   

1  INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo científico tem como referente apresentar uma contribuição 

aos estudos das Águas Subterrâneas, notadamente sobre os aquíferos 

transfronteiriços, ressaltando o relevante tema sob a perspectiva da urgente 

necessidade de implementar Políticas Públicas e Acordos Internacionais firmados 

para sua gestão compartilhada. 

O seu objeto é o Aquífero Guarani, e o seu objetivo é estimular reflexões 

sobre a preservação das Águas Subterrâneas e incentivar a gestão compartilhada 

entre os Estados pelos quais se estende o Aquífero, na busca de um aproveitamento 

humano da água subterrânea potável de forma sustentável.  

A metodologia empregada foi: na fase de investigação, o método dedutivo; 

na fase de tratamento dos dados, o método analítico; e na fase de relato de seus 

resultados - consagrado no presente Artigo - foi também empregada a base lógica 
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dedutiva. 

Dedicar-se ao assunto meio ambiente, nos dias de hoje, é reconhecer, sem 

dúvida alguma, que se trata de tema reconduzido para o âmbito dos Direitos 

Fundamentais e, portanto, incluído numa concepção jurídico-política de 

Solidariedade e Dignidade Humana, 

O acesso do ser humano à água potável – imprescindível à sobrevivência de 

qualquer ser vivo – apresenta-se cada vez mais restrito, seja pela perceptível 

escassez do bem, seja pelo alto custo cobrado por seu consumo ou pela má gestão 

e distribuição dos recursos, por isso, a luta pela preservação do meio ambiente 

relaciona-se diretamente com a proteção dos direitos humanos.  

É importante registrar que Luigi Ferrajoli (2011, p. 73/74), ao estabelecer seu 

conceito e respectiva proposta de dimensão para a categoria “ bens sociais”, pontua:  

 
 

Denominei “ bens sociais” aqueles bens – como a água potável, os 
medicamentos essenciais e os produtos necessários para a alimentação 
básica- que são objeto dos direitos sociais, isto é , daqueles direitos 
fundamentais que consistem em prestações, como a alimentação básica e a 
assistência sanitária.” 

 
 

Dados oficiais da Agência Nacional de Águas indicam que: 

 
 
97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso 
consumo direto nem à irrigação da plantação. Dos 2,5% de água doce, a 
maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 
30% são águas subterrâneas (armazenadas em Aquíferos) e 1% encontra-
se nos rios. Logo, o uso desse bem precisa ser pensado para que não 
prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana. 
 
 

A compreensão ambiental, cada vez mais, ganha significativo destaque na 

preocupação ecológica, na busca de uma verdadeira qualidade de vida conferida a 

seu povo, calcada no alcance e preservação de uma vida digna às presentes e 

futuras gerações. 

As mudanças políticas, econômicas e sociais dos últimos tempos instigaram 

transformações na ordem ambiental e a forma como passou a incorporar o tema das 

águas, notadamente dos aquíferos. Nesta linha, a re-descoberta das águas 
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subterrâneas, em especial, das transfronteiriças, representa importante ferramenta 

na busca da proteção e sustentabilidade ambiental.   

No Mercosul, a problemática foi objeto de discussão e acordo entre seus 

Estados integrantes, ressalvando a importância da preservação e gestão 

compartilhada de águas internacionais. O Projeto para Proteção Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (SAG), firmado em 2010 

pelos Estados integrantes, busca alcançar uma gestão e uso sustentável do Sistema 

Aquífero Guarani, e representa, mesmo que a passos lentos, um marco institucional, 

legal e técnico, para um desenvolvimento sustável às presentes e futuras gerações. 

 

 

2  A ERA DA CRISE HÍDRICA 

 

A Sociedade global, imersa em crises mundiais, notadamente, a inevitável 

crise hídrica, ainda ignora as limitações da natureza e degenera suas reservas.  

A falta de acesso à agua potável, uma das substâncias mais fundamentais à 

vida, coloca populações inteiras em situação de miserabilidade e mortalidade. A 

poluição desenfreada e despreocupada das águas pela ação do homem, somada à 

sua finitude, destacam, no cenário mundial, a água potável como verdadeira 

protagonista do calendário de ações governamentais. 

A iniciativa de proteção à água remonta à 1966, quando a Organização das 

Nações Unidas já mencionava a água como um bem jurídico a ser protegido no 

Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Cultuais – ratificado pelo Brasil em 1992 -, 

ainda que de forma genérica.  

Em 1977, com uma agenda ambiental mais acurada, os Estados reuniram-

se em Mar del Plata, na Argentina, para a Conferência das Nações Unidas sobre 

Água, sendo este considerado o primeiro encontro internacional para tratar 

especificamente do tema água, buscando mais cooperação e mecanismos para 

racionalizar a gestão da água e evitar uma crise mundial de abastecimento. 
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A década de 1980 – chamada “Década da Água Potável”- também foi 

marcada por relevantes avanços históricos na proteção da água e conscientização 

social, tendo a Organização das Nações Unidas proposto algumas medidas de ação 

mais urgentes, em razão dos alarmantes números que se apresentavam com mortes 

e doenças pela falta de água potável. Na sequência, no ano de 1992, na Irlanda, a 

Conferência Internacional sobre as Águas e o Meio Ambiente também buscava 

chamar atenção da sociedade mundial para a escassez e finitude da água, 

incentivando os Estados a adotarem gestões de preservação dos recursos hídricos.  

No mesmo ano, no Brasil, realizava-se a conhecida ECO-92 – Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro -, 

que, vinte anos depois dos primeiros passos na defesa do meio ambiente e proteção 

da água, proclamava, por intermédio da chamada Agenda 21, que o objetivo geral 

era assegurar a oferta de água de boa qualidade para todos os habitantes, 

mantendo as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, 

adaptando as atividades do homem aos limites da natureza e lutando para combater 

as moléstias ligadas a água, dispondo expressamente: 

 
 
18.2. A água é necessária em todos os aspectos da vida, O objetivo geral é 
assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa 
qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se 
preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, 
adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e 
combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água. Tecnologias 
inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são 
necessárias para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e 
protege-los da poluição (Agenda 21, capítulo 18). 
 
 

Em 22 de março de 1992, também no Rio de Janeiro, foi aprovada a 

“Declaração Universal dos Direitos da Água – 1992”. Esta relevante manifestação foi 

estabelecida em dez artigos. Dois deles merecem destaque especial1 e transcrição 

literal completa.  

O primeiro destaque é para o artigo 5º, nestes termos:  
 

 
1 Aqui estamos reafirmando especialmente estes dois destaques, como já o fizera PASOLD, Cesar 
Luiz. Ainda sobre a Água Potável. Imbituba: O Popular, 07/04/2006. p.2. 
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A água não é somente herança de nossos predecessores; ela      é, 
sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui 
uma necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com 
as gerações presentes e futuras. 
 
 

E o segundo destaque, no qual há menção expressa à solidariedade – 

princípio universal que extrapola, em dimensão e comprometimento, a fraternidade 

conectada com o consenso sobre a desigualdade - assim formulado: “O 

planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso 

em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra”. 

A propósito da solidariedade como princípio e sob a perspectiva do Direito 

Ambiental, lecionam Sarlet e Finsterseifer (2017, p.65): 

 
 
 A Solidariedade expressa a necessidade (e, na forma jurídica, o dever) 
fundamental de coexistência (e cooperação)  do ser humano  em um corpo 
social, formatando a teia de relações intersubjetivas e sociais que se traçam 
no espaço da comunidade estatal”. 
 
 

Mais recentemente, no ano de 2010, a Assembleia Nacional da Organização 

das Nações Unidas reafirmou o compromisso mundial de preservação e proteção da 

água, consagrando expressamente o acesso à água potável como um direito 

humano. O texto da Resolução A/RES/64/292 (ONU, 2017), aprovada na 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas declara que o acesso a água 

limpa e segura e o saneamento é um direito humano essencial para gozar 

plenamente a vida e todos os outros direitos humanos. 

Essas e outras tantas iniciativas, no entanto, parecem não ter sido 

suficientes para a conscientização mundial, pois os números são cada vez mais 

inquietantes e a previsão de escassez aproxima-se rapidamente da realidade 

mundial. 

Em 2006, quase dois milhões de crianças morriam todos os anos por falta de 

um copo de água limpa para beber (PNDU, 2006). Segundo o Relatório da 

Organização das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Água 2015 - Água 
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para um mundo sustentável, lançado em 20 de março em Nova Deli (Índia), em 

celebração ao Dia Mundial da Água, “até 2030, o planeta enfrentará um déficit de 

água de 40%, a menos que seja melhorada dramaticamente a gestão desse recurso 

precioso”(UNESCO, 2018).  

Neste contexto, os holofotes redirecionaram-se aos estudos e exploração 

das águas subterrâneas, já que constituem a principal reserva hídrica disponível à 

humanidade. São recursos considerados mais protegidos e menos suscetíveis às 

alterações climáticas e, de certa forma, da própria poluição humana. 

A segunda metade do século XX consagra um modelo de sociedade 

industrial consolidada e tecnologicamente avançada, notadamente na área da 

hidrogeologia e perfuração de poços.  

 
 
Somado a isso, a acumulação de capital gerou novas formas de produção, 
o que se reverteu na considerável ampliação da utilização dos Aquíferos. 
Além dos usos tradicionais das águas subterrâneas - abastecimento de 
água potável para pessoas e animais, produção industrial, irrigação e usos 
balneários - elas passaram a ser utilizadas pelo processo energético: no 
resfriamento de centrais termoelétricas e na geração de calor (energia 
termal); e tornaram-se matéria-prima para extração de componentes como 
iodo e bromo. Por sua vez, a formação geológica se tornou receptáculo para 
o armazenamento de determinadas substâncias, como os gases de efeito 
estufa (CO2), palavras de VILLAR, (2012). 
 
 

O tema das águas subterrâneas, segundo Villar, por muito tempo era objeto 

de estudos e debates exclusivos das áreas técnicas tradicionais, tais  como a 

geologia e a engenharia (VILLAR, 2007). 

Apesar do Planeta Terra – chamado de Planeta Azul – ter sua superfície 

recoberta por 70% de água, apenas 2,5% são de agua doce. Ainda, como bem 

lembrado por Shiklomanov e Rodda, deste total, 68,7% estão indisponíveis ao 

consumo, pois localizam-se nas calotas polares. Os rios e lagos correspondem 

apenas a 0,3% do volume disponível, enquanto as águas subterrâneas respondem 

por 30,1% do volume de água doce mundial (2003). 
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3  AQUÍFEROS: LIMITES E POSSIBILIDADES DO MARCO LEGAL   

 

A água dos aquíferos, de um modo geral, é de boa qualidade, já que as 

camadas de solo e rocha por onde escorrem as águas das chuvas, funcionam como 

um verdadeiro filtro de impurezas.  

Destaca Granziera (2006, p. 35), que se  

 
 
[...] trata de um extrato subterrâneo de terra, cascalho ou rocha porosa que 
contem água”, conhecido também como “rocha cuja permeabilidade permite 
a retenção de água, dando origem a águas interiores ou freáticas”. Ainda, 
“formação porosa (camada ou extrato) de rocha permeável, areia ou 
cascalho, capaz de armazenar e fornecer quantidade significativas de água. 
 
 

Segundo a Agencia Nacional de Águas (2019), há basicamente três formas 

de aquíferos, no que concerne à sua porosidade: fraturado, poroso e cárstico, e os 

definem como “uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva, e 

funciona como uma espécie de caixa d’água que alimenta os rios”. 

No entanto, o abastecimento dessas caixas d´água – que ocorre nas 

chamadas zona de recarga - dá-se de forma lenta já que depende da infiltração das 

águas da chuva nos locais de fissura das rochas. 

Lembra Guimarães (2007, p.33), “que o custo de produção de água 

subterrânea para consumo humano é 50 vezes mais baixo que o custo de se retirar 

água de um rio”. 

É bom lembrar que a captação e uso de águas subterrâneas não é novidade 

para a humanidade, que desde os povos da Antiguidade já desenvolviam técnicas 

para tanto2, todavia, em que pese já considerada fundamental para sobrevivência, 

 
2 O primeiro poço foi construído na região Atlit Yam, Israel, com datação de Carbono-14 de 8000 anos 
a.C (GALILI; NIR, 1993). Os chineses perfuraram poços profundos com varas de bambu desde 5.000 
a.C (REBOUÇAS, 2006), enquanto os persas desenvolveram um sistema de tuneis horizontais 
subterrâneos (canates), que se espalhou pelos países pertencentes às antigas rotas de comércio, tais 
como: Afeganistão, Espanha; Marrocos, Península Arábica, Norte da África, China, Arábia Saudita e 
Egito. O primeiro canate registrado se encontrava no noroeste do Irã, na cidade de Nínive, e foi 
construído há 800 anos a.C. SALIH, A. Qanats a unique groundwater management tool in arid 
regions: The case of Bam region in Iran. International Symposium on Groundwater Sustainability, 
2006. p. 79-87. Tradução livre. Disponível em 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.455.7447>. Acesso em: 26 jul. 2018. 
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as técnicas de uso e exploração das águas subterrâneas não causavam tantos 

impactos e ameaças ao desenvolvimento e sobrevivência da sociedade humana. 

Segundo o IBGE (2008), no Brasil existem 5.564 municípios com rede geral 

de distribuição de água, entre os quais 76% utilizam águas subterrâneas. Embora a 

maioria dos municípios utilize mais de uma fonte de captação de água bruta; 3.545 

utilizam a água proveniente de poços profundos; 3.141 municípios utilizam águas 

superficiais; e 688 municípios utilizam água de poços rasos. 

Há ainda que se ressaltar a existência e importância de aquíferos 

transfronteiriços, ou seja, aqueles que perpassam por mais de um Estado, não 

respeitando limites fronteiriços entre estados-membros e Estados.  

São sistemas compartilhados por mais de um Estado, e sua gestão, também 

compartilhada, decorre de acordos e tratados bilaterais e multilaterais. Nesta linha, 

relata Villar (2007, p. 65-66) que: 

 
 
A constatação da existência de importantes Aquíferos tranfronteiriços, da 
carência de informação sobre esses e a falta de políticas globais ou 
instrumentos legais apropriados para a gestão desses recursos, fez com 
que a Associação Internacional de Hidroeologistas (IAH) sugerisse no 
Congresso de Nottingham em 1997 uma proposta para a criação de uma 
comissão de investigação para tratar dos problemas e questões relativos 
aos Aquíferos transfronteiriços.  

 
 

O tema das águas subterrâneas transfronteiriças demora a ganhar destaque 

na agenda internacional; as normas, no plano internacional, preocupam-se, 

primordialmente, em regular a navegação e demais usos das águas (rios) 

transfronteiriços (recursos hídricos superficiais). A esta ausência de regulamentação, 

quiçá pelo interesse dos governantes no assunto, deve-se, inicialmente, à falta de 

informação e dados técnicos acerca dos aquíferos transfronteiriços, bem como, à 

inutilidade de águas subterrâneas para navegação, pesca ou produção de energia 

elétrica, assuntos que efetivamente eram objeto de conflito entre os Estados. 

O assunto fortalece-se em meados de 1999, quando a Comissão de Direito 

Internacional da Organização das Nações Unidas compreende que as regras 
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internacionais relativas à navegação de águas transfronteiriças não se adequavam 

às águas subterrâneas, passando a concentrar esforços na temática. 

Nesta linha, a Resolução nº. 63/1243 da Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas, de 15 de janeiro de 2009, sobre o Direito dos Aquíferos 

Transfronteiriços, enaltece a importância e necessidade de regulamentação dos 

aquíferos transfronteiriços. Embora sem efeitos vinculantes, reconhece a 

importância das águas subterrâneas para a humanidade e a necessidade de regular 

seu aproveitamento e uso de forma sustentável. 

Quanto aos recursos hídricos transfronteiriços, o relatório da Unesco de 

2012, o 4º. World Water Development Report registra haver atualmente 263 bacias 

hidrográficas internacionais que ultrapassam fronteiras políticas de um Estados, e 

148 Estados soberanos nelas inseridos, ainda que parcialmente. O mesmo 

documento identificou pelo menos 273 aquíferos transfronteiriços ao redor do 

mundo. Os três principais aquíferos do planeta são: o Sistema Aquífero de Arenito 

Núbio, no norte da África, com 2 milhões de quilômetros quadrados; a Grande Bacia 

Artesiana, no meio-oeste americano, com 1,7 milhão de quilômetros quadrados; e o 

Sistema Aquífero Guarani, com 1,2 milhão de quilômetros quadrados (Relatório 

Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, 2016). 

O assunto ganha ainda mais destaque quando a solução para o tema da 

poluição e escassez da água envolvem grupos de diferentes Estados soberanos; ou 

seja, a problemática dos aquíferos transfronteiriços vincula-se diretamente à questão 

de soberania, tema de maior bloqueio para a cooperação internacional na proteção e 

gestão de recursos hídricos transfronteiriços. É nela que esbarra grande parte das 

iniciativas bilaterais ou regionais. 

Como explica Brzezinski (2011), a soberania estatal assume um papel 

fundamental em determinar o direito e as relações internacionais das águas doces, 

seja entendida como a “qualificação do poder exercido pelos Estados sobre seus 

 
3 A Resolução é composta por um preâmbulo e 19 artigos, divididos em quatro partes: introdução; 
princípios gerais; proteção, preservação e gestão; e disposições diversas. Disponível em UNITED 
NATIONS. General Assembly. Resolution adopted by the General Assembly. 63/124 The law of 
transboundary aquifers. Disponível em: <http://undocs.org/en/A/RES/63/124>. Acesso em: 26 jul. 
2018. 
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recursos naturais” ou “como impedimento para se alcançar um determinado acordo, 

ainda que de forma implícita”.  

 

 

4  SISTEMA AQUÍFERO GUARANI – SAG: REGIME JURÍDICO DE 

COOPERAÇÃO NA GESTÃO E PRESERVAÇÃO  

 

Como seu nome já anuncia, o Sistema Aquífero Guarani é um conjunto de 

unidades aquíferas continuas e ligadas hidraulicamente e, segundo Guimarães 

(2007, p. 27), “os sistemas aquíferos devido ao isolamento parcial dos impactos em 

superfície, em geral possuem águas de excelente qualidade”. 

O Aquífero Guarani – outrora denominado Aquífero Botucatu –, um dos 

maiores e mais importantes do Planeta, localizado na região centro-leste da América 

do Sul, estende-se sobre os territórios do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina4.  

Diante de todo seu potencial, bem como pelo risco de degradação e poluição 

de suas reservas, os Estados esforçaram-se na criação do Projeto de Proteção 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani, em parceria 

com a OEA, o Banco Mundial e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF), 

evidenciando em seu preâmbulo o espírito de cooperação e integração dos Estados, 

bem como o propósito de alargá-lo para maior proteção e aproveitamento das águas 

do referido Aquífero. 

O acordo foi firmado pelos quatro Estados em agosto do ano de 2010, mas, 

embora represente um avançado precedente regional, ainda depende de ratificação 

e regulamentação por todos os Estados para tornar-se efetivo. Em âmbito nacional, 

registre-se que o acordo foi aprovado pelo Senado brasileiro em maio de 2017, o 

que então permite sua ratificação formal e consequente entrada em vigor (Acordo 

sobre o Aquífero Guarani). 

O artigo primeiro do Acordo reafirma a soberania dos quatro Estados sobre 

as águas do Aquífero, quando estabelece que:  

 
4 No território nacional compreende regiões nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 
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O Sistema Aquífero Guarani é um recurso hídrico transfronteiriço, que 
integra o domínio territorial soberano da República Argentina, República 
Federativa do Brasil, República do Paraguai e República Oriental do 
Uruguai, que são os únicos titulares desse recurso e doravante serão 
denominados ‘Partes’. 
 
 

Ainda sobre o assunto soberania, o acordo, reforça nos artigos 2°. e 3°. o 

entendimento de que os recursos do Aquífero Guarani pertencem e são de 

responsabilidade dos Estados pelos quais ele se estende5. 

Estudos mostram que a água que se bebe do Aquífero tem entre mil e dois 

mil anos, o que comprova que a recarga é lenta, informa o engenheiro civil Carlos 

Alencastre, presidente da Associação de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de 

Ribeirão Preto (2016, p. 05). Some-se a isto, a ilusão de fartura hídrica e a 

superexploração dos aquíferos que, em curto prazo, trazem benefícios econômicos, 

todavia, em médio e longo tempo, provocam consequências desastrosas. 

O Acordo é um documento que foi fundado com base no interesse dos 

Estados em reafirmar sua soberania frente a outros Estados, ou por questões 

voltadas para as pressões oriundas das organizações internacionais que investiram 

durante o período do PSAG, como também pela preocupação com o meio ambiente.  

Conforme já explanado, o acordo foi importante, pois possibilitou a criação 

de um novo modelo de cooperação para a proteção dos recursos compartilhados, 

um precedente regional em 2010, porém, ainda espera o comprometimento dos 

Estados para a sua ratificação e regulamentação. A Argentina e o Uruguai 

ratificaram em 2012, todavia o Brasil e o Paraguai tiveram a aprovação recente do 

Acordo em seus Congressos Nacionais, respectivamente 2017 e 2018. Com isso, 

aguardam a aprovação pelo Executivo em seus Estados para que possa entrar em 

vigor.  

Assim, a edição do Acordo representa um marco regulatório no tema e 

consolida a necessidade de uma imediata reflexão sobre o regime jurídico apto a 

 
5 Artigo 1 - O Sistema Aquífero Guarani é um recurso hídrico transfronteiriço que integra o domínio 
territorial soberano da República Argentina, República Federativa do Brasil, República do Paraguai e 
República Oriental do Uruguai, que são os únicos titulares desse recurso e doravante serão 
denominados "Partes" (grifo nosso). Artigo 2 - Cada Parte exerce o domínio territorial soberano sobre 
suas respectivas porções do Sistema Aquífero Guarani, de acordo com suas disposições 
constitucionais e legais e de conformidade com as normas de direito internacional aplicáveis. 
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regular, seja nacional ou internacionalmente, a utilização das águas subterrâneas do 

Aquífero de forma equitativa, cooperada e consciente. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utópica e romântica concepção que marcava os discursos do início do 

Século XXI, de que o Aquífero Guarani teria volume e qualidade de água suficientes 

ao abastecimento humano, afastando a problemática da crise hídrica nos Estados 

do Cone Sul, não mais se sustenta. 

É bastante provável que as próximas décadas serão marcadas por uma luta 

ainda mais intensa pela água, da qual pode decorrer uma trágica consequência: os 

pequenos Agricultores e os integrantes do segmento mais pobre da população terão 

seu direito de acesso à água potável destruído pelos mais fortes e poderosos. E não 

tardará que esse mesmo direito seja cada vez mais raro também para toda a 

população. 

A mobilização da Ciência e do Direito torna-se sempre mais  fundamental 

para a adequada gestão dos aquíferos transfronteiriços, sob o fato de que o grande 

desafio é articular diferentes interesses nacionais dos Estados soberanos que os 

compartilham. 

A assinatura do Acordo sobre o Aquífero Guarani, em 2010, pelos Estados 

do Mercosul, estimula a cooperação entre os Estados e, se efetivamente 

implementado, estará indo ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), publicado pela Organização das Nações Unidas  no ano de 

2015, que busca “garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 

saneamento para todos (ODS 6), e pretende fortalecer mecanismos de 

implementação e revitalizar a parceria global para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS 17)”. Destacam Souza e Guilard (2017), o desenvolvimento integra a vida 

cotidiana, porém, pede sempre que seja “consciente e sustentável”.  
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Diferentemente do que se poderia imaginar, o Acordo não representa 

apenas uma restrição indevida à soberania nacional dos Estados que o firmaram, 

mas a promoção do intercâmbio de melhores práticas de gestão das águas 

subterrâneas. Assim, ocorrerá através da institucionalização do próprio Acordo e de 

reuniões regulares, nas quais os Estados apresentam suas comunicações de forma 

voluntária. 

E, também, o Acordo desperta a atração de investimentos e financiamentos 

aos Estados, permitindo o retorno de projetos que trarão mais conhecimento técnico 

e científico sobre o Aquífero, através de programas ambientais e de cooperação 

internacional. 

No entanto, a demora e os entraves para transformar o acordo em iniciativas 

concretas de cooperação na gestão e preservação do Aquífero não tardarão a 

agravar os danos irreparáveis à natureza e, consequentemente, à humanidade. 

É necessário admitir a possibilidade de haver tensões transfronteiriças nas 

regiões abarcadas pelo Sistema. Ressalte-se que a ausência de políticas públicas 

eficientes e de cooperação internacional certamente agravarão o perigo, já tão 

iminente. 

Enfim, é imprescindível a conscientização de todos os Estados no sentido de 

que a água potável é essencial à vida da humanidade, como também ela é um 

elemento finito da natureza e, portanto, o seu desperdício e a sua má gestão 

afetarão diretamente o bem-estar de toda a sociedade. 
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RESUMO 
 
Objetivo: O estudo objetiva analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal, com 
o propósito de identificar julgamentos proferidos no período de 2010 a 2013, e 
verificar se houve incorporação de novos conceitos sobre o direito à saúde na sua 
jurisprudência.  
 
Metodologia: A metodologia empregada é a pesquisa bibliográfica, por meio da 
análise de decisões jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, delimitada ao 
período de 2010 a 2013.  
 
Resultados: A leitura dos acórdãos denota como direta ou indiretamente estão 
fundamentados na ausência dos parâmetros. É possível também falar-se em novos 
parâmetros e não em ausência de critérios. Prefere-se a ausência de critérios ante o 
entendimento de que os rígidos pontos de partida anteriores moldaram por décadas 
a atuação judicial e a sua retirada acabou fragilizando a argumentação jurídica, a 
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ponto de não se discutirem questões pertinentes. Os acórdãos dispõem em oferecer 
esperança como fonte de cura. Uma linguagem muito longínqua da ciência médica 
e sem qualquer critério de gestão do dinheiro público instaurou-se nos novos 
julgamentos da Corte. A ausência de consistência jurídica fica também evidenciada 
com a completa despreocupação em enfrentar a argumentação jurídica oferecida 
pela política. Tudo está tão conforme os novos conceitos que não se justifica 
argumentar ou enfrentar as teses jurídicas da Administração Pública. Eis o novo 
paradigma jurisdicional em direito à saúde.    
 
Contribuições: A contribuição central do presente trabalho está na análise de 
decisões da Suprema Corte a fim de identificar o tratamento dado a questões de 
direito à saúde..  
 
Palavras-chave: Ministros proativos; nova racionalidade; jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal; papel do Direito. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: The study aims to analyze the decisions of the Supreme Federal Court, 
with the purpose of identifying judgments handed down from 2010 to 2013, and to 
verify whether new concepts about the right to health have been incorporated into its 
jurisprudence. 
 
Methodology: The methodology used is bibliographic research, through the analysis 
of jurisprudential decisions of the Federal Supreme Court, limited to the period from 
2010 to 2013. 
 

Results: The reading of the judgments shows how directly or indirectly they are 

based on the absence of parameters. It is also possible to talk about new parameters 

and not in the absence of criteria. The absence of criteria is preferred due to the 

understanding that previous rigid starting points have shaped judicial action for 

decades and its withdrawal has weakened the legal argument, to the point of not 

discussing relevant issues. Judgments offer hope as a source of healing. A very 

distant language of medical science and without any criterion for the management of 

public money was established in the Court's new judgments. The lack of legal 

consistency is also evidenced by the complete lack of concern in facing the legal 

arguments offered by the politics. Everything is so in line with the new concepts that 

there is no reason to argue or face the legal theses of the Public Administration. This 

is the new jurisdictional paradigm in the right to health. 

 
Contributions: The central contribution of the present paper is the analysis of the 
Supreme Court decisions in order to identify the treatment given to issues of right to 
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health. 
 
Keywords: Proactive ministers; new rationality; jurisprudence of the Supreme 
Federal Court; role of law. 
 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

O texto ora introduzido é resultado de uma pesquisa realizada no período de 

2010 a 2013, financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) – por meio de seu programa de doutorado sanduíche, que se 

realizou nas Faculdades de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP) e na Universidade de Estudos de Macerata (UNIMC), Itália. Trata-se, pois, 

de um recorte da tese de doutorado defendida em 2013 na área de concentração em 

Filosofia do Direito e do Estado, na primeira instituição citada, precisamente 

apresentada como pesquisa em Sociologia Jurídica.  

Os acórdãos analisados foram coletados do sítio eletrônico do Supremo 

Tribunal Federal, especificamente no link de jurisprudência. Para a busca, foram 

escolhidas as expressões: “direito à saúde” e “separação dos poderes”, 

primordialmente de forma isolada e, em seguida, em conjunto. Esse procedimento 

de pesquisa foi utilizado inúmeras vezes em momentos temporais completamente 

diversos. Na escolha das decisões a serem pormenorizadamente tratadas na tese, 

preliminarmente, optou-se por dois critérios: (i) temporal, de ordem objetiva; (ii) 

enfrentamento do direito à saúde pela óptica explícita, ou implícita, da separação 

dos poderes, de natureza subjetiva, uma vez que a escolha da decisão reclamou 

da lente do observador, especialmente na visão implícita.   

Na primeira escolha, como regra inicial, optou-se por acórdãos publicados 

entre o início de 2009 e o fim de 2012, com o condão de outorgar ares de 

atualidade à pesquisa. Depois disso, sem menoscabo do marco temporal, 

ganharam espaço no material coletado, acórdãos anteriormente julgados e 

identificados como relevantes à compreensão do raciocínio travado naqueles 

estudados. Gradativamente, a quantidade de julgados anteriores à baliza temporal 
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traçada agigantou-se, a ponto de o padrão inicial não mais se tipificar. Por outro 

lado, restou, no viés metodológico, ainda incólume o outro padrão inicial de 

pesquisa como critério investigativo: “direito à saúde” e “separação dos poderes”.   

Do material coletado, não se excluiu determinado grupo de técnicas 

processuais, como por exemplo, agravo regimental e pedido de suspensão de 

segurança ante o entendimento de que a sua mantença traria riqueza à pesquisa, a 

resultar num material heterogêneo, da perspectiva procedimental dos julgamentos. 

Bem por isso, foram analisados acórdãos de julgamento de recursos 

extraordinários, de agravos regimentais por indeferimento de recurso extraordinário, 

de pedidos de suspensão de tutela antecipada, de ação cautelar e de recurso 

ordinário em mandado de segurança.  

Depois da escolha desses critérios de seleção, a coleta final resultou em 

setenta e um acórdãos, os quais foram lidos, relidos e, por fim, estudados 

minuciosamente, um a um. O resultado é o avante escrito. Desse universo, 

escolheram-se vinte decisões que tiveram papel significativo no resultado da 

pesquisa. Os pontos principais destes julgados foram transcritos em notas de 

rodapé. 

A pesquisa originária teve um enfoque diferente do apresentado neste 

artigo. Ambas são perspectivas muito diversas de análise, porém, o que interessa 

neste introito é informar como se organizou o material a seguir.  

O texto à frente apresenta o resultado de uma coleta de fontes 

documentais, por meio da pesquisa realizada no sítio do Supremo Tribunal Federal 

no período mencionado linhas atrás, sob a justificativa de investigar a existência ou 

não de uma racionalidade do Supremo em direito à saúde, signo de uma postura 

ativa dos ministros desta Corte, diversa dos contornos tradicionais, ligada 

propriamente a um magistrado inerte. O texto representa um estudo dos acórdãos 

proferidos nos anos de 2010 a 2013, não abrangendo precedentes posteriores ao 

citado período, contudo as atuações pretéritas foram analisadas quando diziam 

respeito ao objeto de estudo.    

O papel exercido por três ministros, nomeadamente Celso de Mello, Marco 

Aurélio Mello e Gilmar Ferreira Mendes, reportando-se ao material coletado, chama 
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atenção. Suas atuações intelectuais e de liderança na Suprema Corte romperam 

paradigmas da dogmática jurídica e, consequentemente, cunharam novos valores 

de postura judicial diante dos demais poderes (tripartição dos poderes), de 

interpretação das normas constitucionais programáticas, de direito público subjetivo 

indisponível e de concretude da norma constitucional.  

 

 

2  MUDANÇAS DE PARADIGMAS EM JULGAMENTOS DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE DIREITO À SAÚDE  

 

Nas decisões examinadas, os paradigmas foram notados pela mudança de 

sentido dos conceitos dogmáticos anteriormente utilizados nos julgamentos do 

Supremo Tribunal Federal. Com isso, a pesquisa observou a evolução das 

decisões, tendendo a uma mudança de racionalidade a partir de atuações dos 

referidos ministros, porque as suas decisões introduziram valores e conceitos que 

foram incorporados a decisões posteriores dos próprios ministros paradigmas e 

sobretudo dos demais magistrados. Notou-se também a instauração de nova forma 

de julgar da Corte Suprema em casos semelhantes, aproximando-se da ratio 

demonstrada nas decisões dos citados ministros.  

Essa incorporação de novos conceitos, contudo, não se concretizou sem 

prejuízo da falta de consistência teórica, a qual, em vários julgados, mostrou-se 

muito mais próxima da política do que propriamente do direito. O artigo utilizará 

como exemplo o conceito dogmático da reserva do possível para demonstrar tal 

carência de consistência teórica motivada pela dificuldade em aplicar novos 

parâmetros conceituais gerados pela reiterada atuação dos três citados ministros do 

STF.  

 

I - Ministro Celso de Mello  

 

O Ministro Celso de Mello foi nomeado em 30.06.1989 como ministro da 

Excelsa Corte e empossado em 17.08.1989, oriundo da carreira do Ministério 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 377 - 396 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.377-396, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Agosto 09, 2018; Accepted/Aceito: Julho 21, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

Público do Estado de São Paulo. Foi ministro decano da referida Corte. A sua 

atuação jurisdicional teve um papel fundamental na própria formação do conceito de 

direito à saúde como direito público subjetivo indisponível e também no ideário de 

que as normas programáticas não podem tornar-se promessa inconsequente. 

Dogmaticamente, na sua atuação merece destaque a incorporação da ideia da 

saúde como direito subjetivo independente da existência ou não do recurso para 

atendê-lo. De outro modo, ressalta-se a mudança de um conceito clássico da 

dogmática constitucional segundo qual normas programáticas são guias para os 

gestores públicos, que devem implementá-las quando for possível, ao seu critério. 

Tais normas jurídicas seriam normas não vinculantes. Os manuais de direito 

constitucional reiteradamente repetiram essa ideia por anos a fios. Isso mudou 

muito graças ao ministro em questão.     

Para compreender a magnitude da atuação do Ministro Celso de Mello, não 

é demais remontar à guinada constitucional que pretendiam os constituintes de 

1988, quando brindaram o país com uma nova Carta Magna, repleta de direitos, 

conceitos novos e uma vasta e conflitante base ideológica. Simbolicamente, forjou-

se uma carta de direitos para uma nação com uma ainda frágil democracia, pouco 

desenvolvimento e socialmente heterogênea.   

Exatamente nesse cenário, tomou posse José Celso de Mello Filho. Discreto 

na sua vida pessoal e nas suas falas, gradativamente, o ministro foi impondo 

ideologicamente uma nova racionalidade na forma de julgar o direito à saúde e as 

normas programáticas. A bem da verdade, teve a lucidez de pensar fora do seu 

tempo, ir além, propriamente forjando – numa construção histórica – o conceito de 

direito à saúde indisponível, mesmo diante da incapacidade estatal.   

O Ministro Celso de Mello, em sua atuação, deparou-se com paradigmas 

extremamente difíceis de serem rompidos, dos quais, é nítida e necessária a 

constatação de que o Supremo Tribunal Federal é, sim, uma Corte de forte 

dimensão política, consoante se aduz do julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 45/DF. Consequentemente, há a 

constatação de que o Poder Judiciário tem legitimidade para a implementação de 

políticas públicas, quando configurada a abusividade da atuação ou mesmo da não 
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atuação estatal. Talha-se, nesse prisma, uma nova perspectiva ao conservador 

princípio da separação dos poderes, como o próprio ministro grafa, no citado 

julgado:   

 
 
[...] parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma da 
Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da 
prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes 
Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um 
cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais.   
 
 

A influência do Ministro Celso de Mello nos julgamentos em direito à saúde, 

reiteradamente, materializa-se nas decisões da Suprema Corte como paradigma 

propriamente dito; quer dizer: um ponto de partida seguro, confiável e respeitado. 

São inúmeros os precedentes nessa linha, valendo citar, exemplificadamente, as 

seguintes decisões: Agravo de Instrumento 507.072/MG – Relator Ministro Joaquim 

Barbosa, Agravo de Instrumento 597.182AgR/RS – Relator Ministro Cezar Peluso e 

Agravo de Instrumento 607.646/SC – Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Nas 

três decisões, serve como paradigma o Agravo Regimental em Recurso 

Extraordinário 271.286/RS, da relatoria do Ministro Celso de Mello. Dentro do 

material coletado, essa decisão, no que diz respeito ao fornecimento de remédio, é 

lugar-comum, citado muitas vezes. Nos acórdãos em comento, nos dois primeiros, 

legitimou-se o bloqueio de valores dos cofres públicos a fim de assegurar o 

fornecimento gratuito de remédios. No último, o ministro fundamentou decisão que 

garantia medicamento especial para tratamento de doença conhecida como 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).  

O reiterado acórdão AgR 271.286-RS, relado pelo Ministro Celso de Mello, 

foi proferido em 19.09.2000, num cenário racional muito adverso se comparado ao 

atual ambiente da Suprema Corte. Naquele momento, ainda era forte uma 

racionalidade voltada para a pouca intervenção do Poder Judiciário em direitos 

sociais; mas é verdade, por outro lado, que o direito à vida já contava com um 

tratamento diferenciado. Enquanto isso, as demais perspectivas do direito à saúde 

ainda eram vistas com reserva, ancoradas na aplicação do princípio da separação 

dos poderes, em nítido viés liberal. O famoso decisum alude ao fornecimento de 
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medicamentos para combater a HIV/AIDS. Em síntese, o Ministro Celso de Mello 

inseriu no debate processual daquele processo conceitos como direito público 

subjetivo à saúde, acenando que a interpretação da norma constitucional 

programática não pode transformá-la em promessa inconsequente, com o arauto de 

garantir que o direito à saúde seja resguardado. 

   

II - Ministro Marco Aurélio Mello  

 

Marco Aurélio de Farias Mello foi empossado como ministro da Corte 

Suprema em 13.06.1990. Teve rápida passagem na advocacia e no Ministério 

Público do Trabalho. Atuou como juiz do trabalho de 1978 a 1981, quando tomou 

posse como ministro no Tribunal Superior do Trabalho. Possivelmente em razão de 

sua atuação profissional anterior ao Supremo Tribunal Federal ter sido 

essencialmente ligada ao direito do trabalho, ideologicamente sempre teve uma 

postura jurisdicional mais voltada ao Estado Social do que ao Liberal. O 

assistencialismo sempre esteve presente em seus votos e, por vezes, não procurou 

buscar consistência teórica em seus julgamentos, talvez por acreditar na 

simplicidade de escolha entre os valores em litígio. Pautou-se, o ministro, muito 

mais pela busca de um fim que acreditava ser o mais justo.  

As atuações do ministro em direito à saúde tipificam-se como um sentimento 

puro, de fundo ideológico. Sua postura é sempre em favor da concretude do direito 

em comento, como se só existisse uma opção a ser escolhida, até por este motivo, 

despreocupada em demonstrar uma refinada justificativa constitucional. Na verdade, 

o ministro julgou com um posicionamento rígido, irrenunciável, o qual contribuiu para 

a formação da racionalidade atual da Suprema Corte. Seu papel foi importante 

porque marcou uma postura ideológica forte em favor da quebra do paradigma da 

separação dos poderes como máxima liberal.   

Em sintonia com o exposto e à luz da releitura dos votos do Ministro Marco 

Aurélio de Mello, os seus argumentos demonstram uma verbalização emocional, 

chegando, em algumas situações, a um desabafo. Nota-se que nos argumentos 

deste ministro, o homem da lei fica de lado para defender o jurisdicionado que se 
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sente injustiçado com as promessas constitucionais não cumpridas, a ponto de se 

extrair dos seus votos máximas como: “a viúva não ficará mais pobre”. No aspecto, 

vale transcrever:   

 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Estou 
desprovendo e mantendo o acórdão. O recurso é da União. Certamente, 
com esse tratamento. A viúva não ficará mais pobre!. [...] Essa denominada 
reserva do possível, no tocante ao Estado, leva-me à indignação como 
contribuinte, como cidadão, como juiz, pois, se for realmente empolgada e 
aceita, teremos desculpa para tudo, porquanto, desde que me conheço, o 
Estado, em que pese a grande carga tributária, luta contra escassez de 
receita, mas luta porque tem despesas excessivas, principalmente com a 
máquina administrativa e a dívida interna (BRASIL, STF, Recurso 
Extraordinário 368.564/DF, j. 13.04.2011). 
 

 

III - Ministro Gilmar Ferreira Mendes  

 

Antes do ingresso do Ministro Gilmar Ferreira Mendes no Supremo Tribual 

Federal já havia em curso nesta Corte o debate em torno do direito à saúde e da 

sua concretude por meio de decisões judiciais, bem como uma racionalidade 

direcionada no sentido da sua efetivação, quando omissos os demais poderes da 

República e configuradas situações excepcionais. No entanto, não obstante o palco 

do debate ser a Corte Constitucional, boa parte das discussões e das justificativas 

para a concessão gravitava muito mais em torno do debate infraconstitucional do 

que propriamente das discussões constitucionais, como se pode evidenciar nos 

Agravos de Instrumento 232.469-RS e 238.328-RS, ambos relatados pelo Ministro 

Marco Aurélio.  

Nesses arestos, garantiu-se o fornecimento de medicamentos por parte do 

Município de Porto Alegre, em que pese a argumentação do ente público agravante, 

no sentido da não regulamentação legal da obrigatoriedade do fornecimento dos 

remédios. Contudo, buscou-se fundamento na existência de outros convênios entre 

os poderes públicos e em legislações estaduais, mesmo que implicitamente, e, ao 

final do decisum, fez-se menção à Constituição Federal. Desse modo, da sua leitura 

não se extrai uma elevada consistência “teórico-constitucional” a respeito do litígio a 

ser dirimido.  
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Em similar contexto, enfileira-se o Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 273.042-4/RS, da relatoria do Ministro Carlos Velloso. Aqui, o 

Município de Porto Alegre também leva seu pleito à Corte Suprema com o propósito 

de imediatamente cessar a sua obrigação de fornecer medicamento ao recorrido 

sob a justificativa de que a obrigação é do Estado do Rio Grande do Sul. O recurso, 

igualmente, foi indeferido, porém, ainda sem uma justificativa em nível 

constitucional. Pelo seu teor, garantiu-se o direito à saúde, mas sem bem saber o 

porquê; quase que numa perspectiva puramente ideológica. Com esse mesmo 

diapasão, tem-se o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 255.627-RS (o 

Ministro Nelson Jobim foi o relator), cuja fundamentação, além de não ter 

consistência teórico-constitucional, inclinando-se por uma postura meramente 

ideológica, mais próxima da comunicação política do que da jurídica, serve-se 

meramente de precedentes similares, numa destacada simplificação da questão. 

Por outro lado, extraindo-se a questão ideológico-político, a racionalidade se 

aproxima do common law, numa versão mais empobrecida.  

 Outro aspecto notado nesse cenário “Pré-Ministro Gilmar” alude ao fato de 

que a intervenção do Judiciário é bem definida em questões extremas, como o 

tratamento de AIDS, conforme pode-se ver no acórdão do Recurso Extraordinário 

236.644/RS, que teve como relator o Ministro Maurício Corrêa. A propósito, a Corte 

Suprema atuava em casos de risco de morte, situações extremas que reclamavam o 

básico, como por exemplo, remédio para a AIDS. Nesse extremo cenário, já havia 

uma racionalidade no apreço da concretude do direito à saúde, notadamente pelas 

intervenções do Ministro Celso de Mello.   

Em razão de todo o exposto, com o fito de analisar um julgado que abarque 

as duas perspectivas, isto é, a da abordagem infraconstitucional (neste caso aliada 

a pouca consistência teórico-constitucional) e a da busca da concretude do direito à 

saúde em razão da visualização de casos de risco de morte, confere-se o Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário 259.508-RS (Relator Maurício Corrêa), 

publicado em 16 de fevereiro de 2001. Ou ainda, quando o tratamento do paciente 

exigia que ele ficasse em quarto separado, rotulado nos precedentes como 

“Diferença de Classe sem Ônus para o SUS”; quer dizer: os médicos constataram 
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que era preciso que o paciente ficasse internado em quarto privativo e o doente 

propôs pagar a diferença. Curiosamente, o Estado não aceitava essa situação. 

Vedava-se o quarto privativo, mesmo com o pagamento do excedente. Há vários 

acórdãos nessa linha, dos quais se destacam: Recurso Extraordinário 207.970-7/RS 

(Relator Ministro Moreira Alves), Recurso Extraordinário 226.835-6/RS (Relator 

Ilmar Galvão) e Recurso Extraordinário 255.086-8/RS (Relatora Ministra Ellen 

Gracie).   

Desse quadro, exsurgem as questões: qual direito à saúde foi garantido? O 

de pagar a diferença? Por esse cenário também é possível analisar o nível de 

cidadania que se encontrava no Brasil.   

Gilmar Ferreira Mendes tomou posse como Ministro do STF em 20.06.2002. 

Antes disso, porém, desenvolveu forte pesquisa acadêmica, especialmente em 

direito constitucional. O magistrado cursou Mestrado e Doutorado na Alemanha, e 

exercia a docência (ainda exerce), na mesma área, na Universidade de Brasília 

(UnB), consoante se pode examinar do curriculum vitae disponibilizado no próprio 

site do Tribunal: uma análise mais detalhada em seu currículo denota uma forte 

formação acadêmica voltada justamente às questões constitucionais.   

Além da atuação como ministro-julgador propriamente dito, Gilmar Mendes 

deixou a sua marca no direito à saúde, durante o exercício da Presidência do 

Supremo Tribunal Federal, seja pela importante convocação da audiência pública 

sobre judicialização da saúde, seja pela construção teórica grafada nos julgamentos 

de recursos para suspensão de segurança, suspensão de tutela antecipada e 

suspensão de liminar de competência privativa da Presidência, como ofertado na 

Suspensão de Liminar 47-AgR/PE e na Suspensão de Tutela Antecipada 175-

AgR/CE. No primeiro caso, o então Presidente da Suprema Corte – Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes – convocou uma audiência pública para ouvir médicos, gestores 

públicos, membros da sociedade civil etc., com o condão de coletar informações 

sobre o problema da saúde e da sua judicialização no Brasil. A audiência ocorreu 
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nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6, e 7 de maio de 20091. Pelo teor dos 

depoimentos colhidos de diferentes setores, concluiu-se que já existem inúmeras 

políticas públicas em direito à saúde, nos mais diversos aspectos, de modo que não 

se trataria propriamente de judicialização das políticas públicas, uma vez que já 

estavam em atividade (haviam sido implantadas), mas sim de necessidade de 

intervenção do Judiciário quando elas se mostrassem inefetivas. Portanto, por meio 

de decisões judiciais, buscar-se-ia a concretude social das políticas já em vigor e 

não haveria de se falar em sua criação pelas decisões suprarreferidas.   

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes enfrentou o direito à saúde quando 

relatava os inúmeros casos de pedidos de suspensão de decisões liminares. Dessa 

gama, destaca-se o Agravo Regimental na Suspensão de Liminar 47/PE, 

oportunidade em que trouxe a lume uma vasta leitura sobre o tema, para forjar, 

dentro da Corte, o conceito de direito à saúde como direito fundamental, o que 

invariavelmente produziu um aumento de consistência teórica ao julgamento, 

influenciando sobremaneira os demais ministros nos novos julgamentos sobre a 

mesma temática. Ao recorte deste artigo, destaca-se como relevante a assertiva do 

Ministro Eros Grau, no mesmo julgamento, em que categoricamente afirmou, na 

página 62: “O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: – Presidente, vou acompanhar 

Vossa Excelência [o Ministro Gilmar Mendes], sem dúvida, e não posso deixar de 

dizer da alta qualidade do voto proferido, que certamente vai ficar marcado neste 

Tribunal.”. 

 

 

3  DA RESERVA DO POSSÍVEL A PARTIR DA QUEBRA DE PARADIGMA 

 

O debate a respeito da possibilidade ou não de efetivação do direito à saúde 

pelo Judiciário sempre teve como algoz o postulado da reserva do possível. 

Resumidamente, significa dizer que os recursos são escassos e as necessidades 

sociais infinitas. Ao Poder Executivo caberia a análise do que é mais importante. 

 
1 A respeito, conferir o sítio eletrônico da Suprema Corte (BRASIL. STF. Judicialização do direito à 
saúde).  
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Nesta linha, o Estado-juiz não poderia intervir nessas situações justamente porque 

não haveria recursos infinitos; a contrário disso, os recursos financeiros seriam, pois, 

escassos, o que obrigou o gestor público a implementar a referida ideia de reserva 

do possível. Essa forte defesa, reiteradas vezes utilizada como álibi, quer na 

jurisprudência, quer na teoria, quer pela Administração Pública, é completamente 

desacreditada pela racionalidade do Supremo Tribunal Federal. Estar-se-ia a tratar 

de valores constitucionais, segundo a Corte.  

Esse novo pensar faz com seja exaltado nos julgamentos um novo nível dos 

temas a serem tratados como legítimos quando inseridos no debate judicial, de 

modo que não se deve realizar em grau inferior, no qual questões secundárias como 

as financeiras venham a tomar papel de destaque, consoante afirma o Ministro 

Gilmar Mendes, entre outros, no Agravo Regimental na Suspensão de Liminar 

47/PE; ou mesmo em nível mais ideológico, como faz o Ministro Marco Aurélio no 

Recurso Extraordinário 368.564-DF, quando pontuou a sua irresignação como 

contribuinte, cidadão e juiz pela inércia do Estado, com a ironia de que a concessão 

do tratamento não deixaria a viúva mais pobre. Deste mesmo acórdão, convém 

trazer à baila os enunciados postos pelos Ministros Ayres Britto e Luiz Fux, nos 

seguintes termos: o Ministro Britto explana sobre a comodidade da reserva do 

possível para o Estado, cuja alegação pelo Poder Público tornou-se uma desculpa 

cômoda. Em sintonia, o Ministro Fux remonta ao seu posicionamento da época que 

era Desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), depois ministro 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para, enfim, como ministro do STF, continuar 

a votar a favor da efetividade da saúde, com a constatação de que a jurisprudência 

da Suprema Corte é muito ampliativa quando se trata do tema. O magistrado vai 

além: traz ao debate a tese da anatomia da esperança, a qual, nos dizeres do 

prêmio Nobel de Medicina, o Professor Jerome Groopman, provoca nos pacientes a 

emissão de uma enzima que pode prolongar a vida. Por adotá-la, o Ministro Fux é a 

favor de que o Estado proporcione aos doentes todo tratamento que venha a 

alimentar essa esperança, por estar estritamente ligada à dignidade da pessoa 

humana.  
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O Estado do Amazonas interpôs recurso extraordinário com fundamento na 

reserva do possível em face de acórdão que concedeu ao jurisdicionado o direito ao 

fornecimento de medicação. Contudo, a decisão monocrática da Suprema Corte 

analisada vai de encontro à referida reserva do possível. Positiva que a aludida 

reserva deve estar limitada ao atendimento do mínimo existencial, sem fazer 

qualquer menção sobre o conteúdo do mínimo, pelo contrário, nada trouxe ao 

debate o montante a ser gasto pelo Estado naquele processo e o porquê fazia jus 

aquele jurisdicionado.2 

A partir da quebra dos paradigmas anteriores, em sede de decisão 

jurisprudencial do STF, a reserva do possível não tem encontrado guarida nem 

mesmo com os ministros mais conservadores no que diz respeito à atuação 

jurisdicional, como o faz o Ministro Ricardo Lewandovski, de cuja lavra se destaca o 

Recurso Extraordinário n. 628.293-DF, quando se manteve a assertiva de que a 

reserva do possível deve limitar-se ao mínimo existencial sem, no entanto, fornecer 

a mínima ideia do que seria mínimo existencial. Neste caso específico, o Estado do 

Amazonas interpôs recurso extraordinário com o mote de ver reformado acórdão 

que o obrigava a fornecer medicamentos. O recorrente, com base na escassez de 

recursos e na necessidade do chamamento da União ao processo, pretendia que 

seu pleito fosse julgado pela Justiça Federal, o que foi indeferido, inclusive 

monocraticamente pelo relator, com a justificativa de que o jurisdicionado pode exigir 

de qualquer dos entes estatais a efetivação do direito à saúde e que esta 

solidariedade não pode, nunca, ser utilizada como óbice à sua concretude. A 

decisão foi proferida monocraticamente, o que denota um novo paradigma, 

porquanto o relator, em seus votos e relatorias, manifestou-se pelo não deferimento 

de intervenção judicial no direito à saúde com preocupação de usurpação de 

poderes.  

 
2 Trecho do julgado, p. 2: ”O direito à saúde é direito constitucionalmente garantido; A reserva do 
possível está limitada pelo atendimento do mínimo existencial; Sendo o direito a saúde reconhecido 
como fundamental e de cunho positivo não pode o Estado fazer qualquer alegação para o seu 
descumprimento.” (BRASIL, STF, Recurso Extraordinário, j. 2.08.2011). 
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No julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 393.175-

0-RS3, a lide girou em torno do fornecimento de medicamentos gratuitos para 

portador do vírus HIV. O Estado, neste caso, serve-se do argumento da escassez de 

recurso para negar o pleito de fornecimento da medicação. O decisum, relatado pelo 

Ministro Celso de Mello, enfrentou a questão desqualificando os argumentos estatais 

à luz da efetividade do direito à saúde, como corolário do direito à vida. Os 

argumentos do Estado foram tipificados como mesquinhos e secundários, diante do 

problema proposto.4 

Sobreleva também comentar o pedido de Suspensão de Segurança 

4304/CE, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, no qual se pleiteou 

o fornecimento de medicamento de elevado valor econômico para dois portadores 

de doença rara, rotulada como Hemoglobinúria. Em sede de liminar, o mandamus foi 

deferido. Consequentemente, o Estado do Ceará pleiteou a suspensão da medida 

ao Presidente do Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de grave dano à 

economia do estado cearense, haja vista o elevado valor do tratamento. O acórdão 

decidiu no sentido de que o alto custo de medicação, por si só, não é motivo hábil a 

fundamentar o deferimento da suspensão da liminar.5-6 

 
3 Trechos do julgado: “A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. [...] DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE 
SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE 
DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais 
da Constituição da República (arts. 5º, ‘caput’, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um 
gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial 
dignidade. Precedentes do STF.” (BRASIL. STF. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 
393.175–O – RS, j. 12.02.2006, p. 1524, 1525, respectivamente, grifo nosso). 
4 Trecho do mesmo julgado: “Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 
1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito 
subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, ‘caput’ e 
art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e 
secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-
jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 
indeclinável à vida e à saúde humanas.” (BRASIL. STF. Agravo Regimental em Recurso 
Extraordinário 393.175–O – RS, j. 12.02.2006, p. 1529, grifo nosso). 
5 Trecho do julgado: “Na origem, o Ministério Público do Ceará, impetrou mandado de segurança, 
com pedido liminar, para garantir a Monique Sobreira de Carvalho Moreira e Tiago Moura Sobreira 
Bezerra, portadores de doença rara denominada Hemoglobinúria.”. Trecho do mesmo julgado, p. 2: 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura desses acórdãos, e outros no mesmo diapasão, denotam como 

direta ou indiretamente estão fundamentados na ausência dos parâmetros rompidos 

pelas atuações antes mencionadas. É possível também se falar em novos 

parâmetros e não em ausência de critérios.  

Nos termos desta pesquisa, prefere-se a ausência de critérios ante o 

entendimento de que os rígidos pontos de partida anteriores moldaram por décadas 

a atuação judicial e a sua retirada acabou fragilizando a argumentação jurídica, a 

ponto de não se discutirem questões pertinentes como (i) a efetividade ou não 

daquele novo tratamento ou fármaco se comparado ao oferecido pelo poder público, 

(ii) o valor a ser gasto pelo ente público e (iii) eventual resultado do tratamento 

conforme o estágio no qual se encontrar o doente. Aliás, as provas da efetividade 

ou não do novo tratamento tornaram-se desnecessárias.  

Os acórdãos falam doravante em oferecer esperança como fonte de cura. 

Uma linguagem muito longínqua da ciência médica e sem qualquer critério de 

gestão do dinheiro público instaurou-se nos novos julgamentos da Corte. Esse 

argumento suscita uma questão peculiar: o que aconteceria se um gestor 

oferecesse esperança aos indivíduos com dinheiro público, em ações sem nenhuma 

 
“De acordo com o regime legal de contracautela (Leis nos 12.016/09, 8.437/92, 9.494/97 e art. 297 do 
RISTF), compete a esta Presidência suspender execução de decisões concessivas de segurança, de 
liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou 
federais, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (BRASIL. 
STF. Suspensão de Segurança 4304/CE, j. 19.04.2011, p. 1). 
6 Trecho do mesmo julgado: “Nesses termos, verifico que a Corte, no julgamento das STAS nº 244-
AgR e 175 – AgR (Min. GILMAR MENDES, DJE de 30.4.2010) fixou parâmetros que devem nortear o 
julgador na solução de conflitos que envolvem questões relativas ao direito à saúde. Dentre os 
critérios fixados, destaco a vedação imposta à Administração Pública no tocante ao fornecimento de 
medicamento que não possua registro na ANVISA. É que, conforme as informações prestadas pela 
ANVISA, o fármaco SOLIRIS (eculizumabe) não possui registro no Ministério da Saúde.”. Trecho do 
mesmo julgado, p. 4: “Ademais, o alto custo do medicamento não é, por si só, motivo suficiente para 
caracterizar a ocorrência de grave lesão à economia e à saúde públicas, visto que a Política Pública 
de Dispensação de Medicamentos excepcionais tem por objetivo contemplar o acesso da população 
acometida por enfermidades raras aos tratamentos disponíveis.” (BRASIL. STF. Suspensão de 
Segurança 4304/CE, j. 19.04.2011, p. 3). 
. 
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comprovação de algum resultado e, ademais, se isso fosse autorizado em violação 

à lei de responsabilidade fiscal?  

Por derradeiro, a ausência de consistência jurídica fica também evidenciada 

com a completa despreocupação em enfrentar a argumentação jurídica oferecida 

pela política. Tudo está tão conforme os novos conceitos que não se justifica 

argumentar ou enfrentar as teses jurídicas da Administração Pública. Eis o novo 

paradigma jurisdicional em direito à saúde.    
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RESUMO 
 
Objetivo: O presente ensaio tem o propósito de investigar a Ordem ao longo do 
tempo, a sua relação com as diversas concepções sobre a normatividade e a ordem 
jurídica, buscando-se identificar os elementos que permaneceram ao longo da 
história, a fim de avançar na compreensão ontológica do Direito.  
 
Metodologia: Este trabalho foi desenvolvido por meios dedutivos, com base em 
aporte bibliográfico interdisciplinar nos campos da Psicologia, da Biologia Evolutiva, 
da História da Ciência Política, da Filosofia, da História do Direito e da Teoria do 
Direito, com o propósito de articular os conhecimentos oriundos dessas distintas 
matrizes do conhecimento. 
 
Resultados: Identificou-se uma ontologia quadridimensional do Direito, constituída 
pelas já conhecidas vertentes dos fatos, dos valores e das normas, às quais se deve 
também acrescentar as <<valências>> (carga de valor que se dá a cada valor), que, 
ao serem articuladas por meio de <<normas de modificação e de julgamento> 
(HART), destacam a espécie jurídica, do gênero normativo, singularizando-o. 
 
Contribuições: A principal contribuição desta pesquisa é o delineamento de novos 
contornos para a antiga questão acerca da natureza do Direito, havendo-se trilhado 
um caminho <<de fora para dentro>>, por meio do qual, espera-se contribuir para 
identificar os elementos objetivos definidores da ordem jurídica sem, por outro lado, 
vir a recair em concepções positivistas, uma vez quecabe à liberdade humana, 
dentro de certos limiares naturais, articular suas valências, tanto em nível individual 
quanto social. 
 
Palavras-chave: Natureza do Direito; Teoria do Direito; Ontologia do Direito; 
História do Direito. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: The purpose of this essay is to investigate the Order over time, its 
relationship with the different conceptions about normativity and the legal order, 
seeking to identify the elements that have remained throughout history, in order to 
advance in ontological understanding of law. 
 
Methodology: This work was developed by deductive means, based on an 
interdisciplinary bibliographic contribution in the fields of Psychology, Evolutionary 
Biology, History of Political Science, Philosophy, History of Law and Theory of Law, 
with the purpose of articulating the knowledge from these different knowledge 
matrices. 
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Results: A four-dimensional ontology of law was identified, constituted by the 
already known aspects of facts, values and norms, to which must also be added the 
«valences >> (the value given to each value), which , when articulated through << 
rules of modification and judgment> (HART), they detach the legal species, from the 
normative genre, making it unique. 
 
Contributions: The main contribution of this research is to delineate new outlines for 
the old question about the nature of Law, having followed a path << from outside to 
inside >>, through which it is expected to contribute to identify the objective elements 
that define the legal order without, on the other hand, falling into positivist 
conceptions, since it is up to human freedom, within certain natural thresholds, to 
articulate its valences, both at the individual and social levels. 
 
Keywords: Nature of Law; Theory of Law; Ontology of Law; History of Law. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A despeito dos múltiplos esforços já envidados na tentativa de apreender a 

natureza do Direito, e, muito embora se trate de um problema clássico para a sua 

Teoria, a questão ontológica em torno do Direito permanece, ainda hoje, como um 

aspecto problemático – e desconcertante – para os estudiosos do tema.  

A complexidade dessa tarefa, ao que parece, diz respeito ao fato de que o 

fenômeno jurídico constitui objeto de estudo multifacetado, o que reclama um 

constante ajuste das lentes com que se procura investigá-lo.Admitindo com Reale 

(1980), que o fenômeno jurídico se enfeixa pelo relacionamento dinâmico e 

interdependente entre dimensões de ordem fática, axiológica e normativa, não seria 

o caso de se valer de lentes igualmente multidimensionais, ao se lançar na 

investigação da natureza de um objeto de estudo que é, ele mesmo, 

pluridimensional? (CAVALCANTI; BEDÊ, 2013). 

Do contrário, como se poderá perquirir um objeto de natureza complexa, em 

que múltiplas variáveis interagem entre si, afetando-se mutuamente, quando se 

insiste em abordagens unidimensionais? Talvez esta seja uma das pistas que 

poderia explicar a relativa opacidade que a natureza do Direito ainda representa 

perante os seus estudiosos. 
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Parte-se, portanto, da hipótese de que é preciso ampliar as lentes com que 

se foca o fenômeno jurídico, realizando-se uma investigação <<de fora para 

dentro>>, até atingir os aspectos mais nucleares do Direito. Assim, por mais 

excêntrico que possa parecer, à primeira vista, o esteio teórico com que se forjou 

esse estudo, a adoção de pesquisa bibliográfica interdisciplinar se escuda na 

compreensão de que a natureza multidimensional do Direito não se subsume a uma 

abordagem unidimensional.     

Portanto, a fim de evitar reducionismos, trata-se o presente ensaio de uma 

investigação acerca da natureza do Direito, cuja leitura se constrói a partir de uma 

visada interdisciplinar, com aportes da Psicologia, da Biologia Evolutiva, da História 

da Ciência Política, da Filosofia, da História do Direito e da Teoria do Direito. Por 

meio de pesquisa bibliográfica, busca-se compreender, ao longo do tempo, o que 

muda e o que permanece nas diversas concepções sobre a ontologia do Direito. A 

retomada de um problema clássico do conhecimento jurídico – qual seja, dar conta 

da natureza do seu próprio objeto de estudo, o Direito – assume aqui novos 

contornos, uma vez que a investigação não se cumpre tanto pelas rotas usuais da 

Teoria do Direito, mas trilha-se um caminho de fora para dentro.  

 

 

2  AFASTAR-SE DO DIREITO PARA MELHOR ENXERGÁ-LO: INVESTIGANDO A 

NATUREZA DO DIREITO DE FORA PARA DENTRO 

 

Como já referido, a natureza do Direito ainda hoje permanece reivindicando 

esforços teóricos que se dirijam à sua investigação. Isso, por sua vez, exige definir, 

não no sentido de conceituar, mas de traçar os contornos do que se quer conhecer; 

evidenciando-o em face de tudo o mais existente em seu entorno, de modo a revelar 

sua identidade, que poderá, assim, ser apreendida pelo intelecto. Será necessário 

proceder por meio de uma análise reflexiva em resposta às pressões da experiência 

e da Teoria, a fim de desprender gradualmente blocos cognoscíveis do que for 
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essencialmente incognoscível, particularizando símbolos1, diferenciando-os de 

outros mais compactos que os antecederam, e do mesmo modo, tipificando as 

espécies dos gêneros2 de conhecimento. 

Primeiramente, pode-se notar que o termo “Direito” não aponta para nenhum 

ente corpóreo apto a desencadear uma imagem mental padrão objetiva, como 

ocorre quando se utiliza um substantivo concreto como, por exemplo... elefante. 

Sendo assim, cabe perguntar: que tipo de imagem mental esse termo – Direito –  

ativa na mente humana? Qual seria o valor semântico dessa palavra? A resposta 

preliminar a essa questão seria a de que Direito, grosso modo, invoca uma imagem 

compacta de normatividade e de estabilidade, associada às sensações de justiça e 

de injustiça, ou seja, seria puro ato mental de reconhecimento de uma ordem 

intersubjetiva referenciada em ações. Sendo intersubjetiva, será, por natureza, uma 

ordem complexa, pois haverá de articular essas ações individuais com as 

expectativas da sociedade, e assim, por um lado, constitui-se arbitrariamente, por 

outro, decorre dos influxos sociais vivenciados ao longo da existência histórica. 

Em seguida, considerando-se essa dimensão histórica do Direito, é 

imprescindível reconhecer que as ordens intersubjetivas a que ele se refere variam 

conforme o espaço, o tempo e, portanto, as circunstâncias de cada comunidade. 

Apesar disso, os valores de normatividade e de estabilidade são imprescindíveis em 

todas elas, são verdadeiramente pré-condições da existência de qualquer ordem, 

mesmo daquelas anteriores ao surgimento da primeira ordem efetivamente 

reconhecida como sendo de espécie jurídica, a ordem da República romana. Mas, 

será que esses valores seriam, de fato, atávicos, de modo que pudessem ter dado 

origem a toda e qualquer ordem intersubjetiva humana e, posteriormente, tornando-

se a base da criação e sustentação do Direito? 

Estudos empíricos em psicologia do desenvolvimento, amparados na 

biologia evolutiva e na antropologia cultural, podem auxiliar na resposta a essa 

questão. Alguns desses estudos, compilados e analisados por Paul Bloom (2014) – 

feitos até mesmo com bebês de apenas três meses – trazem evidências de que os 

 
1Sobre símbolos ver:(VOEGELIN,2014,v. 1, p. 49). 
2 Sobre espécies e gêneros, ver: (ARISTÓTELES, 2010). 
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valores normativo e de estabilidade são inerentes à própria natureza do ser humano, 

e, consequentemente, teriam influenciado qualquer relação intersubjetiva já ocorrida. 

Seriam-lhe inatos: 

 
 
1) Um senso moral – certa capacidade de distinguir entre as ações gentis e 
as cruéis; 2) Empatia e compaixão – sofrer com a dor dos que nos cercam e 
ter vontade de acabar com este sofrimento; 3) Um senso rudimentar de 
equidade – uma tendência a favorecer divisões equitativas dos recursos; 4) 
Um senso rudimentar de justiça – o desejo de ver as boas ações 
recompensadas e as más ações punidas. (BLOOM, 2014, p. 15) 
 
 

Perceba-se que esses dons inatos da espécie humana, constantes em cada 

um dos seus indivíduos normais, apontam na direção do favorecimento ao convívio 

do ser humano com seus pares. Além do mais, parece claro que todos eles, de 

algum modo, referem-se ao valor de normatividade. Os itens 1, 3 e 4 influenciam 

diretamente os padrões intersubjetivos de estabelecimento de padrões referenciais 

de:  distinção entre ações gentis e cruéis, equidade e justiça. O item de número 2, 

por sua vez, impulsiona uma tomada de atitude por meio dos outros três, que seriam 

parâmetros reguladores de comportamentos sociais, os quais podem gerar a 

compreensão cognitiva que leva a uma espiral de normatização das relações. 

Outrossim, esses quatro itens conjuntamente explicam a existência de condutas 

favoráveis à estabilização das relações intersubjetivas na sociedade humana, a qual, 

conforme o primatologista Waal (2006), é expressão inexorável do ser homo 

sapiens. Veja-se: 

 
 
Hobbes e Rawls criaram a ilusão da sociedade humana como um arranjo 
voluntário com regras auto-impostas assentadas por agentes livres e iguais. 
Contudo, nunca houve uma ocasião na qual nos tenhamos tornado sociais: 
descendemos de ancestrais altamente sociais [...] vivemos em grupo desde 
sempre. [..] Os humanos já começaram – se é que se pode discernir um 
ponto de partida – como seres interdependentes, conectados uns aos 
outros e desiguais. […] Qualquer zoólogo classificaria nossa espécie como 
obrigatoriamente gregária.3 

 
3Livre tradução referente ao seguinte trecho contido em: WAAL, 2006, p. 4: “Hobbes and Rawls 
create the illusion of human society as a voluntary arrangement with self-imposed rules assented to by 
free and equal agents. Yet, there never was a point at which we became social: descended from 
highly social ancestors […] we have been group-living forever. […] Humans started out – if a starting 
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Com base no depoimento desses cientistas, parece claro que o ser humano 

dispõe de uma faculdade ordenadora, cujo funcionamento pode ser melhor 

explicado a partir da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, que foi 

desenvolvida por Gouveia (2013). Essa teoria postula que os valores são universais 

e estão presentes em todas as culturas e em todos os indivíduos. De acordo com o 

autor, os valores são definidos como uma unidade complexa de motivadores e 

padrões-guia de comportamento, que têm a função de orientar os atos praticados, 

com o propósito de atender a necessidades materiais e idealistas dos seres-

humanos. Motivadores e padrões-guia seriam como as duas faces de uma folha de 

papel. Os valores seriam a própria folha de papel, em sua integridade. Portanto, 

para entender os valores, torna-se necessário considerar, conjuntamente, ambas as 

suas funções. 

Apesar de postular a universalidade4 dos valores humanos, a referida teoria 

também provê uma explicação para a existência de ordens particulares distintas, 

conforme sua localização no tempo e no espaço e consoante as circunstâncias que 

condicionaram o desenvolvimento de cada sociedade. Tal variação fez com que 

certas análises tenham pretendido negar a existência universal dos valores, todavia, 

a introdução do conceito de valências explica que aquilo que varia, na verdade, é o 

grau de realização de cada um dos valores (alguns acabam sendo mais 

demandados do que outros), em razão de especificidades culturais e conjunturais. 

As valências introduzem no sistema valorativo a flexibilidade que torna possível 

explicar a ocorrência da imensa variação entre as ordenações normativas. Essas 

variações, contudo, não são ilimitadas, pois devem permanecer inscritas no conjunto 

dos valores, que configuram os limites de qualquer pretensão de ordem. A não 

observância desses limites levaria à instabilidade na ordem e provocaria reações de 

retorno a ela. 

A tabela abaixo resume a Teoria Funcionalista dos valores humanos: 

 

 
point is discernible at all – as interdependent, bonded and unequal. […] Any zoologist would classify 
our species as obligatorily gregarious.” 
4 Para uma leitura bastante diversa da que ora se propugna em relação aos valores: (FEITOSA, 
2017). 
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Tabela 1 - Funções, subfunções e valores humanos específicos 

 

 Valores como padrão-guia de comportamentos 
(Tipo de orientação) 

Metas pessoais 
(o indivíduo por 

si mesmo) 

Metas centrais (o 
produto geral da vida) 

Metas sociais 
(o indivíduo na 
comunidade) 

V
a
lo

re
s
 c

o
m

o
 e

x
p
re

s
s
ã
o
 d

e
 

n
e
c
e
s
s
id

a
d
e
s
 

(T
ip

o
 d

e
 m

o
ti

v
a
d

o
r)

 

Necessidades 
idealistas (a 

vida como fonte 
de 

oportunidades) 

 

Experimentação 

Emoção 

Prazer 

Sexualidade 

 

Suprapessoal 

Beleza 

Conhecimento 

Maturidade 

 

Interativa 

Afetividade 

Apoio social 

Convivência 

Necessidades 
materialistas (a 
vida como fonte 

de ameaças) 

 

Realização 

Êxito 

Poder 

Prestígio 

 

Existência 

Estabilidade 

Saúde 

Sobrevivência 

 

Normativa 

Obediência 

Religiosidade 

Tradição 

Fonte: (GOUVEIA, 2013, p. 132) 

 

A tabela concebida por Gouveia (2013) deixa claro que, por exemplo, a 

interatividade com os semelhantes é, ao mesmo tempo, uma necessidade idealista 

(valor) e uma meta (função orientadora) social comum aos seres-humanos. Comum, 

aqui, não significa que se apresenta no mesmo grau em todos os seres humanos, 

pois na realidade varia conforme a valência (peso) que lhe é atribuída, mas que 

todos os seres humanos necessitam e almejam manter relações intersubjetivas.  O 

mesmo se dá com relação a cada um dos outros valores descritos na tabela 1, tanto 

no nível individual, quanto social, quer seja no âmbito particular de uma sociedade 

determinada, quer seja no da espécie em geral. As particularidades percebidas, 

portanto, não se devem a diferenças nos valores, mas nas valências que 

determinam as relações entre essas necessidades e metas, que motivam e orientam 

as ações humanas.Em suma, os valores são princípios-guia que atuam por 

intermédio da aplicação de valências, conforme as circunstâncias que cada indivíduo 

enfrenta. 
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Constata-se, portanto, que os valores são comuns e que as valências é que 

explicam a diversidade de comportamentos pessoais e de modos de organização 

social. Enquanto a valência é o fator que garante a flexibilidade para lidar com as 

circunstâncias particulares que desafiam indivíduos e sociedades, os valores são as 

referências que não podem ser extrapoladas, pois limitam as possibilidades de 

transformação do ser humano. Percebe-se, desse modo, que as normas, ao 

estimularem, positivamente ou negativamente, certas valências, podem gerar 

alteração nos comportamentos sociais. Essas mudanças, entretanto, devem ocorrer, 

essencialmente, dentro dos imites que favoreçam a satisfação articulada de todos os 

valores, a fim de estabilizar as expectativas intersubjetivas decorrentes da vida em 

sociedade e favorecer a realização integral do ser humano. 

Isso sugere a hipótese de existência de uma ordem de nível superior, 

correspondente à combinação dos valores, consoante níveis ideais de valência, que 

transcenderia a ordem social concreta e que, preliminarmente, pode ser denominada 

simplesmente de Ordem. Cabe, então, tentar constatar a plausibilidade dessa 

hipótese, verificando se existem indícios de que as ordens concretas se referem a 

alguma ordem superior, que seria tida como parâmetro de legitimidade e harmonia 

individual e social, cuja não observância, a depender de sua gravidade, pode vir a 

gerar até mesmo uma sensação de anomia, entendida não como a total falta de 

norma, mas de elevado grau de defasagem de sintonia entre a ordem social vigente 

concreta e a Ordem. Alexy, refletindo especificamente no campo do Direito, discorre 

sobre a existência dessas duas espécies de ordem, articulando-as por meio do que 

denomina como uma “pretensão de correção” (ALEXY, 2015) inerente ao Direito. 

Alexy explica-a nos seguintes termos: 

 
 
A correção de primeira ordem se refere apenas à dimensão ideal. Ela diz 
respeito à justiça enquanto tal. A correção de segunda ordem é mais 
abrangente. Ela se refere a ambas as dimensões, a ideal e a real. Isso 
significa que ela diz respeito à justiça e à segurança jurídica. (ALEXY, 2015, 
p. 312) 
 
 

Como se pode perceber, Alexy denomina como “primeira ordem”àquilo que 

ora se chamou de <<Ordem>>, enquanto intitula como “segunda ordem” àquilo que 
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ora se denominou como <<ordem social>>. Mas, apesar de Alexy reconhecer a 

coexistência dessas duas ordens, como fatores constitutivos do Direito, para ele, a 

primeira ordem – para usar sua expressão –  é incognoscível, resumindo-se a uma 

mera “pretensão de correção”. Portanto, interessa agregar, à sua leitura, o 

conhecimento acerca da relação entre valores e valências, a fim de melhor 

esclarecer o funcionamento do mecanismo de interação entre as duas ordens.   

Hogan (2014, v.1), ao tratar do processo de definição de símbolos, em 

introdução feita à obra de Voegelin, refere-se a esse processo como sendo uma 

decorrência do aperfeiçoamento de simbolizações. Isso pode explicar as diferenças 

de cognição e de elaboração do pensamento verificadas entre a reflexão de Alexy e 

a Teoria Funcional dos Valores Humanos, acerca da coexistência de ordens em dois 

níveis de compreensão. Veja-se: 

 
 
[...] para tornar inteligível a ordem necessariamente incognoscível do ser 
mediante o uso da analogia com o que já é conhecido. Esses símbolos têm 
inevitavelmente de ser modificados e até substituídos por outros mais 
adequados à tarefa à medida que os seres humanos aumentam seu 
conhecimento e sua experiência. (HOGAN, 2014, v. 1, p.11) 
 
 

Sendo assim, percebe-se que Hogan, ao contrário de Alexy, já admitia a 

possibilidade de se avançar na compreensão da Ordem, e que esse processo, que 

ora alcança estatuto científico com a formulação da Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos, já se desdobrava culturalmente. Se, por meio da Teoria Funcionalista, a 

Ordem, apesar de permanecer essencialmente incognoscível, uma vez que não é 

possível determinar as valências a priori, deixa de ser cientificamente hermética e 

inacessível à compreensão humana e até mesmo adquire certo grau de objetividade, 

Hogan (2014, v.1), referindo-se a Voegelin, já afirmava que ela poderia ser 

vislumbrada através de analogias com aquilo que se podia conhecer. Seu enunciado 

assevera, também, que as modificações provocadas no conhecimento do homem 

sobre as coisas, decorrentes da incorporação de suas experiências, atualizam os 

signos que sintetizam essas analogias, por meio da compactação ou da 

descompactação da imagem psíquica, que se torna mais precisa ou difusa. Essa 

imagem, articulada pela língua, origina as visões racionais de mundo e os conceitos 
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que as formalizam. A análise da História das concepções das ordens sociais 

mostrará que esses impulsos de compactação e descompactação são frutos de 

priorização de certos aspectos da Ordem incognoscível durante o processo de 

elaboração de conceitos, pois, evidenciar e ocultar são facetas inseparáveis de 

qualquer escolha conceitual. 

A teoria de Voegelin, sobre a qual se fundamenta Hogan, assume como 

postulado a participação do ser humano no Ser (MOULAKIS, 2015, v. 2, p. 23), que 

é o signo que associa quatro entidades autonomamente discerníveis, porém 

existencialmente inseparáveis: Deus, homem, mundo e sociedade. A “pretensão de 

correção” de Alexy equivaleria, em certa medida, à harmonia entre esses quatros 

entes constituintes da Ordem. Homem, mundo e sociedade são materiais e, 

portanto, passíveis de entendimento, ainda que parcial, pelo intelecto. Voegelin 

afirma que somente a analogia é capaz de figurar uma imagem psíquica do 

conhecimento sobre o Ser. Na medida em que o conhecimento sobre a causa 

primeira do Ser se aprofunda, os conceitos, baseados em novas analogias, avançam 

em busca de abrangência e fidedignidade, com o propósito de articular todas as 

nuances do que são e de como interagem esses quatro elementos. A perspectiva 

histórica é essencial para compreender a relação entre Ordem e Ser. 

 O preâmbulo ao Código de Hamurabi (datado de aproximadamente 1.800 a. 

C.) é exemplo de registro histórico revelador sobre as antigas concepções de ordem 

social, de Ordem e de Ser. Nele, fica claro que as leis que balizam a ordem social 

têm a função de emular a ordem cosmológica que lhe seria superior e matriz. A 

justiça é o signo que sintetiza a imagem de ordem no mundo antigo, cuja expressão 

mundana deveria reproduzir seu protótipo celeste. O soberano, simultaneamente 

divino e mundano, era o canal de comunicação entre a ordem superior e a ordem 

mundana. Veja-se: 

 
 
Quando o sublime Anu, rei dos Anunnaki, e Enlil, senhor do céu e da terra, 
que determina os destinos do território,/Atribuíram a função de Enli 
[governo] sobre todo o povo a Marduk, o filho primogênito de Enki, fizeram-
no grande entre os Igigi,/Quando chamaram a Babilônia pelo seu nome 
exaltado, fizeram-na inigualável no mundo,/Quando em seu meio 
estabeleceram para ele um reinado perene cujas fundações são tão sólidas 
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quanto o céu e a terra/ –Então Anu e Enlil chamaram-me, Hamurabi, o 
príncipe obediente, venerador dos deuses, pelo seu nome,/Para fazer a 
justiça prevalecer na terra, para destruir os maus e os perversos, para 
impedir que os fortes oprimissem os fracos,/ A fim de que eu me elevasse 
como o sol sobre os povos de cabeças escuras, para iluminar a 
terra.(VOEGELIN, 2014, v. 1, p. 72). 
 
 

A Grécia antiga, dos tempos homéricos, é outro exemplo de concepção 

cosmológica da ordem. Do mesmo modo que ocorria entre os babilônicos, a díke 

grega, que era a lei humana, deveria imitar a thémis (KÖSTLER, [s.d] apud KELLY, 

2010), que era a espécie de lei aplicável tanto aos deuses quanto aos homens, 

acessível a estes últimos por meio da atuação da inspiração divina sobre seu 

entendimento e razão. A regularidade dos ciclos naturais da vida, dos movimentos 

celestiais e de certos eventos astronômicos eram entendidos como sinais de 

acontecimentos no nível sobrenatural, que serviam de pistas para a compreensão da 

thémis. Esse mesmo padrão de ordem cosmológica manifestou-se em outras 

civilizações, tanto de tempos arcaicos, como a egípcia dos faraós, e a chinesa da 

dinastia Chou, quanto mais recentes, como as da América pré-colombiana. De 

acordo com Voegelin, essa repetição do padrão, de alcance global, mostra que: 

 
 
A simbolização da ordem política por meio de analogia com a ordem 
cósmica [...] não derivou de um sistema especulativo criado num momento 
definido, mas foi resultado de um processo em que a realidade política e a 
simbolização cresceram uma em direção à outra até que um núcleo bem 
definido de símbolos foi alcançado [...].(VOEGELIN, 2014, v. 1,p. 69) 
 
 

Entretanto, esse paradigma cosmológico, similar a uma alavanca de 

Arquimedes, apoiada em um soberano de natureza mista, não foi capaz de prover 

suficiente equilíbrio entre os quatro entes do Ser, o que resultou em crises e 

desestabilização da ordem. Essas crises levaram ao que Voegelin denomina de 

“salto no ser”, que “ocorre de dois modos distintos e independentes, porém 

paralelamente: na forma da revelação para Israel e na forma da filosofia para a 

Hélade, a partir do período que é nomeado como clássico.” (MOULAKIS, 2015, v. 2, 

p. 29). Ambas as experiências suplantam a mera fenomenologia materialista 

cosmológica e apontam no sentido de aperfeiçoamento do espírito humano como 
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meio de readequação da ordem mundana à Ordem universal. No caso de Israel, isso 

se traduz pela contenção da concupiscência em obediência aos mandamentos5-6 de 

Deus. Na Grécia, a investigação racional da virtude (areté), por meio dos métodos 

gramatical e dialético (ARISTÓTELES, 2010), torna-se a referência para a 

submissão das paixões animais do ser humano. 

Mas, se a revelação dologos7 a Israel provoca uma ruptura com a ordem 

cosmológica, dando origem à formação da História,8 a filosofia constituiu-se a partir 

de estágios intermediários. Inicialmente, a filosofia busca a superação dos mitos 

cosmológicos retratados nas obras de Homero e de Hesíodo, por meio de 

especulações um tanto materialistas, que exacerbam o papel dos elementos 

naturais (água, terra, ar e fogo) na origem e ordenação das coisas. Só mais adiante 

é que as questões sobre a areté se tornam o foco da filosofia. As duas experiências 

também diferem no sentido do movimento relativo dos polos do ser. A revelação 

implica um movimento de transcendência humana na direção de Deus, enquanto a 

filosofia provoca um “descenso do polo divino rumo ao homem.” (MOULAKIS, 2015, 

v. 2, p. 34). Israel contribuiu com a elevação do ser humano à categoria de 

“próximo”, digna, por natureza, não apenas de consideração, mas de amor, como 

meio de consumar o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. A Grécia 

contribuiu com a especulação filosófica. Essas duas experiências são expressões 

complementares de como se pode perscrutar a Ordem, que até hoje influenciam as 

reflexões sobre a correção da ordem social. 

A instituição da iurisprudentia na sociedade romana marca o surgimento da 

ideia de Direito como um conceito autônomo, mas não independente, da justiça. Seu 

desenvolvimento histórico é ilustrativo de como a aplicação de valências distintas, 

conforme a índole social de uma comunidade e sua liberdade de ação, pode gerar 

instituições diversas, mesmo havendo partido de uma configuração inicial 

majoritariamente similar. Tal qual a pólis grega da época de sua fundação, a civitas 

 
5Como se pode depreender da leitura do livro bíblico do Êxodo, 20; 2-17. 
6Como se pode extrair da leitura do livro bíblico do Deuteronômio, 5; 6-21.  
7 Logos: termo grego que tanto significa palavra, quanto ser, quanto sabedoria. 
8O sentido de História é o de “um simbolismo (das experiências vividas) criado em retrospecto a partir 
do ponto de chegada desse curso no presente do interpretante”, referido por: (MOULAKIS, 2015, v. 2, 
p. 36). 
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romana organizou-se alicerçando-se na religiosidade, na obediência e na tradição, 

sintetizadas na figura do pater famílias, que era, ao mesmo tempo, sacerdote, chefe 

e juiz. A despeito disso e a exemplo do que afirma Santos Coelho, enquanto: “[...] o 

pensamento grego se moveu na unidade sincrética entre moral, política e direito, [...] 

a consciência jurídica [...] se autonomiza na experiência jurídica romana” (COELHO, 

2009, p. 3), fomentada pelo temperamento estóico e pelo senso prático dos 

cidadãos romanos. 

O Direito não implicou uma ruptura com o propósito de promover a virtude 

da justiça, como forma de favorecer a estabilidade de expectativas enunciada 

formalmente pelo menos desde o Prólogo do Código de Hamurabi. As inovações 

que determinaram sua autonomia em face da moral e da política foram o 

desenvolvimento de: uma organização judiciária incipiente e, principalmente, de 

“uma profissão jurídica que nunca existiu na Grécia e permaneceu, de fato, única no 

mundo até o surgimento dos advogados comuns na Baixa Idade Média.”(KELLY, 

2010, p. 63).Essas circunstâncias foram determinantes para demarcar um campo 

jurídico típico, contudo, de fronteiras permeáveis com as áreas de conhecimento e 

de interesse que lhes são contíguas, como a moral e a política. O relato, a seguir, de 

John M. Kelly nos proporciona um lampejo da referida organização judiciária 

romana: 

 
 
A justiça era administrada em um esquema que contrastava fortemente com 
os padrões modernos. Primeiro, havia no lado civil várias jurisdições 
diferentes que não concorriam entre si nem se sobrepunham, mas cuja 
coexistência não pode ser explicada teoricamente, senão somente em 
razão de suas origens e dos contextos típicos nos quais funcionavam. Em 
segundo lugar, os juízes não eram, nem do lado penal nem do civil, 
funcionários públicos permanentes e assalariados, mas membros da classe 
proprietária atuando em um cargo honorário. Eram escolhidos ad hoc para 
cada caso; e, nos litígios privados, só podiam ser designados com a 
concordância de ambas as partes, de modo que o juiz único que julgava 
uma ação contratual, por exemplo, parecia mais um árbitro que um juiz 
moderno. O papel do pretor – embora tenha tido, como veremos, primordial 
importância no desenvolvimento do direito romano – era mais reformador, 
regulador e supervisor que judicial.(KELLY, 2010, p. 55). 
 
 

Com a substituição da República pelo Império e, à medida que o império foi 

se afirmando, “os imperadores foram adquirindo [...] uma jurisdição na administração 
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da justiça civil e penal, [assim] uma espécie de hierarquia de tribunais, com um 

sistema de recursos, surgiu pela primeira vez.” (KELLY, 2010, p. 58). Esse processo 

demonstra o desenvolvimento de um nível mais elevado de institucionalização da 

justiça alcançado por meio de estágios intermediários, em razão do cuidado que 

Augusto teve na preservação da aparência de continuidade(KELLY, 2010)com o 

antigo regime de república. 

O maior interesse aqui, todavia, não é entender a estrutura de sua 

organização judiciária, mas compreender a concepção romana do Direito. Para isso, 

recorre-se à definição de Ulpiano (reconhecido jurista romano do século II d.C.): 

“Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti 

scientia.”9Desse modo, fica claro que, mesmo em uma época quando o Império já 

fora plenamente estabelecido, quando não apenas a elaboração das leis positivas, 

mas também a aplicação das decisões judiciais haviam de se sujeitar à vontade do 

imperador, mantinha-se a pretensão de conjugar duas ordens distintas, entre os 

romanos entendidas como sendo a das coisas divinas e a das coisas humanas de 

forma justa, similar àquela que contemporaneamente Alexy registra como decorrente 

de uma “pretensão de correção”. Tal concepção guarda continuidade com a doutrina 

do direito natural previamente apresentada por Cicero (aproximadamente duzentos e 

cinquenta anos antes), em seu tratado “De Legibus”, no final da era republicana, no 

qual “[...] ele apresenta a natureza como fonte de preceitos para o indivíduo humano, 

uma fonte acessível a todos por meio da razão; e essas prescrições para a conduta 

humana têm sua origem em Deus.” (KELLY,2010, p. 75). 

No período histórico seguinte, apesar das invasões germânicas terem 

desbaratado a unidade e a organização imperial, a “pretensão de correção” não foi 

alijada do pensamento jurídico durante a Alta Idade Média. Os indícios que 

fundamentam essa assertiva são: em primeiro lugar, a estrutura histórica e bilateral 

da concepção normativa das tribos germânicas vencedoras; em segundo lugar, a 

força do cristianismo, que, com o passar do tempo, foi capaz de integrar as matrizes 

de pensamento grega, romana, hebraica e germânica sem, contudo, perder sua 

 
9 Traduziu-se como: “Jurisprudência é a noção das coisas divinas e humanas, a consciência do justo 
e do injusto.” 
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identidade. A matriz normativa germânica fundava-se nas experiências históricas 

das comunidades tribais, que se transformaram em pequenos reinos, após 

conquistarem o território romano. Os costumes constituídos pelo povo, depurados 

pelo tempo, conforme as circunstâncias experimentadas pela comunidade, geravam 

as normas que eram legadas às gerações supervenientes. Os detentores da 

autoridade comandavam dentro dos limites da ordem consuetudinária que eles 

haviam herdado. As mudanças legislativas dependiam da anuência de uma parcela 

significativa e influente da comunidade, antes de começarem a viger. Esse 

reconhecimento, pelos governantes germânicos, de que o poder estava sujeito a 

certos limites sociais, é fator essencial na explicação da preservação das tradições 

culturais e jurídicas do povo romano que, mesmo tendo sido conquistado, manteve 

elevado grau de autonomia. 

Diante das novas circunstâncias, bispos e presbíteros assumiram relevante 

papel de intermediários entre as duas comunidades que passaram a compartilhar o 

antigo território romano. Com o tempo, a força espiritual do cristianismo foi 

convertendo os conquistadores e, no que diz respeito à concepção jurídica, o 

catolicismo mostrou-se capaz de articular o conceito de dignidade, decorrente da fé 

na graça de Deus, a razão filosófica grega, a prática romana e a autolimitação 

germânica, em um sistema cujo propósito seria lapidar a “pretensão de correção”. A 

reorganização de um governo imperial, ainda que de breve duração, no século VIII, 

sob Carlos Magno, cuja ascendência era germânica, mas que se converteu ao 

catolicismo e era entusiasta da cultura romana, ilustra exemplarmente esse 

raciocínio acerca de imputação de continuidade no desenvolvimento do pensamento 

jurídico durante a Alta Idade Média. 

Constata-se que a ‘pretensão de correção” continua a permear a filosofia 

jurídica durante os períodos históricos seguintes, desde a Baixa Idade Média até o 

início da idade contemporânea. A partir do Século XII, o Corpus Iuris Civile, 

composto por: Digesto, Instituta (pequeno livro didático), Codex e Novelae, é 

reintroduzido, de modo amplo, como referência fundamental dos estudos jurídicos 

voltados para a prática legal. Por outro lado, as influentes reflexões de São Tomás 

de Aquino (2015, v.4) sobre a lei deixam clara a pretensão de harmonizar distintos 
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graus de ordem. São Tomás elabora a partir de quatro modalidades de leis, 

dispostas centripetamente: lei eterna (lex aeterna), lei divina (lex divina), lei natural 

(lex naturalis) e lei humana (lex humana), sendo a lex humana balizada pelas 

informações inferidas das leis físicas, químicas, biológicas e da liberdade humana 

(lex naturalis) e da revelada (lex divina), um instrumento jurídico de harmonização da 

ordem civil com a Ordem superior (lex aeterna). Giambattista Vico, já no início do 

século XVIII, reafirma a “pretensão de correção”, pelo ajuste das condutas humanas 

aos mistérios da vontade divina: 

 
 
[...] a providência foi chamada <<divindade>>, de <<divinari>>, 
<<adivinhar>>, ou seja, compreender o que está escondido aos homens, 
que é o porvir, ou o escondido pelos homens, que é a consciência; e é 
aquela que propriamente ocupa a parte primeira e principal do assunto da 
jurisprudência, que são as coisas divinas, das quais depende a outra que a 
completa, que são as coisas humanas.(VICO, 2005, p. 183) 
 
 

Todavia, a “pretensão de correção”, no sentido de harmonia entre a ordem 

civil com a Ordem do Ser, nem sempre foi aceita como um postulado da ordem 

social. Por vezes, conferiu-se-lhe mero caráter utilitário, desconsiderando-se algum 

dos aspectos do conceito de Ser, que em sua integralidade, conforme já citado, 

engloba Deus, homem, sociedade e mundo. A oposição a esse utilitarismo, contudo, 

parece ter recorrentemente triunfado. Os sofistas gregos, por exemplo, fundados no 

fato de que a díke variava, convenceram-se de que o suporte da lei era puramente 

convencional. Com base nisso, supunham que as pessoas só as seguiriam se 

desconfiassem de que não poderiam desobecê-las impunemente, pois as leis 

constituiriam uma violência contra a própria natureza humana, que tenderia para a 

satisfação de suas paixões. Entretanto, sem garantias de que pudesse prevalecer 

sobre os outros, a maioria teria decidido, como ato preventivo, fundar a sociedade 

em uma espécie de contrato social que legitimaria as leis, para evitar que, 

eventualmente, os mais fortes os sujeitassem à sua vontade. Esse ensinamento 

causou indignação, a ponto de o comediante Aristófanes satirizá-lo em uma 

peça:“[...] ao mostrar um filho que, depois de bater no pai, se (sic) justificava com o 

exemplo dos animais que atacam seus pais.” (KELLY, 2010, p. 19).Sócrates, 
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opondo-se firmemente aos sofistas, também expunha uma ideia de contrato social, 

porém, de viés ético, quando considerava que, ao escolher viver em Atenas e se 

beneficiar durante toda a sua vida da proteção das leis vigentes na pólis, 

demonstrara implicitamente sua concordância com elas e, em decorrência disso, 

incumbia-lhe a obediência. 

Essa “disputatio” entre Sócrates e os sofistas, além de exemplificar a 

divergência de posições sobre a existência real de uma “pretensão de correção”, nos 

mostra que a origem da ideia de contrato social, que tanto influenciou o discurso 

filosófico da era Moderna pode ser rastreada, pelo menos até a Grécia clássica. A 

retomada da ideia de contrato social parece ter recebido um impulso do formalismo 

defendido por Guilherme de Ockhan (1998), no final da Idade Média. Ao considerar 

os termos como simples flatus vocis (nada mais do que frutos de uma convenção), 

Ockhan acaba abrindo uma brecha na estrutura conceitual predominante até sua 

época, que pleiteava o ideal de identidade entre a primeira e a segunda ordem. Essa 

fissura, ao se aglutinar ao moto cientificista de Francis Bacon, de que “Saber é 

poder”,ampliou-se no período iluminista, estabelecendo as condições para que o 

positivismo jurídico se sublevasse no início do século XIX. 

Se a própria constituição da sociedade não passava de um contrato, como 

as leis que a organizavam poderiam representar algo além disso? 

Consequentemente, a “pretensão de correção” esvaziou-se de qualquer significado 

transcendente, reduzindo-se à adequação de uma conduta ao formalismo legal 

descrito em um texto, a despeito das particularidades concretas do caso. Na teoria 

marxista, esse contrato foi retratado como mero subterfúgio para exploração da 

classe proletária, pela classe burguesa. É sintomático que tanto Auguste Comte 

(2016), quanto Karl Marx tenham negado a integridade do Ser e posto uma entidade 

mutilada em seu lugar, a “humanidade” niilista, desconectada da integridade do Ser.  

Nenhuma das prévias experiências de positivação da lei (babilônica, grega e 

romana) geraram os efeitos nefastos que o positivismo gerou. O positivismo 

mostrou-se um verdadeiro fetichismo epistêmico, cego pela concepção cientificista 

de que, em razão do vigoroso desenvolvimento tecnológico, a humanidade estivesse 

a ponto de se tornar demiúrgica, capaz de manipular o ser, como se este não se 
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tratasse de uma entidade complexa e independente. O poder de ação proporcionado 

pelo avanço tecnológico, associado à supressão dos limites à interferência do 

Estado nas relações intersubjetivas, pelo abandono da “pretensão de correção” 

transcendental, geraram as tragédias da primeira metade do século XX. As pessoas 

comuns foram impedidas de tomar decisões morais acerca dos fatos concretos de 

suas vidas; os governantes, em abstrato, assumiram essa função no lugar delas.  

Além das catástrofes humanas provocadas pela radicalização da ideologia 

positivista, que desembocaram nos autoritarismos nazista e soviético, outras 

evidências apontam na direção de que não é correto conceber a ordem jurídica 

como resultado de uma convenção arbitrária. De acordo com Waal (2006), por 

exemplo, os seres humanos são por natureza uma espécie cooperativa e, sendo 

assim, vivem em grupo desde sempre. A aceitação dessa evidência implica assumir 

como fato que certas condutas e expectativas são inerentes ao ser humano, pois os 

grupos humanos nunca sequer existiram de outra forma. Tal como entre os 

humanos, essa categoria de condutas e expectativas, por serem necessárias à 

constituição de qualquer grupo social de viventes, apresentam-se inclusive em 

grupos de outras espécies, pois: 

 
 
[...] espécies cooperativas não-humanas parecem guiadas por um conjunto 
de expectativas a respeito dos resultados da cooperação e do acesso aos 
recursos. De Waal (1996:95) propôs um senso de regularidade social, 
definido como “Um conjunto de expectativas sobre o modo que alguém (ou 
os outros) deveria ser tratado e como os recursos deveriam ser divididos. 
Sempre que a realidade se desvia dessas expectativas, em desvantagem 
de uns (ou outros), uma reação negativa ergue-se, mais comumente como 
protesto dos indivíduos subordinados e punição pelos indivíduos 
dominantes.10 
 
 

A segunda metade do século XX é marcada pela tentativa de retomada da 

“pretensão de correção” do Direito em face de um conteúdo e não somente de uma 

 
10Livre tradução referente ao seguinte trecho contido em: WAAL, 2006, p. 44:[...] cooperative 
nonhuman species seem guided by a set of expectations about the outcome of cooperation and 
access to resources. De Waal (1996:95) proposed a sense of social regularity, defined as “A set of 
expectations about the way in which oneself (or others) should be treated and how resources should 
be divided. Whenever reality deviates from these expectations to one’s (or the others) disadvantage, a 
negative reaction ensues, most commonly protest by subordinate individuals and punishment by 
dominant individuals.” 
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forma. A concepção do Estado Democrático de Direito visa a assegurar a 

estabilidade de expectativas de condutas, frente a princípios garantidores do 

exercício de valores humanos. Mas se, por um lado, o “giro linguístico” busca 

superar a interpretação normativa que se empobrece quando se negligência a 

análise contextual dos casos concretos, por outro, serve como justificativa para 

relativismos ideológicos ou interesseiros que afetam a estabilidade de expectativas. 

Diante desse quadro, a aplicação da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos à 

teoria jurídica parece se mostrar fértil na compreensão da natureza do Direito, 

conforme assevera o próprio Gouveia (2014). 

Ao analisar a Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale (1980), 

Gouveia (2014) sugere que a compreensão do Direito exige que se acrescente a 

valência entre seus outros elementos constituintes, formando, assim, uma estrutura 

quaternária composta por: fato, valor, valência e norma.  

Conforme Reale (1980, p. 57), fato, valor e norma articulam-se por meio de 

um mecanismo de implicação-polaridade, que atua como uma relação: “[…] de 

natureza funcional e dialética […], de cuja tensão resulta o momento normativo, 

como solução superadora e integrante nos limites circunstanciais de lugar e de 

tempo [...].” 

Explica-se. Conforme descrito por Burton (2017), qualquer evento percebido 

pelo ser-humano é correlacionado ao conjunto dos valores funcionais apresentados 

na tabela 1 e ponderado, por meio da atribuição de uma valência a cada um dos 

valores participantes da avaliação do evento. O valor individual resultante dessa 

ponderação tanto influenciará a formação das normas a respeito do evento, quanto 

será influenciado pelas normas previamente existentes, com as quais esse evento 

pode ser relacionado, pelas razões explicadas por Cristina Bicchieri: 

 
 
Normas Sociais prescrevem ou proscrevem comportamentos; elas implicam 
obrigações e são sustentadas por expectativas normativas. Não apenas nós 
esperamos que os outros se conduzam conforme a norma social; nós 
também temos ciência de que se espera que nós nos portemos do mesmo 
modo e ambas as expectativas são condições necessárias para que a 
norma seja cumprida. Contrariamente ao que ocorre com normas descritivas 
e convenções, esperar (e preferir) a conformidade com a norma social pode 
nos dar motivo suficiente para agir conforme a norma. Eu tenho mencionado 
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o medo, a benevolência e a vontade de atender as legítimas expectativas 
dos outros como três diferentes motivos pelos quais as expectativas 
normativas (e as preferências) são razões para a conformidade com as 
normas sociais.11 
 
 

A partir dos aportes teóricos com os quais se buscou dialogar, ao longo do 

estudo, na busca de esquadrinhar a natureza ontológica do Direito, passa-se, por 

fim, à articulação de algumas considerações a título de fechamento do presente 

ensaio. 

 

 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se pôde perceber, a norma social se constitui a partir de um 

mecanismo de expectativas mútuas, que, por definição, requer alguma estabilidade 

para que possa se formar e subsistir. Diversas evidências confirmam a 

caracterização da norma social,tal como sustentada por Bicchieri (2006). Por sua 

vez, os estudos de Waal (2006), aos quais se aludiu anteriormente, revelam que, 

também entre outras espécies sociais, particularmente entre os grandes primatas, as 

atitudes individuais incongruentes com as expectativas do grupo geram reações 

adversas dos outros. Por seu turno, com esteio na Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos (GOUVEIA, 2013), reconheceu-se a Estabilidade como elemento 

vivificante da Existência do ser humano.  Por fim, escudando-se em Bloom (2014), 

apontou-se que até bebês já apresentam expectativas relacionadas a equidade e 

justiça. Desse modo, concluiu-se que Normatividade, Estabilidade e Justiça não 

apenas estão intimamente relacionadas, como são expressões atávicas do ser 

humano, devendo ser levadas em consideração em qualquer caracterização do 

 
11Livre tradução concernente ao seguinte trecho contido em: BICCHIERI, Cristina. The Grammar of 
Society: the nature and dynamics of social norms. New York: Cambridge University Press, 2006, p. 
42: “Social norms prescribe or proscribe behavior; they entail obligations and are supported by 
normative expectations. Not only do we expect others to conform to a social norm; we are also aware 
that we are expected to conform, and both these expectations are necessary reasons to comply with 
the norm. Contrary to what happens with descriptive norms and conventions, being expected (and 
preferred) to conform to a social norm may also give us a sufficient reason to conform. I have 
mentioned fear, benevolence, and the desire to fulfill others’ legitimate expectations as three different 
reasons why normative expectations (and preferences) matter to conformity.” 
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Direito, com a Estabilidade cumprindo uma função operacional indispensável no 

sistema normativo. 

Para compreender o pensamento e a ação humana que levam ao exercício 

da normatização e à instituição do Direito,ressaltou-se que é necessário entender 

como os seres humanos processam intelectualmente os eventos que são capazes 

de perceber. Com esse propósito, analisou-se a Tabela 1 (GOUVEIA, 

2013),percebe-se que a Estabilidade, a Saúde e a Sobrevivência constituem a 

Existência, que é pressuposto do próprio ser humano e de qualquer ordem da qual 

ele seja um participante. Por sua vez, a realização da ordem do ser humano e de 

qualquer ordem da qual ele participe demandam algum nível de realização 

harmônica e integrada de todas as outras funções: Normativa, de Realização, de 

Experimentação, Suprapessoal e Interativa. A estabilidade das condutas – baseadas 

no hábito, na virtude e na norma – regula os sistemas ordenadores pessoal e social. 

Compreendeu-se, assim, que a necessidade psíquica de harmonia entre 

todas essas funções (Existência, Normativa, de Realização, de Experimentação, 

Suprapessoal e interativa) nos níveis pessoal e social, provoca a “pretensão de 

correção” subjacente a todos os modelos jurídicos e não jurídicos de ordem já 

tentados. O grau de sucesso na harmonização dessas funções pareceu determinar a 

estabilidade e as crises experimentadas por toda e qualquer ordem social conhecida 

pela história. Nenhuma dessas funções mostra-se prescindível, e a interação entre 

elas torna a compreensão racional da ordem uma tarefa extremamente complexa, 

superior à capacidade individual de qualquer ser humano. O Direito é somente um 

dos recortes possíveis nessa ordem social, efetivado com índole pragmática, sob a 

pretensão de tornar menos opaca a tarefa de compreendê-la. 

  Embora constitua um recorte pragmático, por óbvio, o Direito está longe de 

ser um objeto de estudo simples. Tal recorte éapenas uma escolha que concentra a 

atenção do jurista na sociedade, especificamente nas normas que devem balizar as 

relações intersubjetivas que a conformam. Mas o jurista precisa estar consciente de 

que essa ênfase não elimina da Existência os outros três elementos do Ser: o ser 

humano, o mundo e Deus (transcendência). Todos esses elementos influem na 

sociedade, sendo assim, deveriam ser considerados nas reflexões dos juristas. 
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Mesmo aqueles que rejeitam a existência de Deus deveriam atentar para o 

reconhecimento da função suprapessoal e da inclusão da subfunção da 

religiosidade, no escopo da Normatividade, tal como apontado no corpo da Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos, sob pena de, ao se negligenciar tais 

dimensões, voltar-se a incorrer nos equívocos perpetrados, por exemplo, pelo 

positivismo.Pois, se é fato que tanto o positivismo quanto o comunismo negaram e 

proscreveram o culto a Deus – o positivismo negou-o como se fora mera crença 

primitiva, e o comunismo, como simples instrumento de controle social – nenhum 

dos dois, contudo, foi capaz de eliminar a necessidade humana de realização da 

função suprapessoal, predominantemente satisfeita no cumprimento da 

normatividade de cunho religioso. Isso mostra quemesmo não se acreditando em 

Deus como uma pessoa, há que se reconhecê-lo como necessidade e foco de 

transcendência para inúmeras pessoas e, como tal, considerá-lo nas reflexões 

jurídicas.  

Sendo assim, há que se reconhecer que o Direito, para cumprir bem o seu 

papel, deve ser compreendido como um sistema aberto, sujeito a influências 

legítimas de outros recortes sobre a Ordem, cujas ênfases são outras, como a moral 

(ser humano), a política (a sociedade), a ciência (mundo) ea religião (Deus). Não 

obstante, tais influências têm de ser objeto de reflexão e de ponderação antes de 

serem incorporadas ao Direito, pois a vinculação que nessa ocasião será gerada, 

grosso modo, supera e impõe-se à consciência individual.  

Ademais, tendo em vista que, além do Direito, a moral e a religião também 

se encontram no âmbito do dever ser, faz-se necessário tratar do que pode 

diferenciá-los, ou seja, do que teria gerado o salto no Direito empreendido pelos 

romanos. De acordo com Hart, seriam duas as condições necessárias e suficientes, 

a serem atendidas, para a instituição de um sistema jurídico: 

 
 
Por um lado, as normas de comportamento válidas de acordo com os 
critérios últimos de validade do sistema devem ser geralmente obedecidas; 
por outro lado, as normas de reconhecimento que especificam os critérios 
de validade jurídica e as normas de modificação e julgamento devem ser 
efetivamente aceitas como padrões públicos comuns de comportamento 
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oficial por parte das autoridades do sistema. A primeira condição é a única 
que os cidadãos privados precisam satisfazer [...] (HART, 2012, p. 150). 
 
 

O sistema jurídico seria, portanto, composto por um conjunto formado pelos 

seguintes tipos de normas: normas de comportamento, normas de reconhecimento e 

normas de modificação e de julgamento. Dentre elas, somente a categoria das 

normas de comportamento são imprescindíveis à moral e à religião, podendo ou não 

as outras categorias estar presentes nelas. É de se esperar que essas outras 

categorias normativas se tornem necessárias e se desenvolvam, à medida que a 

institucionalização da ordem social vá se tornando mais complexa, e acabem 

gerando o salto no Direito.  Entretanto, o que efetivamente proporciona o salto no 

Direito é a atitude de efetivamente cumprir as expectativas normativas que cabem 

respectivamente aos cidadãos privados e às autoridades do sistema, e não a mera 

existência das categorias mais complexas de normas. 

O cumprimento consciencioso das expectativas normativas pode induzir ao 

erro de atribuir à “pretensão de correção” (no sentido de boa realização dessas 

expectativas) o poder de fechar o sistema. Parece-nos, com efeito, que, quanto 

maior a “pretensão de correção”, prudentemente exercitada, melhor cumpridas serão 

as expectativas normativas. Porém, tendo em vista que a “correção” equivale à 

prevalência da sensação social de realização harmônica do conjunto de valores 

definidos pela Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, a consumação de sua 

pretensão requer, necessariamente, que o sistema seja aberto para receber 

estímulos externos, tendo em vista que os valores são expressões da Ordem do Ser 

e não apenas da ordem jurídica.  Faz-se necessário lembrar que o conjunto de 

valores definidos pela Teoria Funcionalista dos Valores Humanos delimita um 

espaço de possibilidades de variação nas ordens jurídicas, revelando-as como 

ordens cívicas complexas que, por meio de normas, articulam componentes 

objetivos (valores), submetidos a ponderações subjetivas (valências). Por fim, pode-

se considerar, em síntese, que o Direito é uma instituição social complexa, 

desenvolvida com o propósito de prover estabilidade à existência cívica do ser 

humano, por meio do cumprimento de expectativas normativas.  
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RESUMO  
 
Objetivos: O presente artigo tem como objetivo principal atestar, sistematizar e 
analisar os parâmetros de proteção dos direitos humanos dos migrantes no âmbito 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.  
 
Metodologia: Adotou-se uma abordagem de caráter histórico, teórico e bibliográfico, 
a partir de método qualitativo e de pesquisa bibliográfica e documental. Utilizou-se 
jurisprudências e pareceres consultivos da Corte Interamericana no lapso temporal 
de 1999 a 2018. 
 
Resultados: Os resultados afirmam a existência de dez parâmetros protetivos e 
apontam que o estabelecimento de critérios objetivos de aplicação dos parâmetros 
orienta a sua implementação de maneira adequada. A partir da análise realizada, 
constatou-se que a Corte fomenta a proteção integral e multidisciplinar do imigrante, 
visando protegê-lo em todos as fases migratórias, sobretudo em situações 
pertinentes ao continente americano como a detenção migratória, a irregularidade 
documental e a vulnerabilidade dos migrantes. 
 
Contribuições: A relevância deste estudo é demonstrada no contexto da 
multidisciplinaridade das migrações, em que a sua proteção seja integral e 
contemple todas as fases migratórias: desde a saída de um indivíduo do seu Estado 
de origem até a chegada no Estado receptor, bem como os possíveis casos de 
deportação, trânsito ou estadia permanente.   
 
Palavras-chave: Migração Internacional; parâmetros de proteção; Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 
 

 

ABSTRACT  
 
Objective: The main objective of this article is to attest, systematize and analyze the 
parameters for the protection of the human rights of migrants within the framework of 
the Inter-American Human Rights System. 
 
Methodology: A historical, theoretical and bibliographic approach was adopted 
using a qualitative method and bibliographic and documentary research. The 
jurisprudence and advisory opinions of the Inter-American Court were used in the 
period from 1999 to 2018. 
 
Results: The results affirm the existence of ten protective parameters and point out 
that the establishment of objective criteria for the application of the parameters 
guides its implementation in an appropriate manner. The Court promotes the full and 
multidisciplinary protection of immigrants, aiming to protect them in all migratory 
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phases, especially in situations pertinent to the American continent, such as 
migratory detention, documentary irregularities and the vulnerability of immigrants. 
 
Contributions: The relevance of this study is demonstrated in the context of the 
multidisciplinary nature of migration, in which its protection is comprehensive and 
includes all migratory phases: from the departure of an individual from his country of 
origin to the arrival in the receiving country, as well as possible cases deportation, 
transit or permanent stay. 
 
Keywords:   International migration; standard of protection; Inter-American Court of 
Human Rights. 
 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

Um dos campos emergentes da agenda global é a temática migratória. A 

ebulição das discussões sobre direitos humanos ao longo do século XX fez com que 

a proteção das pessoas deslocadas fosse uma das realidades mais complexas 

dentro deste debate.  

Este estudo, portanto, objetiva atestar a existência, sistematizar e analisar 

os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência interamericana sobre a migração. 

Após a sistematização, a análise ocorrerá em três etapas: 1) a descrição da situação 

no continente, por meio de dados estatísticos; 2) o estabelecimento de uma relação 

entre os eventos, isto é, entre os dados e os parâmetros determinados na 

jurisprudência interamericana avaliando a sua relevância, necessidade e atualidade; 

e, 3) os critérios de aplicação de cada parâmetro. 

Neste sentido, o presente artigo não tem por objetivo realizar uma análise 

puramente normativa, mas principalmente jurisprudencial, tendo como base a 

jurisprudência interamericana. Trata, portanto, dos parâmetros estabelecidos pelo 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos para fomentar a proteção dos direitos 

humanos dos migrantes.  

Esta delimitação metodológica faz-se em razão de um cenário particular das 

migrações internacionais no continente americano. O tema, em perspectiva regional, 
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revela-se complexo devido aos elevados índices de desigualdade social e 

instabilidade política enfrentados por diversos Estados da América.  

A relevância deste estudo é demonstrada em diferentes contextos. A 

multidisciplinariedade das migrações faz com que a sua proteção seja integral e 

contemple todas as fases migratórias: desde a saída de um indivíduo do seu Estado 

de origem até a chegada no Estado receptor, bem como os possíveis casos de 

deportação, trânsito ou estadia permanente.   

Outra preocupação regional recorrente diz respeito aos imigrantes 

indocumentados. A violação dos direitos humanos dos deslocados irregulares é 

agravada em razão da sua condição clandestina. Tais violações invocam a 

responsabilidade estatal frente à proteção de todas as pessoas que se encontrem 

sob a sua jurisdição, sem discriminar aspectos como nacionalidade, documentação 

ou status migratório.    

O trabalho realizado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi 

publicado por meio de decisões (jurisprudência), opiniões consultivas e relatórios. 

Assim, este estudo utilizará esses instrumentos disponibilizados nas plataformas 

online das instituições para analisar os parâmetros protetivos estabelecidos pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (também identificada como Corte, Corte 

IDH, CoIDH).  

Ao longo desta pesquisa, foram identificados oito pressupostos e quatro 

opiniões consultivas que lidam diretamente com a migração. Tais documentos 

dedicaram-se a interpretar os direitos assegurados pela Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos e estabelecer critérios de implementação. 

Este trabalho será desenvolvido em três partes. A primeira dedica-se à 

sistematização dos artigos e, consequentemente, dos parâmetros interamericanos 

de proteção. A segunda e a terceira são destinadas às análises dos parâmetros. 

Optou-se pela divisão dos artigos em dois blocos: o primeiro trata de parâmetros 

gerais atinentes à proteção dos direitos humanos aplicáveis também à migração; e o 

segundo traz princípios específicos aos deslocamentos internacionais.  

A pesquisa apontou que a delimitação de princípios interamericanos de 

proteção dos migrantes é uma urgência na agenda continental. Este estudo 
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apresenta o avanço jurisprudencial até abril de 2020 A construção da proteção dos 

direitos humanos dos migrantes no âmbito regional é cíclica, constante e evolutiva.  

 

 

2  SISTEMATIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E APORTES INICIAIS PARA A 

ANÁLISE 

 

A estrutura do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) é 

composta por três elementos fundamentais: a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (CADH), a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH). Essa arquitetura regional busca 

cumprir funções, como promover, controlar e garantir o respeito aos direitos 

humanos no continente americano (BOBBIO, 2004, p. 62). 

Observa-se que a Corte Interamericana possui duas competências distintas: 

a consultiva e a contenciosa. A jurisprudência da Corte vem aperfeiçoando-se 

quanto à proteção dos direitos e utiliza-se, além das decisões, dos pareceres 

consultivos. Ledesma (2004, p. 238) destaca as duas principais funções dessas 

opiniões: os Estados possuem a oportunidade de conhecer a interpretação da Corte 

acerca de determinado artigo da Convenção, bem como podem utilizar-se dessa 

interpretação para assegurar a vigência dos direitos humanos.  

O presente estudo dedicou-se à análise dos precedentes e pareceres 

consultivos que dizem respeito à categoria1 de violações aos direitos dos grupos 

vulneráveis com ênfase na temática migratória. Tal escolha foi motivada pela 

urgência em assegurar uma migração segura e regular, uma vez que esses 

movimentos entre jurisdições urgem pela prestação cooperada entre os Estados.  

Nesta seção serão apresentadas duas tabelas e um gráfico, que sintetizam 

a primeira etapa a ser executada pela presente pesquisa. A tabela 1 diz respeito à 

 

1 Dentre as temáticas tratadas por este tribunal observam-se questões predominantes, como 
violações que refletem: o legado do regime autoritário ditatorial, acerca da justiça de transição, os 
desafios a respeito do fortalecimento de instituições e da consolidação do Estado de Direito, aos 
direitos de grupos vulneráveis, aos direitos sociais e aos desafios da nova agenda contemporânea 
(PIOVESAN, 2017, p. 1362-1371). 
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seleção dos documentos que serão utilizados para a análise interpretativa dos 

parâmetros interamericanos. Os critérios que diferenciam os documentos escolhidos 

dos demais existentes são três: órgão emissor, natureza e temática.  

Deste modo, dentre os diversos instrumentos emitidos pelo Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, para fins desta pesquisa, foram utilizados os 

documentos relacionados à migração, seja de natureza consultiva ou contenciosa, 

emitidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir desses filtros 

foram encontrados 12 documentos no âmbito interamericano que possuíam essas 

características em comum. A tabela abaixo revela as peculiaridades de cada caso 

selecionado.   

 

Tabela 1: Sistematização dos documentos de acordo com a data de publicação, 

natureza e a temática 

 

 Natureza Sentença/Opinião 

Consultiva 

Publicação  Temática 

1 Consultiva  Opinião Consultiva 16 1 de outubro de 

1999 

Direito à informação sobre a 

assistência Consular 

2 Consultiva Opinião Consultiva 18 

(Solicitada pelo México) 

17 de setembro 

de 2003 

Condição jurídica e direitos dos 

migrantes indocumentados 

3 Contenciosa Tibi vs. Equador  7 de setembro 

de 2004 

Privação de liberdade ilegal e 

condições de detenção 

4 Contenciosa Crianças Yean Bosico vs. 

República Dominicana 

8 de setembro 

de 2005  

Apátrida 

5 Contenciosa Acosta Calderón vs. 

Equador  

24 de junho de 

2005 

Detenção arbitrária e devido 

processo legal 

6 Contenciosa Vélez Loor vs. Panamá  23 de novembro 

de 2010 

Más condições no centro de 

detenção e falta de devido 

processo legal 

7 Consultiva Opinião Consultiva 21  19 de agosto de 

2014 

Direitos e proteção das 

crianças e adolescentes em 

contexto de migração 

8 Contenciosa Nadege Dorzema e 24 de outubro Morte e violação à integridade 
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outros vs. República 

Dominicana 

de 2012 física por autoridades policiais;  

Ausência de investigação 

9 Contenciosa Família Pacheco Tineo 

vs. Bolívia 

25 de novembro 

de 2013 

Refúgio e Princípio da Não 

Devolução 

10 Contenciosa Personas Dominicanas e 

Haitianas expulsas vs. 

República Dominicana 

28 de agosto de 

2014 

Expulsão coletiva, devido 

processo legal, integridade 

física e pessoal 

11 Contenciosa Wong Ho Wing vs. Peru 30 de junho de 

2015 

Processo de Extradição 

12 Consultiva Opinião Consultiva 25 

 

30 de maio de 

2018 

Instituição do asilo  

 

Fonte: Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>. Acesso em 
7 de abril de 2020. 
 
 

Após filtrar os casos consultivos e contenciosos que seriam utilizados para a 

presente análise, foi necessário extrair de cada texto quais artigos da Convenção 

Americana de Direitos Humanos foram empregados. Observa-se que na maioria dos 

casos mais de um artigo foi invocado ao mesmo tempo. Deste modo, o gráfico 2 

demonstra a incidência da utilização dos artigos nos 12 casos, bem como avalia a 

frequência com a qual eles são invocados pela Corte.  

 

Gráfico 1: Sistematização da incidência dos artigos interpretados pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>. Acesso em 
7 de abril de 2020. 
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A partir dos dados anteriormente compilados, é possível identificar 

determinadas categorias, por exemplo: violações que estão diretamente 

relacionadas à migração (art. 20 e 22, CADH), violações atinentes às 

institucionalidades (art. 8 e 25, CADH), bem como aos abusos de autoridade e 

detenções arbitrárias (art. 5 e 7, CADH); e demais artigos que dizem respeito à 

proteção geral da dignidade humana. 

Assim, com base nos números obtidos, foram selecionados os direitos 

considerados parâmetros de proteção. Conforme a sistematização esboçada na 

tabela 3, foram indicados dez artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos 

e organizados por categorias.   

 

Tabela 2: Sistematização dos parâmetros 

Fonte: Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). 

 

A sistematização obtida nesta pesquisa coincide com a compilação realizada 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no informe Derechos humanos 

de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados 

internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

publicado em 2015.  

Deste modo, diante da aplicação dos filtros para delimitar os fundamentos 

que serão estudados nesta pesquisa e a obtenção dos resultados, a próxima seção 

será dedicada à análise dos parâmetros.  

 Parâmetro Interamericano Proteção Legal 

1 Direito à igualdade e não discriminação Art. 1.1 c/c art. 24, CADH 

2 Direito à liberdade e integridade pessoal Art. 5 e 7, CADH 

3 Acesso à justiça, proteção e garantias judiciais Art. 8 e 25, CADH  

4  Direito à vida familiar e proteção da criança e do 

adolescente  

Art. 17 e 19, CADH 

5  Direito à nacionalidade Art. 20, CADH  

6 Direito à circulação e residência Art. 22, CADH  

7 Direito a buscar e receber asilo  Art. 22.7, CADH 

8 Princípio da não devolução Art. 22.8, CADH 
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3  OS PARÂMETROS GERAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: 

APLICAÇÃO EM ATENÇÃO ÀS DEMANDAS MIGRATÓRIAS   

 

3.1 DIREITO À IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

O tratamento dos migrantes parte da premissa estabelecida pela Corte de 

que os Estados possuem faculdade para definir suas políticas migratórias, contudo, 

esses devem observar o princípio da igualdade perante a lei e o da não 

discriminação em sua aplicação, dentre outras garantias estabelecidas pela 

Convenção. Os princípios supracitados constituem o pilar central do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos.  

Neste contexto, cumpre diferenciar o artigo 1.1 do artigo 24 da Convenção. 

A Corte estabelece que o primeiro possui um caráter geral, por se tratar de um dever 

do Estado, pois o seu conteúdo auxilia na interpretação2 de todos os demais 

dispositivos da Convenção. Deste modo, ao descumprir a obrigação de respeito ou 

de garantia de algum direito estabelecido na Convenção, o Estado viola o artigo 1.1 

combinado a outro artigo específico.  

Ao observar o gráfico 1 da seção 1 deste trabalho, nota-se que o artigo 1.1 

da Convenção é citado em 10 dos 12 documentos analisados. A reiterada incidência 

refere-se ao dever do Estado de respeitar todos os direitos da Convenção.  

O artigo 24, por sua vez, refere-se a uma proteção desigual da própria lei 

interna. Neste sentido, serão observados adiante quais critérios devem ser 

atendidos para que o Estado não o viole ao implementar políticas públicas, leis e 

práticas internas. 

A relevância deste artigo da Convenção faz-se, sobretudo, em um cenário 

de desigualdade estrutural reiterado nos Estados do continente americano. De 

acordo com a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL, 2018), 

 

2 A estrutura da Convenção Americana de Direitos Humanos é composta pelos: 1) Deveres do Estado 
(Art. 1 e 2); Direitos Civis e Políticos (Art. 3 ao 25); Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Art. 26); 
[...] demais dispositivos. 
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182 milhões de pessoas do continente encontravam-se em situação de pobreza. E 

63 milhões estavam em condição de pobreza extrema.  

O Banco Mundial revela que um a cada quatro latino-americanos 

identificam-se como afrodescendentes, o que totaliza 133 milhões de pessoas. 

Segundo o relatório “Afrodescendentes na América Latina – Rumo a um marco de 

inclusão”, a política de branqueamento da população, que estimulava a migração 

europeia para a região, incentivava um viés contrário à inserção de indígenas e 

africanos nos informes demográficos, dificultando, portanto, a inclusão social dessa 

população (BANCO MUNDIAL, 2018, p. 39)3.  

O princípio da igualdade e da não discriminação4 são considerados como 

normas jus cogens5 e erga omnes. Essa natureza estabelece a obrigação dos 

Estados em respeitar e garantir o exercício dos direitos humanos, independente do 

status migratório da pessoa. 

No Parecer Consultivo 18, de 2003, no caso Nadege Dorzema e outros vs. 

República Dominicana e no caso Vélez Loor vs. Panamá, a Corte foi enfática ao 

reconhecer o princípio da não discriminação e igual proteção perante a lei como 

norma jus cogens. Isto é, “o caráter de jus cogens do princípio de não discriminação 

implica que, por seu caráter peremptório, estas regras fundamentais devem ser 

observadas por todos os Estados, tenham ou não ratificado as convenções que o 

contêm (...)” (CoIDH, 2003, p. 32).  

Neste contexto, para que se obtenha a plena satisfação do direito de 

igualdade perante a lei e não discriminação, é necessário a observância de dois 

critérios. O primeiro diz respeito à proibição do tratamento arbitrário - com natureza 

 

3 “O impacto das ideologias de branqueamento sobre a formulação de políticas públicas era 
claramente visível nas políticas migratórias da época, que encorajavam imigrantes europeus a se 
estabelecerem no continente com o intuito de progressivamente branquear a população” (BANCO 
MUNDIAL, 2018, p. 39). 
4 A discriminação encontra-se definida na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial das Nações Unidas e no Convênio 111 da Organização 
Internacional do Trabalho relativo à discriminação em matéria de emprego e ocupação.  
5 O descumprimento configura grave violação de direitos humanos por serem normas peremptórias e 
imperativas no direito internacional, portanto, inderrogáveis pela vontade das partes. ONU. 
Convenção de Viena Sobre os Direitos dos Tratados, de 22 de maio de 1969. Viena, 22 mai. 
1969. Art. 53. 
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excludente, restritiva ou preferencial. E o segundo obriga a criação de condições de 

igualdade real frente aos grupos que tenham sido historicamente excluídos e 

encontram-se em maior risco de serem discriminados. 

Sobre a primeira obrigação, a Corte pontuou que é permitido que o Estado 

faça um tratamento diferenciado entre migrantes documentados e indocumentados 

ou até mesmo entre nacionais e não nacionais. Contudo, distinções e discriminações 

são termos que não possuem o mesmo significado. As primeiras são práticas 

razoáveis, objetivas, proporcionais e não ofensivas aos Direitos Humanos 

(SANCHEZ, 2011, p. 43). Em contrapartida, o tratamento discriminatório implica em 

diferenças arbitrárias.  

Neste mesmo contexto, a Corte proíbe práticas que sejam deliberadamente 

discriminatórias ou cujo impacto assim o seja. É proibido que o Estado produza 

situações e casos de discriminação indireta, isto é, “refletida no impacto 

desproporcional de normas, ações, políticas ou em outras medidas que, ainda 

quando sejam ou pareçam neutras em sua formulação, ou tenham um alcance geral 

e não diferenciado, produzam efeitos negativos para certos grupos vulneráveis” 

(CoIDH, 2012, p. 64). Essa proibição é estendida a qualquer situação, seja jurídica 

ou de fato. 

Quanto à segunda obrigação, que diz respeito à criação de condições de 

igualdade real frente aos grupos que tenham sido historicamente excluídos e 

encontram-se em maior risco de serem discriminados, a Corte salienta a 

necessidade de adotar medidas positivas para reverter ou alterar situações de 

caráter discriminatório existentes.  

Tanto no caso Nadege Dorzema e outros quanto no caso Pessoas 

dominicanas e haitianas expulsas, ambos contra a República Dominicana, a 

Comissão Interamericana alegou a existência de um contexto de racismo, 

discriminação e práticas anti-haitianas em que as vítimas do caso foram submetidas 

a atos de violência e de marginalização por parte dos agentes estatais. Nos 

precedentes supracitados, a Corte determinou a existência de discriminação de fato 

em prejuízo das vítimas, que configurariam exemplos de discriminações estruturais 

(CoIDH, 2012, p. 60). 
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A Corte IDH já se posicionou na sua competência consultiva e contenciosa 

quanto à existência de vulnerabilidades atinentes aos migrantes. Miragem e 

Marques (2014, p. 120) definem a vulnerabilidade como “[...] uma situação 

permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito 

de direitos, desequilibrando a relação”. No caso Vélez Loor vs. Panamá (CoIDH, 

2010, p. 49) e na Opinião Consultiva 16 (CoIDH, 1999, p. 69), o Tribunal apontou 

que os migrantes gozam de desigualdades reais, que obrigam os Estados a 

adotarem medidas de compensação.  

Quando se trata das desigualdades sociais, Grusky (2001, p. 13) destaca a 

existência de três diferenças passíveis de gerá-las: as adscritas, as socialmente 

herdadas e as adquiridas. Os imigrantes sofrem com as diferenças adscritas por 

pertencerem a determinado grupo social e/ou vinculado ao local de nascimento.  

Assim, é possível que as desigualdades sociais sejam criadas a partir de 

barreiras construídas para que determinados grupos sejam impedidos de usufruir 

certos recursos. Tais ações constituem atos de discriminação negativa6, que geram 

exclusão social, racismo e xenofobia.  

A Corte, no caso Pessoas Dominicanas y haitianas expulsas vs. República 

Dominicana, destaca que no contexto da aplicação das leis migratórias, a imposição 

de restrições com base unicamente em suas características étnicas ou raciais, isto 

é, direcionadas a determinados grupos, viola o que se espera da proteção estatal 

dos direitos humanos. Vilela (2011, p. 90) aponta que há grupos de imigrantes que 

se encontram em posição privilegiada na sociedade hospedeira e outros que, ao 

contrário, estão em condições precárias.  

Desta forma, para a efetivação dos princípios da igualdade e da não 

discriminação é necessário adotar medidas de natureza positiva e negativa. O 

Estado deve comprometer-se a abster-se de realizar atos discriminatórios, assim 

como promover medidas de compensações – sejam judiciais ou sociais. 

 

6 “Ser discriminado negativamente significa ser associado a um destino embasado numa 
característica que não se escolhe, mas que os outros no-la devolvem como uma espécie de estigma. 
A discriminação negativa é a instrumentalização da alteridade, constituída em favor da exclusão”. 
CASTEL, R. A discriminação negativa: cidadãos ou autóctones? Petrópolis: Vozes, 2008, p. 14. 
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3.2  DIREITO À LIBERDADE E INTEGRIDADE SOCIAL 

 

Os artigos 5 e 7 da Convenção dizem respeito ao direito à integridade e à 

liberdade pessoal. Neste estudo, optou-se pela análise conjunta desses dispositivos, 

tendo em vista o posicionamento da Corte Interamericana que também tem tratado 

ambas as matérias dessa maneira, sobretudo em casos de detenção migratória.  

Este tema possui particular relevância no continente, em razão do intenso 

fluxo de imigrantes da América Latina e Caribe rumo aos Estados Unidos da 

América. Em 2019, a população latino-americana residente nos EUA representava 

26,6 milhões de pessoas (OIM, 2019, p. 101).  

Além disto, os Estados Unidos da América possuem o maior sistema de 

detenção migratória do mundo. O Estados Unidos da América operam em mais de 

200 instalações de detenções migratórias. Em 2017, cerca de 300 mil imigrantes 

foram aprisionados no Estado7. Esses dados são ainda mais preocupantes, pois em 

2015, foram detidas mais de 100 mil crianças e adolescentes.  

A Corte estabelece critérios de observância no âmbito das instalações 

carcerárias, quando a detenção migratória for imprescindível. Essas medidas dizem 

respeito à atenção médica8 às pessoas privadas de liberdade, sem discriminação9; e 

à obrigação das detenções migratórias serem realizadas em lugares distintos das 

prisões penais (de pessoas condenadas ou processadas).  

O artigo 7 da Convenção, por sua vez, trata do direito à liberdade pessoal. 

Esse dispositivo estabelece dois tipos de regulações: uma de caráter geral e demais 

garantias que possuem caráter específico. A violação de quaisquer um dos 

 

7 Disponível em: < https://www.globaldetentionproject.org/countries/americas/united-states>. Acesso 
em 9 de abril de 2020.  
8 No caso Nadege Dorzema e outros vs. República Dominicana observou-se que a ausência de 
atenção médica, seja na forma de atendimento às vítimas feridas, omissão do diagnóstico e 
tratamento e descaso médico com uma das vítimas que estava grávida, acentuou a vulnerabilidade 
da integridade física, psíquica e moral dos envolvidos.  
9 No caso Vélez Loor vs. Panamá houve a privação de liberdade junto com pessoas detidas por 
delitos penais, superlotação penitenciária e o descaso com as situações de higiene e saúde dos 
encarcerados. Observa-se que o atendimento genérico, como aconteceu no caso supracitado, não é 
suficiente para que a obrigação seja satisfeita. A atenção específica à enfermidade também satisfaz o 
artigo 5 da Convenção quanto às condições de tratamento cruel, degradante e desumano.  
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parágrafos do artigo 7 da Convenção necessariamente implica na violação do 

parágrafo primeiro, que trata da proteção geral (CoIDH, 2010, p. 60).  

Os demais parágrafos apresentam garantias específicas como o direito de 

não ser privado da liberdade ilegalmente (art. 7.2), arbitrariamente (art. 7.3), a 

conhecer as motivações alegadas contra o detido (art. 7.4), presença do controle 

judicial (art. 7.5), recurso para impugnar a decisão (art. 7.6) e a proibição de 

detenção por dívidas (art. 7.7).  

O parágrafo 2 do artigo 7 da Convenção diz respeito à proibição de 

privações de liberdades ilegais, tanto nos aspectos formais quanto materiais10. Ou 

seja, as causas e condições do encarceramento devem ter sido previamente fixadas 

antes do evento. A sua interpretação pode ser combinada a do parágrafo 3 do 

mesmo artigo, que trata do princípio da não arbitrariedade.  

A Corte entendeu que o conceito de arbitrariedade contém a presença de 

três elementos: a incoerência, a injustiça e a imprevisibilidade (CoIDH, 2012, p. 41). 

As privações de liberdade devem observar requisitos, tais como: finalidade legítima, 

idoneidade, necessidade e proporcionalidade (CoIDH, 2010, p. 53).  

No caso Família Pacheco Tineo vs. Bolívia (CoIDH, 2013, p. 44), a Corte 

determina que “a detenção de pessoas por incumprimento de leis migratórias nunca 

deve ser com fins punitivos”. De igual modo, é necessário que os Estados 

disponham de medidas alternativas que possam satisfazer aos fins pretendidos, isto 

é, adoção de medidas menos gravosas11 sempre que possível.  

É preciso esclarecer a diferenciação entre as privações de liberdade com 

fins migratórios e fins penais. No primeiro caso, essa medida deve ser para 

assegurar o comparecimento da pessoa às etapas processuais ou para aplicar uma 

ordem de deportação, ambas realizadas no menor prazo possível (CoIDH, 2014, p. 

126). A previsão regulamenta que os Estados disponham de estabelecimentos 

públicos separados e destinados para esse fim, os quais não poderão ser em centro 

 

10 Como critérios formais deve-se observar a previsão em legislação doméstica, anterior a prisão. E 
por critérios materiais, entende-se a necessidade de estabelecer processos objetivos com causas e 
condições da privação de liberdade.  
11 A penalização da entrada irregular em um país supera os fins legítimos dos Estados em controlar 
as suas fronteiras e pode dar lugar a detenções desnecessárias (CoIDH, 2010, p. 54).  
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penitenciários. Neste debate, a Corte expressa particular preocupação em relação 

ao fenômeno da criminalização da migração12 e com a detenção de crianças e 

adolescentes13. No segundo caso, há constrição do direito de ir e vir em razão da 

aplicação de uma pena advinda da realização de um crime, prevista no Código 

Penal. 

Neste sentido, a fim de não violar o direito à integridade física, bem como 

atender aos fins legítimos, idôneos, necessários e proporcionais da privação de 

liberdade, a Corte estabelece que a lei deverá prever um prazo máximo, que em 

nenhum caso poderá ser excessivo ou indefinido. Esse parâmetro coincide com o 

parágrafo quarto do artigo 7 da Convenção, que prevê o dever de informar os 

motivos da privação de liberdade. As razões devem ser fundamentadas, 

individualizadas14 e periodicamente revisadas15.  

O artigo 7.5 da Convenção prevê a necessidade do controle judicial da 

privação de liberdade, isto é, o detido deverá comparecer pessoalmente, sem 

demora, perante o juiz ou autoridade judicial, o qual deve ouvi-lo pessoalmente, 

valorar as suas explicações e decidir se procede a liberação ou mantém a privação 

de liberdade, conforme o caso Vélez Loor vs. Panamá, julgado pela Corte. Ressalta-

se, portanto, o dever de encaminhar o detido a uma audiência de custódia. O 

Tribunal destaca que o termo colocar à disposição é satisfeito quando o indivíduo é 

conduzido à presença de uma autoridade, habilitada por lei a exercer as funções 

judiciais que tenha condições de decidir acerca da manutenção ou liberação da 

 

12 Práticas e discursos que alimentam a percepção que os imigrantes são perigosos e que estão na 
origem do aumento da insegurança (CoIDH, 2010, p. 55). Atribuem-se também condições de 
ilegalidade aos aspectos que são de natureza de irregularidades administrativas. Essa confusão 
terminológica converge a política criminal com a política migratória.  
13 O Tribunal destacou a posição de Garante do Estado quando se tratam de crianças ou 
adolescentes não acompanhados ou separados de suas famílias. Neste contexto, é improcedente a 
privação de liberdade, tendo em vista a necessidade de proteção especial e a priorização do princípio 
do interesse superior da criança (CoIDH, 2014, p. 58). 
14 A Corte (2014, p. 73) prevê também a efetividade da comunicação utilizada, isto é, a informação 
deve ser prestada de maneira oral ou escrita. Quanto aos encargos que lhe são atribuídos, esses 
precisam ser realizados de maneira escrita e em idioma adequado, que a pessoa compreenda. Se for 
criança, em linguagem adequada ao seu desenvolvimento e idade.  
15 É considerada detenção arbitrária toda e qualquer privação de liberdade fundada em argumentos 
como segurança e ordem pública, uma vez que a mera listagem de todas as normas aplicáveis ao 
caso concreto é insuficiente para avaliar a necessidade ou não da medida (CoIDH, 2010, p. 40). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 423 - 452 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.423-452, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Fevereiro 18, 2019; Accepted/Aceito: Janeiro 15, 2020] 

 

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

privação de liberdade, desde que seja dotada de imparcialidade e independência. 

Assim, a exemplo do caso Vélez Loor vs. Panamá, a Corte estabeleceu que 

a disposição do migrante frente à presença da autoridade administrativa não é 

suficiente para que se satisfaça a garantia do artigo 7.5 da Convenção. O Tribunal 

pontuou que a autoridade anteriormente citada “[...] não possui caráter judicial nem 

cumpre funções judiciais” (CoIDH, 2010, p. 35). 

Neste sentido, a interpretação dada pela Corte aos primeiros parágrafos do 

artigo 7 e do artigo 5 estabelecem parâmetros de proteção à integridade física, moral 

e psíquica, e a liberdade pessoal no tratamento dos migrantes nas detenções 

migratórias. A Corte enfatiza a necessidade de distinguir a ilegalidade da 

irregularidade, isto é, a situação do migrante é irregular. Migrar não é um crime e 

não deve ser tratado como tal.  

O parágrafo sexto do artigo 7 diz respeito à interposição de recursos e, por 

uma escolha didática, será analisado em conjunto com os artigos 8 e 25 da 

Convenção. A seção a seguir trata da proteção e das garantias judiciais nos 

processos migratórios.  

 

3.3  ACESSO À JUSTIÇA, PROTEÇÃO E GARANTIAS JUDICIAIS 

 

A migração contempla diversos cenários que podem colocar o migrante 

internacional diante de um processo judicial ou administrativo. Neste contexto, é 

possível citar desde os procedimentos migratórios ao ingressar em um Estado 

(trâmites relativos à regularização documental) até os processos envolvendo 

medidas compulsórias de saída, como a deportação e a exportação.  

Nesta seção, serão analisados os artigos 8 e 25 da Convenção, que dizem 

respeito às proteções e garantias judiciais, isto é, o efetivo direito de acesso à 

justiça. Tais artigos englobam os princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa.  

No que concerne à garantia judicial, o artigo 8 da Convenção assegura que 

todo processo judicial ou administrativo deve resguardar as garantias mínimas 

processuais, como o devido processo legal e o direito de defesa. Quanto à proteção 
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judicial, o artigo 25 combinado ao artigo 7.6, ambos da Convenção, garantem que 

toda pessoa tem o direito a um recurso simples, rápido e efetivo em face de decisão 

que houver violado os seus direitos. A Corte enfatiza ainda que esse recurso deve 

ter capacidade, de fato, de reverter a situação do indivíduo e não ser meramente 

ilusório. 

Assim, antes mesmo de o migrante ser conduzido à presença judicial, é 

necessário que ele esteja devidamente assessorado para que tenha condições de 

produzir a sua defesa (inicial ou recursal). A assistência pode ter caráter consular, 

legal e/ou de interpretação/tradução (quando necessário)16. 

No que concerne à assistência consular, pontua-se que essa proteção 

diplomática é amparada pelo artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares e reafirmada pela Corte na Opinião Consultiva 16 de 1999. No caso 

Vélez Loor vs. Panamá, a Corte (2010, p. 49) afirmou que esse direito inclui três 

aspectos fundamentais, quais sejam: 1) a notificação do Estado sobre a condição do 

indivíduo (em casos de detenção migratória), bem como do próprio indivíduo sobre o 

seu direito à assistência consular; 2) a viabilização de meios efetivos de 

comunicação entre o imigrante e o seu Estado de origem; assim como, 3) a efetiva 

assistência em si. O caso Tibi vs. Equador, por sua vez, destaca que o cônsul, ao 

ser acionado, poderá providenciar a regular inspeção das condições de prisão, 

tradutores e assistência legal. 

Quanto à assistência jurídica, a Corte pontua que essa prestação é uma 

obrigação estatal, quando o migrante não tiver condições econômicas de contratar a 

defesa técnica. Seja através das defensorias públicas, advogados vinculados a 

clínicas jurídicas universitárias ou advogados privados. Os profissionais habilitados 

devem dispor de tempo hábil para elaborar a defesa técnica, acesso integral aos 

documentos do processo e fundamentação das decisões judiciais ou administrativas 

para a interposição de recursos. Esse direito é irrenunciável, visto que o imigrante 

não pode ficar à mercê do poder punitivo estatal em razão da sua condição 

 

16 Em razão da vulnerabilidade dos migrantes, o direito de acesso à justiça deve ser real e não 
somente formal. Para tal, exige-se a adoção de medidas de compensação (CoIDH, 2003, p. 122). 
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vulnerável.  

Por fim, quanto às assistências estatais devidas aos imigrantes, a Corte 

salienta que o indivíduo deve dispor de um intérprete ou tradutor, quando 

necessário. De acordo com o posicionamento na Opinião Consultiva 16, essa 

prestação, quando solicitada, é fundamental para que o imigrante compreenda todas 

as orientações e etapas processuais as quais ele é submetido.  

Assim, para a plena satisfação do acesso à justiça e da não violação das 

garantias e proteções judicias, os Estados devem comprometer-se a: prestar as 

informações sobre os encargos contra a pessoa e dos motivos da sua expulsão ou 

deportação, bem como dos seus direitos (que incluem solicitar e receber assistência 

consular, assessoria legal gratuita e, se for o caso, tradução ou interpretação); em 

caso de julgamento desfavorável, o imigrante tem o direito de interpor um recurso a 

fim de revisar a decisão; e ser formalmente notificado sobre a eventual decisão de 

expulsão e deportação, que deve estar devidamente motivada. 

 

3.4 DIREITO À VIDA FAMILIAR E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

Nos últimos anos, a migração de crianças tornou-se uma realidade global. 

De acordo com o relatório A child is a child: Protecting children on the move from 

violence, abuse and exploitation, elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e publicado em maio de 2017, cerca de 300 mil crianças 

desacompanhadas ou separadas dos seus familiares cruzaram as fronteiras de seus 

Estados de origem e foram registradas em 80 Estados entre 2015 e 2016 (UNICEF, 

2017, p. 14)17. 

A Corte IDH é enfática ao considerar os princípios do superior interesse da 

criança e da participação como norteadores em casos envolvendo crianças e 

 

17 O número de crianças refugiadas aumentou exponencialmente em dez anos. Sendo assim, metade 
da população mundial de refugiados era composta por elas. De acordo com a UNICEF (2017, p. 30), 
os dados mundiais acerca das crianças detidas em razão da sua situação migratória, por sua vez, 
são imprecisos. Contudo, mais de 100 países são conhecidos por essas práticas. 
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adolescentes. Isso implica em dispor e executar diretamente medidas de proteção a 

eles, que favoreçam o desenvolvimento e o fortalecimento do núcleo familiar.  

A Corte expressou no Parecer Consultivo 21 (CoIDH, 2014, p. 58), que “a 

criança tem o direito a viver com a sua família, responsável por satisfazer suas 

necessidades materiais, afetivas e psicológicas”. Assim, as separações legais só 

podem ocorrer se devidamente justificadas no superior interesse da criança, de 

forma excepcional e, na medida do possível, temporárias.  

Nos casos de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio, é necessário 

que seja outorgada atenção prioritária a esses casos, tendo em vista a 

vulnerabilidade dos indivíduos menores de idade. Logo, as crianças devem estar 

assessoradas por uma representação de um membro da ACNUR (quando se tratar 

de solicitante de refúgio), intérprete competente, assim como representação e 

assessoria legal (gratuita e com capacidade especializada), realização de uma 

entrevista pessoal com a criança e/ou adolescente com as devidas garantias e 

explicações adequadas à sua faixa etária (CoIDH, 2014, p. 95). Nos casos de 

custódia da criança quando sofrerem detenção, deportação ou expulsão dos seus 

parentes imigrantes e nos processos de expulsão envolvendo crianças, a Corte IDH 

(2014, p. 125) pontua que os Estados devem considerar as particularidades18 de 

cada caso.  

A Corte, portanto, afirma que duas incumbências devem ser respeitadas 

pelo Estado quanto à vida familiar: (1) obrigação de prevenir a separação familiar e 

preservar a unidade familiar; e (2) a adoção de medidas positivas para garantir o 

exercício e usufruto dos seus direitos.  

 

 

 

 

 

18 (a) a história imigratória; (b) a consideração sobre a nacionalidade, guarda e residência dos filhos 
do indivíduo que se pretende deportar; (c) o alcance da ruptura familiar devido à expulsão; e (d) o 
alcance da perturbação na vida diária da criança.  
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4   OS PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

DOS MIGRANTES  

 

O estabelecimento de critérios objetivos para a proteção dos fluxos 

migratórios é urgente em razão dos dados alarmantes dessa população. Os dados a 

seguir demonstram a relevância da temática para a região e incitam a reflexão sobre 

o estabelecimento de parâmetros de tratamento. Na tabela abaixo, apresentam-se 

dados sobre as migrações no mundo, na América Latina e nos Estados Unidos da 

América.  

 

Tabela 3: Dados da migração em perspectiva comparada 

 

Números em 2019 Mundo  América Latina 

e Caribe 

Estados Unidos 

da América  

Número estimado de migrantes internacionais 272 milhões 11.673.288 

 

58.647.822 

 

Proporção estimada de mulheres entre os 

migrantes internacionais  

47,9% 5.826.152 

 

30.359.550 

 

Número de trabalhadores migrantes 164 milhões  37 milhões 4,3 milhões 

Número de refugiados 25,9 milhões  607.263 1.086.344 

Número de apátridas 3,9 milhões  - - 

 
Fonte: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas < 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp> 
Acesso em 9 de abril de 2020.   
 

4.1 DIREITO À NACIONALIDADE 

 

Os esforços para a proteção ao direito à nacionalidade partem de um 

compromisso universal assegurado pelo artigo 15 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e reforçado no âmbito regional pelo artigo 20 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. As pessoas sem nacionalidade são categorizadas 

pelo Direito Internacional como apátridas. Assim, em consequência dessa situação, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 423 - 452 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.423-452, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Fevereiro 18, 2019; Accepted/Aceito: Janeiro 15, 2020] 

 

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

gozam de proteção especial por estarem mais vulneráveis a ter uma vida sem 

acesso aos seus direitos e marcada pela marginalização. 

Um dos principais problemas para os apátridas, segundo Van Waas (2017, 

p. 71), é a obtenção de documentos de identificação. A autora ainda complementa 

que “[...] sem prova de existência, acessar serviços, envolver-se em qualquer tipo de 

transação e mesmo mover-se livremente pelo país pode ser impossível”.  

O apátrida, segundo os termos do artigo 1 do Convenção sobre o Estatuto 

dos Apátridas, é toda pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, 

segundo a sua legislação, como seu nacional. Nesse sentido, é possível que um 

apátrida nunca tenha saído das fronteiras do seu Estado, assim como, em 

contrapartida, tenha migrado e goze do status de refugiado ou da proteção 

complementar.  

No âmbito da Corte Interamericana, há um precedente a respeito da 

temática, qual seja o caso das Crianças Yean e Bosico vs. República Dominicana, 

uma vez que as autoridades do Registro Civil negaram a emissão de certidão de 

nascimento de Dylcia Yean e Violeta Bosico. Apesar de terem nascido no território 

dominicano e o Estado adotar o princípio ius soli na determinação da nacionalidade, 

as crianças permaneceram como apátridas até 25 de setembro de 2001, quando 

lhes foram outorgadas as certidões.  

A ausência de vínculo com algum Estado faz com que os apátridas também 

sejam privados do reconhecimento da sua personalidade jurídica, uma vez que a 

nacionalidade é considerada um pré-requisito para que um indivíduo seja declarado 

como tal. Neste contexto, de acordo com o entendimento da Corte (2005, p. 69), 

esse limbo jurídico vulnera essas pessoas, tendo em vista que lhes é negada a sua 

condição de sujeito de direitos.  

Destaca-se que as crianças supracitadas possuíam mães de nacionalidade 

dominicana e pais de nacionalidade haitiana, portanto, fazem parte da população 

dominicana com ascendência haitiana. Assim, a Corte determina os seguintes 

critérios de tratamento aos filhos de pais imigrantes: o status migratório não pode ser 

condição para concessão de nacionalidade; o status migratório de uma pessoa não 

se transmite aos filhos; a condição do nascimento no território do Estado é a única a 
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ser demonstrada para a aquisição da nacionalidade, no que se refere a pessoas que 

não teriam direito a outra nacionalidade, se não adquirem a nacionalidade do Estado 

onde nasceram.  

A faculdade de definir os critérios de concessão de nacionalidade é 

reconhecida aos Estados; contudo, essa ação discricionária é limitada pelo duplo 

dever estatal de oferecer uma proteção sem discriminação aos indivíduos, bem 

como prevenir, evitar e reduzir a apatridia (CoIDH, 2005, p. 60).  

 

4.2  DIREITO DE CIRCULAÇÃO E RESIDÊNCIA COMBINADO AO PRINCÍPIO DA 

NÃO DEVOLUÇÃO 

 

Antes mesmo de analisar o artigo 22 da Convenção, que diz respeito à 

circulação e residência, bem como ao princípio da não devolução, pontua-se a 

necessidade de diferenciar as particularidades de cada categoria de migrantes. 

Jubilut e Apolinário (2010, p. 279) destacam a relevância de analisar a tendência do 

direito internacional em criar um ramo autônomo para as migrações e, 

consequentemente, sujeitar todas as espécies de migrantes em uma mesma 

classificação genérica. 

As autoras supracitadas (2010, p. 279) destacam que antes das duas 

guerras mundiais, a proteção das pessoas em movimento não ocupava um local de 

relevância nas agendas internacionais. Contudo, a Segunda Guerra Mundial gerou 

um enorme fluxo de pessoas deslocadas forçadamente, o que incitou a preocupação 

da comunidade internacional.  

Diante desses desafios, surgiram as figuras dos refugiados e apátridas, isto 

é, pessoas em condição de hipervulnerabilidade que necessitavam de proteção 

especial. Deste modo, foram firmadas a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 

sobre os direitos dos refugiados, e as Convenções de 1954 e 1961 sobre os 

apátridas.  

As migrações forçadas acontecem quando o elemento volitivo é inexistente 

ou minimizado. Neste conceito, enquadram-se os refugiados convencionais e não 

convencionais (deslocados por conflitos armados, desastres ambientais ou violações 
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massivas de direitos humanos).  

O artigo 22 da Convenção, por sua vez, trata da livre circulação e residência. 

Os nove parágrafos do artigo supracitado tratam de diversas garantias em relação 

aos deslocamentos, quais sejam: do conteúdo do primeiro parágrafo, também se 

depreende a proteção ao deslocado interno; do parágrafo segundo, assegura-se o 

direito a sair livremente de qualquer Estado, inclusive do próprio, podendo esse 

direito ser privado somente em virtude da lei (parágrafo 3, art. 22); o parágrafo 

quarto pontua que os direitos do primeiro parágrafo só podem ser restringidos 

mediante requisitos legais; o parágrafo quinto, por sua vez, garante a proibição de 

expulsão de nacionais e a privação de ingressos de nacionais dentro do seu próprio 

Estado (exílio forçado e proibição de reingresso).  

Os parágrafos sexto, oitavo e nono do artigo 22 da Convenção tratam 

acerca da proteção ao imigrante internacional. Desses dispositivos depreende-se o 

princípio da não devolução (non-refoulement), que consagra que a pessoa não pode 

ser rechaçada na fronteira ou expulsa de um Estado sem uma análise adequada e 

individualizada do seu pedido de asilo (art. 22.8, CADC). O parágrafo sexto destaca 

a proibição de expulsar o imigrante que se encontre regularmente em um 

determinado território, salvo em cumprimento de decisão motivada por razões legais. 

Além disso, o parágrafo nono rechaça a expulsão coletiva de imigrantes.  

O princípio da não devolução, isto é, do non refoulement é denominado 

como a pedra angular da proteção dos refugiados. Esse princípio possui natureza 

jus cogens, conforme estabelecido nos artigos 53 e 64 da Convenção de Viena 

sobre os Direitos do Tratados de 1969, e não pode ser derrogado pela vontade dos 

Estados. Assim, em virtude desse princípio de natureza imperativa, antes que o 

Estado proceda qualquer medida de retirada, é necessário que a pessoa tenha o 

seu pedido individualizado e analisado adequadamente.  

A Convenção Americana dispõe a interpretação ampliada do princípio, 

prevendo que não somente os asilados e refugiados possuem esse direito, assim 

como todos que tiverem a sua integridade ou liberdade pessoal em risco, sem 

importar a sua condição migratória no Estado em que se encontre. Desse modo, o 

caso Família Pacheco Tineo vs. Bolívia destaca a necessidade de realização de 
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uma entrevista pessoal, bem como avaliação prévia preliminar quando o imigrante 

alegar o risco à sua devolução.  

Quanto à expulsão coletiva de imigrantes, destaca-se que nos casos 

Nadege Dorzema vs. República Dominicana e Pessoas dominicanas e haitianas 

expulsas vs. República Dominicana, a Corte considerou que o caráter coletivo das 

expulsões implica em uma decisão sumária, a qual não foram pormenorizados os 

critérios objetivos e as circunstâncias individuais de cada imigrante.  

Destarte, a Corte estabelece as seguintes garantias mínimas que precisam 

ser satisfeitas, como: o imigrante deve ser informado expressamente das acusações 

formuladas contra ele, bem como as possibilidades jurídicas de defesa, e os seus 

direitos de solicitar e receber assistência consular, assessoria jurídica e, se for o 

caso, tradução ou intérprete; em caso de decisão desfavorável, deve lhe ser 

oportunizado à revisão perante autoridade competente; e a eventual exclusão só 

poderá ser realizada depois de uma decisão fundamentada conforme a lei e 

devidamente notificada.  

 

4.3 DIREITO DE BUSCAR E RECEBER ASILO  

 

No âmbito do Direito Internacional, é possível encontrar diversas 

modalidades de asilo. Na América Latina, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos destaca que existe uma “tradição latino-americana de asilo” no que 

concerne à concessão de asilo diplomático, asilo territorial e a não extradição por 

motivos políticos. A nível universal, por sua vez, encontra-se o instituto do refúgio 

como uma das formas de asilo. 

Os doutrinadores definem que “asilo é diferente da condição de refugiado, 

uma vez que o primeiro constitui a instituição para a proteção, enquanto o último 

refere-se a uma categoria de indivíduos - entre outros - que se beneficiam dessa 

proteção”, de acordo com o entendimento de Gil-Bazo e Nogueira (2013, p. 1).  

Dentre as modalidades de asilo, o refúgio recebe proteção especial por ter 

um aparato próprio de funcionamento. Inicialmente, o artigo 1o da Convenção de 

1951 define quem é o refugiado convencional, ou seja, é aquela pessoa que se 
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encontra fora do seu Estado devido a fundado temor de perseguição por raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas.  

No entanto, o artigo supracitado estabelece uma limitação temporal e 

espacial quanto à sua utilização. Sendo que temporal aplicar-se-ia “em 

consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951” e a 

limitação geográfica, pois seria utilizado, inicialmente, pelos Estados do continente 

europeu.  

O regime jurídico internacional foi moldado em razão de um contexto maior, 

envolvendo as consequências das duas grandes guerras mundiais. Moraes e 

Ramirez (2017, p. 199) afirmam que, no intuito de prever o fenômeno do refúgio 

como algo passageiro, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

criou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a princípio 

com o mandato de três anos, para lidar com a questão dos refugiados, que vem 

sendo renovado até os dias atuais. No entanto, atentos ao crescimento dos 

deslocamentos forçados, em 1967, fora criado o Protocolo Adicional de 1967, 

relativo ao Estatuto dos Refugiados, que eliminou as limitações temporais e 

espaciais dadas ao termo refúgio convencional.  

No âmbito regional, a Convenção de 1969 da Organização da Unidade 

Africana, dadas as necessidades locais, ampliou o termo refugiado(a), aplicando não 

somente aos casos definidos pela Convenção de 1951, bem como a toda pessoa 

que deixe o seu Estado devido a uma agressão, ocupação externa, dominação 

estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa 

parte ou na totalidade do seu Estado de origem.  

Dados os fluxos transnacionais na América Latina, o termo refugiado 

também foi ampliado pela Declaração de Cartagena, que considerou a doutrina dos 

relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Apesar do caráter não 

vinculante da Declaração de Cartagena, diversos Estados incorporaram tal 

interpretação extensiva às suas legislações nacionais19.  

 

19 Há um crescente debate sobre a situação das pessoas deslocadas em razão dos desastres 
ambientais no contexto das mudanças climáticas. Esses imigrantes são conhecidos também como 
refugiados não convencionais, de acordo com Claro (2015, p. 219). Essa nomenclatura surgiu pois 
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A Corte, inclusive, já expressou no Parecer Consultivo 21 de 2014 a 

possibilidade de concessão de proteção complementar, que é uma maneira na qual 

o Estado reconhece a situação, identifica o risco e tem conhecimento das suas 

necessidades. Ainda, segundo a ACNUR, os direitos derivados da proteção 

internacional deveriam basear-se nas necessidades da pessoa solicitante e não na 

classe de proteção internacional outorgada.  

A Corte (2012, p. 54) considera que, em conformidade com os artigos 8, 

22.7, 22.8 e 25 da CADH, para que se garanta o devido processo legal nos casos de 

reconhecimento da condição de refúgio, é primordial: garantia das facilidades 

necessárias, que incluem intérprete (se preciso), representação legal, orientação 

adequada ao solicitante, entrevista pessoal, decisões devidamente fundamentadas, 

adoção do princípio da confidencialidade, prazo razoável para recorrer às decisões, 

bem como recurso com efeitos suspensivos.  

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os fluxos migratórios contemporâneos são formados por diversos fatores 

que exigem atenção, como: a composição, a faixa etária, as motivações e os graus 

de vulnerabilidade. Atenta a essas condições que carecem de proteção, a Corte 

Interamericana, por meio de jurisprudências e pareceres consultivos, estabeleceu 

critérios de tratamento aos migrantes nas jurisdições dos Estados-membros.  

Após o exame dos documentos do Sistema Interamericano, os resultados 

desta pesquisa confirmam a existência de parâmetros interamericanos de proteção 

dos direitos humanos dos migrantes, e indicam quais vulnerabilidades são mais 

resguardadas pelos precedentes continentais.  

 

eles não são protegidos, de forma específica, por tratados internacionais ou regionais. Assim, Claro 
(2015, p. 164) defende a adoção de sete aspectos, considerados boas práticas, em prol da proteção 
dos refugiados ambientais, quais sejam: a) via da ação humanitária; b) via da proteção 
complementar; c) via da legislação nacional; d) via da justiça climática; e) via da responsabilidade 
compartilhada; f) via da judicialização do refúgio ambiental; e g) via do tratado internacional.  
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Por meio dos dados estatísticos, foi possível atestar a necessidade de 

atenção a potenciais fenômenos que desencadeariam violações de direitos 

humanos, como o refúgio não convencional, a detenção migratória, a criminalização 

dos migrantes, os elevados índices de desigualdade social e as estruturas 

discriminatórias de acesso à justiça. 

Os parâmetros protetivos são imperativos, pois os migrantes possuem 

vulnerabilidades que exigem a adoção de medidas de compensação por parte dos 

Estados. O princípio da igualdade e da não discriminação atesta a possibilidade de 

adoção de medidas diferenciais, mas sem cunho discriminatório, desde que sejam 

objetivas, razoáveis e necessárias. 

No que tange às detenções migratórias, os parâmetros que dizem respeito à 

integridade e à liberdade pessoal destacam a observância da atenção médica, 

saúde e higiene, superlotação e distinção entre as privações de liberdade para fins 

punitivos e fins migratórios.  

As garantias e proteções judiciais são plenamente satisfeitas quando há 

medidas de compensação. As assistências consulares, jurídicas e de tradutores são 

imprescindíveis para sanar o desequilíbrio processual. Além disso, é necessário 

assegurar que os recursos tenham efeito real e não meramente ilusório.  

Quando se trata de crianças e adolescentes, a Corte enfatiza a importância 

de observar os princípios do superior interesse da criança e da proteção do núcleo 

familiar. Quanto ao direito à nacionalidade e de buscar e receber asilo, os Estados-

membros possuem o dever de prevenir, evitar e reduzir a apatridia e o refúgio, seja 

pela concessão de personalidade jurídica, proibição de expulsões coletivas e 

aplicação do princípio do non refoulement.  

As novas manifestações de vulnerabilidades têm instigado a reexaminar a 

forma de tratamento dos fluxos migratórios. Pensar esses movimentos em 

realidades distintas exige tratos que adequem a determinados cenários, como é o 

caso do continente americano. Os esforços contínuos do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos em garantir e implementar direitos a esses grupos são válidos, 

mas revelam novos desafios à agenda regional. A contribuição dessa análise, 

portanto, indicou tendências da atuação da Corte e demonstrou a constante 
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necessidade de criar referenciais de proteção que possam ser seguidos pelos 

Estados-membros.  
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RESUMO  
 
Objetivo: O presente artigo tem como objetivo principal investigar o crescimento do 
movimento antivacinação e a complexidade ético-jurídica na ponderação do 
exercício da autonomia parental na recusa vacinal, os direitos das crianças e a tutela 
da saúde pública.   
 
Metodologia: O estudo adota o método de abordagem hipotético-dedutivo e o 
método de procedimento analítico por meio da revisão bibliográfica.  
 
Resultados: A pesquisa identifica os desafios relacionados à promoção da saúde 
infantil no contexto de consagração da pós-verdade; demonstra estatisticamente a 
redução no índice de doenças mediante a implementação de políticas públicas de 
vacinação e de que os benefícios da imunização prevalecem sobre os riscos. 
 
Contribuições: A partir da análise realizada, identifica no cenário de internet e pós-
verdade o impacto da tecnologia algorítmica na atual construção dos papéis sociais 
que estimulam a expansão de posturas negacionistas a partir de especulações ou 
inverdades propagadas pela mídia, o que reforça a necessidade de formulação de 
estratégias para uma conscientização verdadeira, atinente à proteção jurídica 
universal do direito humano à saúde. Ao final, ressalta a importante atuação do 
Estado para coibir a recusa vacinal, bem como a participação da sociedade civil na 
formulação de estratégias para a efetivação do direito à saúde.  
 
Palavras-chave: Movimento antivacinação; saúde; direitos humanos; pós-verdade. 
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: The research analyses the growth of the anti-vaccine movement and the 
ethic-legal complexity in pondering the use of parental autonomy in vaccines refusal, 
children rights and the protection of public health. 
 
Methodology: The study adopts the hypothetical-deductive approach and the 
analytical procedure method through bibliographic review. 
 
Results: The research identifies the challenges related to children health promoting 
in the post-truth context consecration; it shows statistically the reduction in the 
diseases index with implementation of vaccine related public policies and that the 
benefits of immunization prevail under the risks attached to it. 
 
Contributions: The research identifies the internet and post-truths scenarios and the 
impact of algorithmic technology in the current construction of social roles that 
incentive the expansion of denial postures through speculations of untruths propelled 
by the media, which reinforces the need of the formulation of strategies for a real 
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enlightenment towards a universal legal protection of the human right to health. 
Finally, the study highlights the important performance of the State to deter vaccines 
refusal, as well as to the participation of civil society in the formulation of strategies to 
turn in effect the right to health. 
 
Keywords: Anti-vaccine movement; health; human rights; post-truth. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Fome, conflitos e doenças atormentam a humanidade nesta segunda 

década do século XXI e, ainda que se considere o crescente avanço tecnológico, a 

pobreza apresenta-se como o principal entrave para a superação de tais males. 

Neste estudo, as doenças recebem uma abordagem privilegiada em razão do modo 

como o desenvolvimento científico tem promovido o enfrentamento eficaz, ainda 

que, com relação a doenças como a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), o tratamento não seja para curar, mas sim propiciar sobrevida com 

qualidade. 

No entanto, mesmo diante dos resultados benéficos obtidos pela imunização 

das pessoas no Brasil e no mundo, erradicando doenças nos mais diversos lugares, 

um movimento antivacinação vem ganhando força, publicidade e adeptos em vários 

Estados, desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa onda contrária às vacinas tem 

preocupado autoridades do mundo todo, pela facilidade e rapidez com que as 

informações são compartilhadas atualmente na internet, especialmente pelas redes 

sociais e, apesar da incontestável consolidação das vacinas para a prevenção e a 

erradicação de doenças, bem como da implementação de políticas públicas para o 

acesso universal, no presente estudo questiona-se o porquê da existência dessa 

nova “Revolta da Vacina” e quais são os desafios ético-jurídicos para a promoção da 

saúde pública em um contexto de pós-verdade, na perspectiva dos Direitos 

Humanos.  

Por meio do método de abordagem hipotético-dedutivo e do método de 

procedimento analítico por meio da revisão bibliográfica, a pesquisa inicialmente 

aborda a tutela constitucional do direito à saúde. Posteriormente, estuda a política 
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de vacinação infantil no Brasil, investigando os riscos atinentes em publicações 

específicas da área. Ao final, inter-relaciona os temas internet, pós-verdade e o 

movimento antivacinação, partindo da premissa de que a tecnologia algorítmica da 

internet, com sobrecarga de informações, filtros bolhas e câmaras de eco, pode 

contribuir para a disseminação de inverdades sobre a vacinação, confundindo e 

amedrontando as pessoas, fazendo com que as doenças consideradas erradicadas, 

voltem à pauta dos governos e da Organização Mundial da Saúde. 

 

 

2  A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

 

Os estudos de história registram a ocorrência de diversas calamidades que 

não puderam ser evitadas como a Peste Negra ou Peste Bubônica, com um saldo 

de 200 milhões de mortos na Eurásia do século XIV; varíola, gripe, sarampo e outras 

doenças infecciosas que dizimaram a população do México revelando, ainda, queda 

de mais de 90% da população das Américas, Austrália e ilhas do Pacífico. No século 

XX, a pandemia de Gripe Espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em 

1918, o que é comparado aos 40 milhões de mortos no período compreendido entre 

1914 a 1918 com a Primeira Guerra Mundial. Em todas as circunstâncias, as 

crianças constituíram o grupo mais vulnerável, sendo considerado normal que um 

terço delas morresse antes de chegar à idade adulta. (HARARI, 2016, p.16-20).  

Em terras brasileiras, no início do século XX, mais precisamente no ano de 

1904, devido às questionáveis condições de higiene e ao precário sistema de 

saneamento básico da cidade do Rio de Janeiro, o município foi tomado por uma 

onda severa de varíola, espalhando a doença entre a população. O vírus, aliado à 

característica falta de informações e de conhecimento da época – em que as 

pessoas ainda não sabiam dos efeitos benéficos da vacinação –, fizeram com que 

os habitantes negassem-se à imunização, por medo de que a dose da vacina fosse 

deixá-los mais doentes ou até matá-los. Em alguns casos, por machismo, os 

homens não deixavam suas esposas ou filhas serem vacinadas pelos responsáveis, 

colaborando para que a epidemia avançasse. Oswaldo Cruz, então Diretor Geral da 
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Saúde Pública, elaborou um plano para sanear a cidade e impôs a obrigatoriedade 

da vacinação, criando uma polícia sanitária para invadir as casas e vacinar à força a 

população, que por desconhecimento a respeito das vacinas, organizou um motim 

popular contra os atos autoritários do governo. (PORTO, 2003). Tal recusa vacinal, 

conhecida como “Revolta da Vacina ou Movimento Quebra Lampiões”, demonstrou 

resistência à vacinação obrigatória contra a varíola. O episódio é relembrado em 

razão da epidemia que causou em 1908, pois a doença foi impulsionada,1 restando 

então, a lição da vacinação necessária.  

O período referido foi caracterizado pelo notório desconhecimento sobre as 

doenças, seus agentes causadores e, ainda, sobre os tratamentos. Assim, o cenário 

propiciou patamares de calamidade, pois nem as autoridades conheciam totalmente 

os meios de controle da doença, sendo comum a atribuição das tragédias às 

criaturas fantásticas – deuses e demônios. Além da pobreza, ainda constituíam 

fatores favoráveis à propagação de epidemias o aumento populacional e a 

intensificação da mobilidade global. Entretanto, tem de ser destacado que a ciência 

vem progredindo e alcançando importantes conquistas no enfrentamento das 

doenças, inclusive antes inexistentes como Ebola, Gripe Aviária e Gripe Suína. 

Trata-se de um panorama científico delineado na conformação das relações entre 

Estado e cidadãos, aliado à pesquisa da indústria farmacêutica.  

Na década de 1970, Michel Foucault teorizou acerca das relações de 

biopoder, contextualizando a trajetória histórica da medicina. O pensador ressaltou o 

desenvolvimento da ciência médica na Europa a partir da instituição da clínica – 

fenômeno que permitiu o desenvolvimento dessa ciência como forma de controle 

disciplinar sobre a pessoa doente e o corpo social (2017). Quando a medicina 

 
1 A revolta surgiu como decorrência das medidas de higienização como a limpeza pública e a das 
casas dos cidadãos que eram visitados inclusive com acompanhamento policial para garantir a 
obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Os argumentos que justificaram a resistência eram 
violação da liberdade e da propriedade privada. Mais tarde, demonstrou-se a existência de interesses 
políticos que com a pretensão de depor o presidente Rodrigues Alves conduziram a Revolta da 
Vacina. O balanço do episódio é demonstrado em números – o manifesto de mais de 2 mil pessoas 
foi rompido pela repressão do Exército, 945 prisões foram realizadas, 461 pessoas deportadas, 110 
feridas e 30 mortos como saldo de menos de duas semanas de conflitos. Nesse cenário, Rodrigues 
Alves obrigou-se a desistir da vacinação obrigatória. No ano de 1908, o Rio de Janeiro foi atingido 
pela mais violenta epidemia de varíola e a população reagiu de modo diverso, buscando ser 
vacinada. (FIOCRUZ, 2005). 
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abandonou a tradicional visitação à casa dos doentes e centralizou o atendimento 

em uma instituição que, tecnicamente, ditou por seus profissionais a doença e o 

tratamento, fez consoante a terminologia “paciente” como designativa daquele que 

está sujeito às intervenções médicas. Entretanto, em um aspecto mais amplo, 

Foucault contextualizou a biopolítica como o poder regulamentador da vida coletiva, 

atuando preventivamente para garantir segurança ao todo (2000).  

Por este viés, a política de atuação do Estado de vacinação da população é 

congruente com o controle promovido pela perspectiva biopolítica referida por 

Foucault, pois permitiu prevenir os riscos à saúde coletiva atuando no controle de 

epidemias, sendo o fortalecimento da saúde pública um exercício de poder e força 

para a proteção da saúde da população, agindo o Direito Sanitário como regulador, 

por meio de normas jurídicas, das ações e serviços os quais objetivam a promoção 

da saúde (AITH, 2007, p. 92).  

A evolução social, assim como a mudança das necessidades básicas, a 

crescente valoração de bens e ampliação dos sujeitos coletivos de direitos, resultou 

em um conflito com a clássica dogmática jurídica e suas tutelas individualistas, 

impondo, assim, uma nova forma de teoria jurídica para garantir a tutela dos “novos” 

direitos (WOLKMER, 2006, p.123-124) 2,3,4 e, a partir do surgimento desses “novos 

 
 
3 O processo de positivação iniciou-se com a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, de 1776, e 
a Declaração Francesa, de 1789. Por meio de referidos documentos, pela primeira vez os 
consagrados direitos naturais da humanidade foram corporificados constitucionalmente. (SARLET, 
2012). Desta forma, no século XVIII, nasceu com a irresignação burguesa frente ao absolutismo, o 
movimento de positivação dos direitos humanos, os chamados direitos fundamentais de primeira 
dimensão 
4  Cumpre destacar que há uma divergência doutrinária referente à forma de retratar as 
transformações históricas por quais têm passado os direitos fundamentais. Certo grupo de 
doutrinadores faz alusão a uma evolução linear de ‘gerações’ sucessivas de direitos, que traduz a 
ideia equivocada de processo substitutivo e compartimentado. Todavia, autores nacionais, como 
Paulo Bonavides, Ingo W. Sarlet, Paulo de T. Brandão e Antônio Augusto C. Trindade, além de 
estrangeiros, como Joaquim Herrera Flores, David Sanchez Rubio e Helio Gallardo, preferem utilizar 
a expressão ‘dimensão’ em substituição ao termo ‘geração’, pois os direitos fundamentais não são 
alterados com o passar dos tempos, de forma sequencial, mas sim resultam de interações e lutas 
sociais referentes a todos os direitos, complementando-se e interligando-se. (WOLKMER e MORATO 
LEITE, 2016) 
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direitos”, por conta do desenvolvimento dos Direitos Humanos, houve um impacto na 

criação de dimensões de direitos.5  

  

Às primeiras, correspondem os direitos de liberdade, ou um não-agir do 
Estado; aos segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva do Estado. 
Embora as exigências de direitos possam estar dispostas cronologicamente 
em diversas fases ou gerações, suas espécies são sempre — com relação 
aos poderes constituídos, apenas duas: ou impedir os malefícios de tais 
poderes ou obter seus benefícios. Nos direitos de terceira e de quarta 
geração, podem existir direitos tanto de uma quanto de outra espécie. 
(BOBBIO, 1992) 
 

 

No que concerne à saúde infantil, a discussão situa-se na segunda e terceira 

dimensão, que abrange a saúde e direitos infantis respectivamente. A segunda 

dimensão6 apresenta o Estado como provedor, exigindo-lhe uma política pública que 

garanta os direitos sociais, econômicos e culturais, que procuram garantir a todos 

uma melhor qualidade de vida. Deste modo, inserindo-se na segunda dimensão de 

direitos, pode-se dizer que a garantia à saúde “é garantir que coletivamente haverá 

união de esforços de todos os setores da sociedade, para que todos tenham saúde, 

assumindo-se novamente o pacto social”. (RAEFFRAY, 2005, p.233) A partir da 

 
5 1ª Geração: os direitos individuais, que pressupõem a igualdade formal perante a lei e consideram o 
sujeito abstratamente. Tal como assinala o professor italiano, esses direitos possuem um significado 
filosófico-histórico da inversão, característica da formação do Estado Moderno, ocorrida na relação 
entre Estado e cidadãos: passou-se da prioridade dos deveres dos súditos à prioridade dos direitos 
do cidadão, emergindo um modo diferente de encarar a relação política, não mais 
predominantemente do ângulo do soberano, e sim daquele do cidadão, em correspondência com a 
afirmação da teoria individualista da sociedade em contraposição à teoria organicista tradicional. 2ª 
Geração: os direitos sociais, nos quais o sujeito de direito é visto enquanto inserido no contexto 
social, ou seja, analisado em uma situação concreta. Trata-se da passagem das liberdades 
negativas, de religião e opinião, por exemplo, para os direitos políticos e sociais, que requerem uma 
intervenção direta do Estado. 3ª Geração: os direitos transindividuais, também chamados direitos 
coletivos e difusos, e que basicamente compreendem os direitos do consumidor e os direitos 
relacionados à questão ecológica. 4ª Geração: os direitos de manipulação genética, relacionados à 
biotecnologia e bioengenharia, e que tratam de questões sobre a vida e a morte, e que requerem uma 
discussão ética prévia. 5ª Geração: os advindos com a chamada realidade virtual, que compreendem 
o grande desenvolvimento da cibernética na atualidade, implicando o rompimento das fronteiras, 
estabelecendo conflitos entre países com realidades distintas, via internet. (OLIVEIRA JUNIOR, 2000, 
p. 85-86). 
6 São direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais direitos — como o direito ao 
trabalho, à saúde, à educação — têm como sujeito passivo o Estado porque, na interação entre 
governantes e governados, foi a coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-los. O titular 
desse direito, no entanto, continua sendo, como nos direitos de primeira geração, o homem na sua 
individualidade.  (LAFER, 1988, p.127) 
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terceira dimensão, conhecida também como direito à fraternidade ou solidariedade, 

a titularidade não mais é exclusiva do homem na sua individualidade e sim na 

coletividade, trazendo, assim, a tutela dos interesses de grupos.7 Desta forma, a 

criança, anteriormente sem tutela estatal, passa a adquirir direitos condizentes com 

suas necessidades, como regulamentado pela “Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança”, documento que ratifica os direitos acordados na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e nos Pactos Internacionais de Direitos 

Humanos, a fim de promover uma proteção e atenção especial às crianças, por 

conta da sua vulnerabilidade, responsabilizando o Estado pelos cuidados e proteção 

das mesmas (SICOCHE, 2015, p.669).  

No Brasil, esses direitos passaram por um avanço significativo com a 

implementação da Lei n°. 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

adotando uma teoria da proteção integral a todas as crianças, pois anteriormente a 

garantia dos direitos específicos a esse público era legislada pelo Código de 

Menores de 1979, sendo limitada a proteção apenas às crianças e adolescentes que 

se enquadrariam no quadro de irregularidade social, não se dirigindo à prevenção do 

bem-estar infantil (VERONESE, 2013, p.41-43).  

Com essas novas perspectivas humanistas, o direito à saúde tornou-se um 

direito fundamental, positivado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

seu artigo XXV, 1, ao dizer que “todo ser humano tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar [...]”. Tal fato 

impulsionou a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), entidade com o 

dever de garantir o nível de saúde mais elevado que for possível para todos. Como 

direito fundamental, há uma obrigação do Estado em proteger a saúde contra 

qualquer ação nociva, mesmo oriunda de seus próprios cidadãos, pois a saúde 

pública possui um caráter coletivo, sendo, assim, uma atividade estatal da 

 
7 As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, a amplitude dos sujeitos coletivos, as 
formas novas e específicas de objetividades e a diversidade na maneira de ser em sociedade têm 
projetado e intensificado outros direitos que podem ser inseridos na "terceira dimensão", como os 
direitos de gênero (dignidade da mulher, subjetividade feminina), os direitos da criança, os direitos do 
idoso, os direitos dos deficientes físico e mental, os direitos das minorias (étnicas, religiosas, sexuais) 
e os novos direitos da personalidade (a intimidade, a honra, a imagem). (WOLKMER. 2016, p. 130-
131) 
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Administração Pública. (DALLARI, 1988, p.330). Os Direitos Fundamentais são 

aqueles direitos subjetivos positivados na constituição, destinados a todos os seres 

humanos, como é o caso do direito social à saúde, proposto pelo artigo 6°8 da 

Constituição de 1988, baseado no Princípio da Dignidade Humana, elemento 

inerente da pessoa humana, sendo irrenunciável ou inalienável. (SARLET, 2012). 

As normas jurídicas constitucionais são usadas como premissas e, 

consequentemente, criam outras normas jurídicas a respeito do assunto tratado para 

melhor organização, como o caso do Sistema Único de Saúde (SUS), criado para 

que o Estado possua instrumentos necessários para que coloque em prática o que  

externa o art. 196 da Constituição, em que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (AITH, 2007). 

Pontini e Fabriz entendem que também “a população deve prestar uma 

contribuição no sentido concreto, de colaboração de fato para a promoção dos 

serviços públicos de saúde, por meio de uma ação” (2019, p.3), já que o SUS, um 

sistema de saúde pública, regido pelo art. 198 da Constituição, prevê uma 

“participação da comunidade” em suas diretrizes.9 

Levando-se em consideração os argumentos apresentados, entende-se que 

a necessidade de prevenção de doenças não cabe apenas ao Estado, e sim a toda 

população em interesse do bem-estar coletivo. E, em consequência da recusa de 

alguns em contribuir para a segurança da saúde de todos, como no caso do 

crescente movimento antivacinação, o Estado, por meio de seus instrumentos de 

políticas públicas, deve aplicar sanções para assegurar a saúde de sua população.  

Assim, é imprescindível evidenciar este tema para debates eficazes e captar 

maior atenção da população, para que aquela saiba de seus direitos e deveres para 

 
8 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988) 
9 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) III - participação 
da comunidade. (BRASIL, 1988). 
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com todos, no intuito de evitar impasses futuros e proteger a saúde das pessoas, 

porque a dinâmica das transformações tecnológicas influencia esta nova realidade, 

exigindo mudanças e respostas mais profundas do Direito, em específico dos 

Direitos Humanos e a forma como são exercidos e protegidos, pois, de acordo com 

Bobbio (1992), estes direitos não nascem todos de uma vez, nascem quando devem 

e podem nascer.  

 

 

3  VACINAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: PERSPECTIVAS E DESAFIOS   

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu mais recente relatório, o 

World Health Statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable 

development goals, relata que as taxas de mortalidade de crianças menores de 

cinco anos caíram mais de 50% até o ano de 2016. Enquanto em 1990 a estimativa 

era de 93 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, em 2016 observou-se 41 mortes para 

1.000 nascidos vivos. No mesmo período, a mortalidade neonatal caiu de 37 para 19 

a cada 1.000 nascidos vivos. Ainda assim, destaca-se que em 2016 morreram por 

dia 15 mil crianças menores de 5 anos e cerca de 1 milhão de crianças entre 5 e 14 

anos por causas evitáveis. (OMS, 2018).      

Diante de tais estatísticas, a Organização tem como meta integrante dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) acabar com as mortes evitáveis 

de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos até o ano de 2030. Por ação 

conjunta entre todos os Estados o objetivo é reduzir a mortalidade neonatal de 19 

para, pelo menos, 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores 

de 5 anos para, pelo menos, 25 por 1.000 nascidos vivos.  

A OMS pretende, ainda, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de 

medicamentos e vacinas10 para doenças transmissíveis e não transmissíveis, 

especialmente com relação às que afetam os Estados em desenvolvimento, 

proporcionando o acesso universal para uma vida sadia. Considera-se a importância 

 
10 A vacinação é definida no processo de inoculação de um agente no corpo, seja um microrganismo 
ou uma substância, que produz imunidade para uma determinada doença. (FELICIANO, 2002). 
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dos objetivos, especialmente ao considerar que, em 2016,  “uma em cada 10 

crianças em todo o mundo não recebeu sequer a primeira dose da vacina contra 

difteria, tétano e coqueluche (DTP1) e a cobertura com as três doses recomendadas 

foi de 86%, um nível que permaneceu praticamente inalterado desde 2010”. (OMS, 

2018). 

As crianças constituem o principal público dos programas de vacinação 

compulsória, pois possuem uma condição de vulnerabilidade natural e suas vidas 

dependem das escolhas feitas pelos adultos. No que concerne à decisão de não 

vacinar as crianças, tem-se como escolha individual e elaborada a partir do 

(des)conhecimento e da (não)informação acerca da importância das vacinas, 

experiências passadas, assim como decorrente de convicções morais e religiosas, 

bem como em decorrência da repercussão midiática. (WOLKERS, 2016). 

Nestse mote, é percebida a condução do imaginário popular para a 

importância da vacinação, entretanto, a conscientização é lenta, de modo que o 

Programa Nacional de Imunização (PNI) foi consolidado apenas a partir de 1973, 

considerando o acesso universal e igualitário à vasta gama de vacinas para controlar 

doenças infecciosas e reduzir a mortalidade infantil. Um longo processo pode ser 

verificado para considerar o estabelecimento de uma autoridade sanitária no Brasil 

e, quando as vacinas passaram a substituir as marcas deixadas pelas doenças, 

percebe-se a formação de uma mentalidade para sua prevenção. 

Assim, a vacinação passa a ser obrigatória, constando na Lei n°. 6.259, de 

30 de outubro de 1975, e em seu decreto regulamentador n°. 78.231, de 12 de 

agosto de 1976, que em seu art. 29 aponta como “dever de todo cidadão submeter-

se e os menores dos quais tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação 

obrigatória”. Em seu parágrafo único, destaca a possibilidade de dispensa da 

vacinação obrigatória quando houver apresentação de atestado médico de 

contraindicação explícita da vacina. 

Nota-se no PNI, a cobertura homogênea para os diversos grupos 

populacionais. Contemporaneamente, 19 vacinas recomendadas pela OMS são 

oferecidas gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e beneficiam todas as 

faixas etárias, seguindo um calendário nacional de vacinação e distribuídas 
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gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. Encontra-se referência à 

eliminação da poliomielite, sarampo e rubéola no País. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015).  

Ainda assim, são constatados fatores que influenciam a decisão de recusa à 

vacinação com relação à ponderação dos riscos e benefícios, bem como com 

relação ao custo-benefício quando se trata de saúde pública. Em tais situações, 

parece adequado que os profissionais de saúde respeitem a responsabilidade 

parental, pois a autonomia tem limitações e a recusa pode constituir perigo à saúde 

de todos com a ocorrência de surtos posteriores. 

Investigando sobre as considerações das pessoas que referem riscos ou 

insegurança com relação aos efeitos das vacinas, encontra-se na literatura 

específica alguns apontamentos, como a possibilidade de desenvolvimento do 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O transtorno está indicado no rol dos 

riscos decorrentes da prática de vacinação, principalmente para sarampo, caxumba 

e rubéola. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a 

Agência Americana de Alimentos e Medicamentos (FDA) não demostraram 

associação entre as vacinas e o aumento de casos de autismo na população. 

(MILLER; MORO; CANO, 2015). 

Ainda, encontra-se referência a reações inflamatórias locais e, menos 

frequentemente, a exacerbação de doenças e alergias autoimunes com relação aos 

elementos que compõe as vacinas, que são denominados elementos adjuvantes 

como os sais minerais e o cálcio. Em geral, a observância de reações de 

hipersensibilidade está relacionada à suscetibilidade, o que torna o indivíduo 

predisposto à sua ocorrência. Deste modo, algumas vacinas são contraindicadas em 

pacientes com histórico de reação anafilática ao leite, ovos ou qualquer outro 

componente presente na formulação específica de uma vacina. Também, há 

evidências de que alguns eventos adversos resultam de fatores genéticos, como a 

narcolepsia relacionada à vacina contra a Influenza. (APS et al, 2015).  

Entretanto, dentre os riscos relacionados às vacinas, nota-se a não 

vacinação como a circunstância mais perigosa. Os efeitos adversos relacionados ao 

uso de vacinas, quando presentes e comprovados cientificamente, manifestam-se 
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com baixa incidência, sendo considerados inexpressivos se forem comparados aos 

riscos atinentes à não vacinação. Com este viés, ainda que em uma primeira análise 

a não adesão à vacinação integre a esfera privada, questiona-se a conduta em 

virtude dos riscos a que está exposta a população, pois ocorre redução da 

imunização do coletivo. As consequências podem ser consideradas a partir de 

surtos localizados em grupos ou populações específicas. As décadas de 1970 e 

1980 foram emblemáticas em Estados desenvolvidos, nos quais surtos de 

coqueluche aumentaram exponencialmente quando já constava dentre as doenças 

facilmente controladas com cobertura vacinal adequada. (WOLKERS, 2016).  

Assim, enquanto as estatísticas demonstram avanço a partir do controle e, 

até mesmo a erradicação das doenças por meio da implementação de políticas 

públicas para o acesso a medicamentos e vacinas, de outro vértice, percebe-se algo 

como desconsideração com relação às conquistas científicas atinentes ao setor 

quando crianças deixam de ser vacinadas.  

Neste contexto, considera-se a afirmação de Harari, para quem “as grandes 

epidemias vão continuar a pôr a humanidade em perigo no futuro se, e somente se, 

a própria humanidade as criar [...]”. (2016, p.23). O autor considera o avanço 

tecnológico para a erradicação de doenças, e se refere ao contexto de criação de 

agentes patológicos em laboratório. Considera-se plausível também a ocorrência de 

epidemias em virtude da negligência das pessoas com as questões de saúde, 

especialmente com relação à importância da vacinação para a proteção do coletivo. 

Consoante, percebe-se a autonomia decisória constante na não adesão a projetos 

de saúde pública como decorrência do desconhecimento histórico sobre o quanto foi 

pequena a perspectiva de vida no passado em virtude da propagação de doenças e 

epidemias.  

 

 

4  A PÓS-VERDADE E A ASCENSÃO DO MOVIMENTO ANTIVACINAÇÃO  

 

A web de hoje é a inteligência e a tecnologia à disposição dos usuários e, 

também, uma forma mais organizada de semântica, com a utilização de 
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ferramentas que permitem descrever o perfil online de cada indivíduo e estabelecer 

e proporcionar a informação personalizada. Ao contrário dos outros meios de 

comunicação, a internet não se deixa domesticar facilmente, ela inventa formas 

inéditas de compartilhamento de saber, de mobilização coletiva e de crítica social. 

Não distribui o valor aos produtores de conteúdos tradicionais, mas sim a novos 

atores capazes de organizar os fluxos do tráfego de internautas. (CARDON, 2012). 

Deste modo, a internet não se deixa aprisionar na concepção tradicional que se cria  

para as pessoas das mídias de massa (CARDON, 2012, p.2). Não por acaso, os 

sites conspirativos e a mídia social tratam com desdém os jornais impressos ou a 

grande mídia (mainstream media – MSM), considerando-os a voz desacreditada de 

uma ordem “globalista”; uma “elite liberal”, cujo tempo já passou. (D’ANCONA, 

2018, p.20). 

Para tanto, tentar atribuir-lhe um lugar específico no jogo político é inútil: sua 

forma é inclassificável. Tem-se que o seu desenvolvimento altera a concepção e a 

prática da democracia, pois a internet estimula todas as experiências que 

ultrapassam o limiar entre representantes e representados: deliberação ampliada, 

auto-organização, implementação de coletivos transnacionais, socialização do saber 

e desenvolvimento de competências críticas, entre outros. Assim, compreende-se 

que a internet não é uma mídia como as outras; inseri-la em uma cronologia que 

começaria com a imprensa e seguiria com o rádio e a televisão não parece possível. 

A internet seria, de alguma forma, o resultado natural da evolução das mídias de 

massa, pois conseguiria associar o texto, o som e a imagem no formato digital da 

multimídia.   

 
 
Mas essa concepção, que encadeia temporalmente os grandes suportes de 
informação, é excessivamente simplista. Ela transpõe preguiçosamente 
para a internet modelos que foram forjados no mundo das mídias 
tradicionais: uma prática do controle editorial, uma economia da raridade, 
uma concepção passiva do público. Bastaria dominar esta jovem mídia 
rebelde para que se perpetuassem os modelos econômico, cultural e 
político estabelecidos ao longo do século XX. (CARDON, 2012, p. 02). 
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No entanto, com a invenção do ciberespaço, a guerra de informação ocorre 

de modo subterrâneo, entre aqueles que possuem centrais de comunicação 

mediadas por computadores. (MALINI; ANTOUN, 2013, p.19/20). E foi sobretudo 

aqui que, infelizmente, a internet mostrou-se uma grande frustração no que diz 

respeito à promessa de tornar-se um grande espaço de discussão pública. 

(BRANCO, 2017, p. 56). As pessoas não processam as informações com 

neutralidade. Suas pressuposições afetam suas reações. Assimilação tendenciosa 

refere-se ao fato de que as pessoas assimilam novas informações de maneira 

tendenciosa. (SUNSTEIN, 2010, p.12)  

No período atual, pela existência de um ciberativismo atuante e pela 

característica reticular da formação da sociedade, Di Felice enfatiza que a conexão e 

o acompanhamento em tempo real dos acontecimentos através do acesso às redes 

de informações possibilita, ao lado do acesso à dimensão informativa, a conexão e o 

compartilhamento das diversas reações emotivas, gerando um particular tipo de 

sensibilidade conectiva, bem diferente das dimensões opinativas racionais da esfera 

pública moderna (2016). Com a emergência do ciberespaço (ambientes virtuais 

comunitários e participativos de grupos de discussões), a comunicação distribuída 

suporta uma série de ativismos [...] (MALINI; ANTOUN, 2013, p.19-20). Quando do 

surgimento da Web 2.011, assumiu-se amplamente que a revolução digital geraria 

uma capacidade de autocorreção global; que a mentira seria expulsa pelo 

mecanismo de defesa da e-responsabilização. (D’ANCONA, 2018. p.65-66) Ledo 

engano, pois optou-se pelo que é familiar, o que mais agrada, evitando o que se 

desaprova ou se discorda. 

Portanto, a mídia social e os mecanismos de busca, com seus algoritmos e 

hashtags, tendem a dirigir as pessoas para o conteúdo de que elas vão gostar e 

para as pessoas que concordam entre si. A consequência é que as opiniões tendem 

a ser reforçadas, e as mentiras, muitas vezes, incontestadas. Definha-se no assim 

chamado “filtro bolha” (D’ANCONA, 2018. p.53), consequência de uma sobrecarga 

de informações, conhecida pela expressão em inglês information overload, um 

 
11 A Web 2.0 movimentou diversos campos do conhecimento dentro da internet, e culminou, de forma 
orgânica, no pioneirismo da web social. 
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fenômeno que ocorre quando a quantidade de informação captada pelo indivíduo 

excede sua capacidade de processá-las, gerando dificuldades de várias ordens 

como, por exemplo, na filtragem das informações, bem como na compreensão e 

tomada de decisões (MAGRANI, 2014, p.114). Pelo fato desses usuários gerarem 

informações pelo conteúdo produzido, e pelo rastro de suas atividades na internet, e 

essas informações não poderem ser aproveitadas por um ser humano de forma 

suficientemente eficiente, surgiu a necessidade de criar-se novos métodos de 

interpretação do excedente de dados. 

 
 
Esta necessidade foi bem enxergada pelo mercado, que tem explorado a 
possibilidade de personalização e customização automática de conteúdo 
nas plataformas digitais, inclusive capitalizando essa filtragem com 
publicidade direcionada. Além da capitalização deste recurso que adveio de 
uma necessidade que se instalava, a filtragem tem enveredado para o 
excesso, limitando o potencial de debate racional ao deixar os indivíduos 
permanentemente em uma bolha de filtragem (filter bubble) na esfera 
pública conectada e muitas vezes fora do nosso controle e consciência. 
(MAGRANI, 2014, p.116-117). 
 
 

A filtragem, normalmente uma forma de estreitamento, é inevitável para 

evitar sobrecarga, para impor alguma ordem ao número gigantesco de fontes de 

informações. Por si só, isto não é um problema. Porém, quando as opções são tão 

numerosas, muitas pessoas resolverão dar ouvidos apenas aos pontos de vista que 

elas considerarem mais agradáveis. (SUNSTEIN, 2007, p.51). Como uma infecção 

resistente a antibióticos, uma teoria da conspiração virulenta pode defender-se até 

de fatos incontestáveis. “Sua força popular depende não da evidência, mas do 

sentimento; a essência da cultura da pós-verdade.” (D’ANCONA, 2018, p.67) 

Neste diapasão, em 2016, o Oxford Dictionaries escolheu “pós-verdade”12 

como sua palavra do ano, definindo-a como forma abreviada para “circunstâncias 

em que fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os 

apelos à emoção e à crença pessoal”. A expressão foi utilizada pela primeira vez no 

 
12 POST-TRUTH. Adjective: relating to circumstances in which people respond more to feelings and 
beliefs than to facts. Disponível em: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-
year-2016. Acesso em: 10 fev. 2020.  
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ano de 1992, na revista estadunidense The Nation, em um ensaio do escritor sérvio-

estadunidense Steve Tesich, intitulado “A Government of Lies”. (KREITNER, 2016)  

Como exemplo desyte fenômeno, toma-se o exponencial crescimento da 

recusa à vacinação a partir da disseminação e valoração da pós-verdade. Esta 

forma grave de negacionismo – um estudo de caso da pós-verdade – foi 

desencadeada por um artigo publicado na revista científica The Lancet. 

(D’ANCONA, 2018, p.68). A pesquisa, publicada em 1999, foi coordenada pelo 

médico Andrew Wakefield13 e mais alguns pesquisadores, apontando a possível 

relação entre comportamentos autistas e a inflamação intestinal grave em doze 

crianças, oriundas da vacina MMR, que protege contra sarampo, rubéola e 

caxumba. A pesquisa relatou que as crianças tinham vestígios do vírus do sarampo 

no corpo, podendo causar problemas gastrointestinais, os quais levariam a uma 

inflamação no cérebro e ao autismo. Mesmo tratando-se de uma simples hipótese, 

após a publicação desse artigo pela revista, os índices de vacinação de MMR 

diminuíram desde então, não somente no Reino Unido, mas no mundo todo. 

(WAKEFIELD et. al, 1999) 

Em 2001, na intenção de fazer um contraponto ao estudo publicado na 

Lancet, a Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados 

Unidos, convidou a professora Marie C. McCormick, da Escola de Saúde Pública em 

Harvard, para elaborar uma pesquisa sobre vacinação e autismo. Em 2004, a 

pesquisa de McCormick e colaboradores apresentaram seu resultado, Immunization 

Safety Review: Vaccines and Autism, rechaçando a pesquisa anterior, da equipe do 

pesquisador Andrew Wakefield, demonstrando não haver relação entre a vacina 

MMR e o autismo. De modo decisivo, a comissão descobriu que as crianças não 

vacinadas desenvolveram autismo em uma proporção igual ou maior do que aquelas 

que foram vacinadas. (MCCORMICK et al, 2004). Contudo, o relatório não foi páreo 

para a histeria que, naquele momento, dominava o debate público. (D’ANCONA, 

 
13 O Conselho Geral de Medicina do Reino Unido, em 2010, baniu Andrew Wakefield do exercício da 
medicina, qualificando seu comportamento como "irresponsável", "antiético" e "enganoso", além de se 
retratar do ensaio publicado uma década antes, dizendo que aquela pesquisa não era definitiva e 
totalmente confiável. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(97)11096-0/fulltext. Acesso em: 16 fev. 2020.  
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2018, p. 70) O processo de verificação que o desacreditou era mais fraco do que o 

vírus do medo que ele injetou na corrente sanguínea do público (D’ANCONA, 2018, 

p.69), como demonstram os dados abaixo: 

 
 
Conforme as afirmações ganhavam circulação na mídia, as taxas de 
imunização caíam muito em todo Reino Unido, de 92% para 73% (e perto 
de 50% em certas áreas de Londres), o que resultou em surtos de sarampo 
e casos de morte. Em junho de 2008, a doença tinha uma vez mais se 
tornado endêmica na Grã-Bretanha – catorze anos após sua quase 
erradicação. (D’ANCONA, 2018. p.69) 
 
 

Em 2019, cento e setenta Estados registraram casos de sarampo, inclusive 

o Brasil, que não só perdeu o certificado de erradicação da doença, como se tornou 

o sexto Estado em número de casos registrados. Devido a esses e outros 

acontecimentos, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2019) considerou a 

hesitação a vacinas uma das maiores ameaças à saúde de 2019. (MACHADO; 

GITAHY, 2020). Antes da ascensão do movimento de antivacinação, as doenças 

contra as quais as crianças eram inoculadas de modo rotineiro eram assumidas 

amplamente como coisa do passado. (D’ANCONA, 2010, p.72-73). No entanto, tanto 

na saúde pública quanto na política, a pós-verdade gera uma volatilidade espantosa. 

Quando se confia menos na investigação baseada em provas do que em uma 

coleção de anedotas e se presta menos atenção à autoridade institucional do que 

em teorias da conspiração, as consequências podem ser imprevistas e fatais. 

(D’ANCONA, 2018, p.72/73). 

Na internet, cascatas informacionais acontecem todo dia e, mesmo quando 

envolvem boatos infundados, afetam significativamente as crenças e 

comportamentos. Toma-se o fato de que os vídeos do YouTube têm muito mais 

probabilidade de atrair uma quantidade muito maior de espectadores se já atraíram 

espectadores – um exemplo claro de cascata. (SUNSTEIN, 2010, p.32) E, mesmo 

que a maioria não seja tão crédula e não siga essa regra, a presença do boato pode 

deixar uma nuvem de suspeição, um tipo de sensação ou resíduo negativo que 

pode, em última análise, afetar as crenças, avaliações e comportamentos. 

(SUNSTEIN, 2010, p.96) Se as pessoas escutam umas às outras apenas 
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seletivamente, e às vezes vivem em câmaras de ressonância, a aceitação 

generalizada de boatos falsos é inevitável. (SUNSTEIN, 2010, p.96/97). 

Em face desses dados, cabe trazer à tona o conceito de Echo Chamber de 

Eli Pariser, ou seja, 

 
 
[...] um ambiente análogo a uma câmara de eco acústica, em que 
informações, ideais ou crenças são amplificadas ou reforçadas pela 
comunicação e repetição dentro de um sistema definido. Dentro dessas 
câmaras, as fontes oficiais muitas vezes são inquestionáveis e opiniões 
diferentes ou concorrentes são censuradas ou desautorizadas (2011). 
 
 

 Nas palavras de (COLLEONI et al, 2014), as echo chambers são 

fenômenos que atestam a homofilia política em certo ambiente. Uma echo chamber 

é um lugar onde são reforçadas perspectivas e convicções estabelecidas, 

desafiando a concepção da internet como uma esfera pública de discussão 

democrática e reforçando pontos políticos de vista pré-concebidos, através da 

exposição seletiva a conteúdo político, neste caso, a internet funciona como uma 

câmara de eco, onde a orientação política é reafirmada. Tal efeito tem origem na 

tendência dos indivíduos a criarem grupos homogêneos e afiliarem-se a indivíduos 

que compartilhem sua visão política. (COLLEONI et al, 2014). Axel Honneth, em sua 

obra El Derecho de la Libertad, refere que no contexto da teoria social, pode-se 

destacar uma “patologia social”, sempre que acontecimentos sociais levam a uma 

deterioração das capacidades racionais dos membros da sociedade de participar de 

formas decisivas da cooperação social (2014, p. 119).  

Assim, percebe-se que esses complexos processos demonstram que a 

realização da democracia nesse novo espaço de representação e de comunicação 

que é a internet, exige mudanças sociais e culturais profundas, que não se encaixam 

na compreensão clássica da política. Reforçados pelo agente invisível dos 

algoritmos, as câmaras de eco ideológicas e os filtros bolhas podem ganhar força, 

trazendo uma diversidade de efeitos colaterais negativos, como a disseminação e a 

aceitação de fenômenos como a pós-verdade, sintoma da existência de uma nova 

fase da história da internet: o uso em larga escala da tecnologia algorítmica, 

contribuindo para a propagação de informações controversas e inverídicas, 
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manipulando o comportamento e a escolha das pessoas, alterando o resultado de 

eleições, colaborando para o aumento do preconceito, da xenofobia e da 

agressividade, fazendo, inclusive, com que conceitos como ciência, democracia e 

direitos humanos sejam questionados em suas tradicionais perspectivas. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A problemática ora apresentada demonstra que um longo processo de 

desenvolvimento científico permitiu o aumento da longevidade humana, reduzindo 

sensivelmente a mortalidade infantil. A invenção de vacinas específicas constituiu 

parte importante na transição do cenário de incertezas para o de melhores 

condições e expectativa de vida. NesTe sentido, refere-se fundamental a atuação do 

Estado na consolidação e proteção à saúde coletiva e na implementação de políticas 

públicas para o acesso universal à vacinação, especialmente a infantil.  

Entretanto, contemporaneamente, vislumbram-se movimentos de recusa 

vacinal que consideram a não divulgação dos riscos atinentes às vacinas como 

consequência do biopoder que exerce a indústria farmacêutica, apesar da 

inexistente comprovação científica acerca da incidência ou crescimento nos índices 

de transtornos, como o autismo em crianças como decorrência da vacinação. Por 

outro viés, estão cientificamente comprovadas as reações de hipersensibilidade em 

pequena parcela da população, como inflamação local e alergias autoimunes, de 

modo que restam contraindicadas vacinas que tenham em sua formulação adjuvante 

ou elemento que possa causar reação anafilática em paciente com histórico de 

hipersensibilidade.  

Notadamente, refere-se que na ponderação de riscos e benefícios, tem-se 

como prejudicial a recusa à vacinação, que compromete tanto a vida daquele que 

não está protegido pela vacina, mas também de toda a sociedade que perde em 

proteção coletiva, viabilizando surtos até mesmo de doenças consideradas 

erradicadas.   
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Desta forma, pode-se ressaltar que o direito à saúde é um direito 

fundamental, entendendo-se que a necessidade de prevenção de doenças não cabe 

apenas ao Estado, e sim a toda população em interesse do bem-estar coletivo, de 

modo que a recusa de alguns em contribuir para a segurança da saúde de todos, 

como no caso do crescente movimento antivacinação, deve ser coibida pelo Estado 

no exercício do poder de polícia, aplicando sanções para assegurar a saúde da 

população. Por outro modo, considerando que os benefícios dos programas de 

vacinas prevalecem sobre os riscos aduzidos, percebe-se que o exercício da 

autonomia no sentido de recusa vacinal deve ser tolhida pelo Estado a partir da 

consideração do interesse público.  

Por fim, é pertinente reatestar que a tecnologia da internet não é neutra, a 

fim de apoiar a afirmação de que resta aos sujeitos autônomos, solucionar os 

problemas dela advindos pois não será “revelado” pela tecnologia o melhor modo de 

adequar-se-lhe. A tecnologia, assim como o tempo, simplesmente existe, e cabe à 

sociedade e aos diversos campos de pesquisa interpretar as mudanças sociais, de 

forma a concretizar o bem comum. 

 Por todo o exposto, ressalta-se os perigos da massificação intelectual 

reforçada por interesses obscuros que ameaçam a liberdade de informação virtual, 

bem como a necessidade de proteção do cidadão contra a atividade vil de 

movimentos que visam a desestabilização do processo democrático, para vitórias no 

campo da influência política e econômica, por meio da disseminação da pós-verdade 

neste novo espaço de representação e comunicação chamado internet. 
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RESUMO  
 
Objetivos: Visa a pesquisa, de maneira introdutória, situar a tutela de bens jurídicos 
pelo Direito Penal, bem como analisar a problemática do enriquecimento ilícito e sua 
relação com a corrupção, bem como verificar de que maneira tais situações 
coadunam-se com os limites de atuação estatal na aplicação do Direito Penal, 
traçando um paralelo entre o jus puniendi do Estado e o Direito Administrativo 
sancionador, bem como a forma pela qual a referida legislação adentra na 
dogmática jurídico-penal. 
 
Metodologia: O estudo adota o método de abordagem da revisão bibliográfica, 
mediante a leitura de livros, artigos científicos e a legislação.  
 
Resultados: A partir da análise realizada, implica em considerar que, a 
harmonização do sistema sancionatório no quadro do espaço territorial de Estados 
unidos por uma eficaz integração regional ou global é uma forma de garantir aos 
povos a concretização de uma justiça proba e uniformizada. 
 
Contribuições: Contribui de maneira singela ao trazer reflexões de cunho 
pragmático e que de forma simples, revela que em um Estado Democrático de 
Direito devem ser respeitadas as garantias constitucionais vinculadas à esta 
circunstância com relação às pessoas investigadas, julgadas e condenadas, sejam 
elas físicas ou jurídicas. 
 
Palavras-chave: Enriquecimento ilícito; corrupção; limites do Direito Penal.  
 

 

ABSTRACT 
 
Objectives: To situate the protection of legal assets by Criminal Law, as well as to 
analyze the problem of illicit enrichment and its relationship with corruption, as well 
as to verify how such situations are consistent with the limits of State action in the 
application of Criminal Law, drawing a parallel between the jus puniendi of the State 
and the sanctioning Administrative Law, as well as the way in which said legislation 
enters into the legal-criminal dogma. 
 
Methodology: The study adopts the method of approaching the bibliographic review, 
by reading books, scientific articles and legislation. 
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Results: The harmonization of the sanctioning system within the framework of the 
territorial space of United States for an effective regional or global integration is a 
way of guaranteeing to the peoples the achievement of a uniform and probable 
justice. 
 
Contributions: Contributes in a simple way by bringing reflections of a pragmatic 
nature and that in a simple way, reveals that in a Democratic State of Law, the 
constitutional guarantees linked to this circumstance regarding the investigated, tried 
and convicted persons, whether physical or physical, must be respected. legal 
entities. 
 
Keywords: Illicit enrichment; corruption; limits; limits of Criminal Law.  
 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

O Direito não pode ser equiparado a uma ciência exata e, em razão disso, 

um sem número de problemas concernentes à interpretação das normas e à 

aplicação destas é constantemente observado. A lei trata das questões de maneira 

paradigmática, em geral de forma abstrata, pois não é possível que o ordenamento 

positivado preencha todas as hipóteses que a realidade multiforme demanda, em 

tempo bastante exíguo.  

Partindo deste pressuposto, não existe maneira do legislador trazer soluções 

indiscutíveis às situações que serão, futuramente, demandadas ao Poder Judiciário, 

sendo a lei objeto constante de interpretação. A doutrina, por sua vez, alimenta 

divergências e correntes de pensamento no tocante a tais interpretações, e a 

jurisprudência filia-se a essa ou aquela doutrina, produzindo, assim, as decisões que 

resultarão na resolução dos conflitos de interesses existentes na sociedade.  

O foco do presente trabalho é trazer, de maneira introdutória, temas de 

debate acerca da polêmica entre o enriquecimento ilícito e o enriquecimento sem 

causa, que são tratados na doutrina, por vezes, como sinônimos, mas que podem 

trazer implicitamente diferenças com relação ao tratamento institucional a ser dado 

pelo ordenamento jurídico, a uma ou outra situação. O reflexo disso remete, em um 

segundo momento, a uma análise do possível aumento do Direito Penal, que em 
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muito vem sendo debatido como ferramenta a ser expandida para o combate à 

corrupção. 

O estudo a que se propõe foi desenvolvido em estágio inicial, razão pela 

qual se adotou como metodologia uma proposta estruturalista, ou seja, com a 

finalidade de identificar-se as partes, suas inter-relações e a sua posição na 

totalidade.  

 

 

2 A PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

2.1  A CONCEPÇÃO DO ESTADO DE DIREITO 

 

A partir da Revolução Francesa (1789), houve a alteração do referencial 

absolutista de poder para o Estado de Direito Constitucional, que passou a ter como 

objetivo a limitação do poder, por meio de controle e divisão. A relação entre Estado 

e indivíduo foi substancialmente alterada, observando-se, a partir deste marco 

revolucionário, a preservação dos direitos do cidadão. (FELDENS, 2012, p. 22) 

Entretanto, a limitação do poder absoluto verificou-se, por exemplo, antes da 

Revolução Francesa na Inglaterra do século XVII, através do Bill of Rights, no ano 

de 1689, como também pode ser referenciada a Revolução Americana, sedimentada 

com a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Surge, a partir 

de então, um Estado com poder despersonalizado, visando garantir a segurança 

jurídica com o fortalecimento de direitos individuais, com a consagração de que a 

liberdade dos indivíduos deve ser ilimitada, sendo a intervenção do Estado nessa 

liberdade, controlada através de limites institucionais. (FELDENS, 2012, p. 23) 

Neste sentido, é relevante a caracterização do Estado de Direito a partir 

desses marcos históricos mencionados, sendo o que garante direitos individuais, 

legalidade e igualdade por meio da tripartição de poderes. Esta divisão do poder 

entre Legislativo, Executivo e Judiciário, muito embora tenha sido explicitada após a 

Revolução Francesa, tem origem na obra “A Política”, de Aristóteles. 
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Por meio desta divisão de poderes, busca-se a concretização de um sistema 

de freios e contrapesos que impede o arbítrio no exercício deste poder, não 

permitindo que o mesmo ente que produz a lei a execute e se autofiscalize, o que 

resultaria na absoluta ausência de limites e que ensejaria arbítrios contra as 

liberdades e os direitos fundamentais dos cidadãos. 

Para MARX (1993, p. 96), o Estado é eminentemente classista, o que 

significa dizer que apenas representa os interesses de uma determinada classe 

social, que para o marxismo é a burguesia. A estrutura social, neste sentido, é o que 

origina a estrutura do Estado, e não o inverso, de acordo com o que foi estabelecido 

conceitualmente pelos contratualistas. 

A função do Estado, segundo a teoria de Marx, é proteger essencialmente 

os interesses das classes dominantes através de apropriados instrumentos de 

regulação – sistema jurídico e estrutura de monopólio da violência, representada 

pelo poder policial e militar (MARX, 1993, p.98). 

Tais formas de controle social, institucionalizadas pelo Estado através da 

influência de uma classe mais próxima aos centros de poder, para Marx, é 

fundamental no sentido de estabelecer-se quais os tipos penais e demais controles 

sociais serão implementados para conter uma determinada parcela da população à 

margem do processo decisório e da produção legislativa. 

O Estado, para DURKHEIM (2002, p. 96), tem a função de ser um 

organizador da vida social, sendo independente dela, cujo propósito é fortalecer ao 

mesmo tempo a consciência coletiva e assegurar a individuação mais completa que 

o Estado social permita. 

Durkheim, ao discorrer sobre o Estado, afirma que, às vezes, mesmo contra 

os grupos sociais aos quais ele se vê ligado, deve promover e proteger o indivíduo. 

A ação e a função social que o define possui fundamentos na moral, o que significa 

mencionar que o referencial é o conjunto de regras e condutas juridicamente 

estabelecidas. (OLIVEIRA, 2010, p. 132) 

Por fim, DURKHEIM (2002, p. 85) entende que toda sociedade possui um 

caráter despótico, e que o controle desse despotismo deve ser feito por algo exterior 
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a ela, que, no caso, é o Estado com a função de assegurar direitos individuais 

consagrados. 

O entendimento da concepção de Estado, portanto, perpassa pela doutrina 

do Direito, não havendo como dissociar as duas situações, conforme entendimento 

de Jellinek: 

 
 
Es, pues, imposible um conocimiento pleno del Estado, sin que a su vez 
haya um conocimiento de su derecho. Sería anticientífico no considerar al 
Estado sino desde el punto de vista del Derecho, y explicar la ciéncia del 
Estado como una disciplina exclusivamente jurídica. (1970, p. 325) 
 
 
 

A expressão Estado Democrático de Direito remete, por sua vez, a um 

governo legitimado através de um sufrágio universal, com assembleia 

representativa, pluripartidarismo e debate político livre. Para além disso, ainda, a 

democracia que qualifica o Estado de Direito demanda o respeito aos princípios 

fundamentais como o império da Lei, respeito a garantias fundamentais e legalidade 

dos atos da Administração Pública. (FELDENS, 2012, p. 23) 

Nesta concepção democrática de Estado, o cidadão é o centro, surgindo em 

primeiro plano; o princípio da dignidade da pessoa humana vem marcar uma real 

limitação do direito positivo e servindo de norte para a produção e aplicação da 

norma jurídica. 

 

2.2 CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE NOVOS TIPOS PENAIS E LIMITES 

DO PODER PUNITIVO DO ESTADO 

 

Em um Estado Democrático de Direito, que busca limitar o poder punitivo e 

proteger as liberdades dos cidadãos, mister se faz analisar os “filtros” existentes 

para a criação de novos tipos penais. O conceito de bem jurídico, neste sentido, 

mantém-se apesar de possíveis críticas como ponto de partida para a comprovação 

da legitimidade das normas penais. (WOHLERS, 2016, p. 395) 

O conteúdo material da conduta típica pode ser pautado na lesão ou na 

colocação em perigo de bens jurídicos penalmente relevantes, dentro de uma 
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acepção do que é mais relevante para a sociedade. Tal significado permite 

mencionar que nem todo bem jurídico é protegido pela norma penal, mas apenas e 

tão somente aqueles que os demais ramos do Direito não são suficientes para 

tutelar, numa relação fragmentária e subsidiária do Direito Penal frente a outros 

ramos do Direito. 

Diante disto, a primeira circunstância que se mostra relevante seria a 

definição de qual bem jurídico é protegido pela norma penal, e se este bem jurídico é 

individual ou coletivo e difuso. 

Esta função limitadora ao jus puniendi atua em consonância com diversos 

princípios fundamentais de contenção à atuação do Estado em matéria penal, 

buscando uma intervenção mínima na esfera de liberdade dos indivíduos, o que 

deslegitima o exercício absoluto da potestade punitiva. (BUSATO, 2007, p. 121) 

Para ROXIN (1997, p. 55), adepto de um referencial constitucional da 

concepção de bem jurídico, a Constituição é o documento responsável pela 

orientação e restrição prévia à eleição de bens jurídicos. 

No Estado Democrático de Direito, o Direito Penal possui função de proteção 

dos bens jurídicos, com a correspondente punição à eventuais violações, bem como 

a garantia por parte do poder público da existência digna do cidadão, com o objetivo 

final de manutenção da paz social (ROXIN, 1997, p. 55/56) 

Em razão destas limitações ao jus puniendi, levando-se em conta a proteção 

da dignidade da pessoa humana, o Direito Penal apenas está autorizado a interferir 

no direito fundamental de liberdade quando houver lesão ou perigo de lesão 

relevante ao bem jurídico. 

Binding foi o precursor ao conceituar, em 1896, a fragmentariEdade do 

Direito Penal ao antever que o esse ramo do Direito não se resume a um complexo 

exaustivo de normas de tutela a bens jurídicos, mas sim perfaz um sistema de ilícitos 

provenientes da necessidade de criminalização dessas ilegalidades, por ser esse o 

meio fundamental de proteção jurídica. (LUIZI, 2003, p. 56)

 

 

Nesta concepção fragmentária do Direito Penal, Muñoz Conde (2002, p. 80) 

propõe uma forma de caracterização do princípio na legislação penal baseado em 

três premissas: a primeira, na proteção do o bem jurídico somente contra agressões 
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graves (exigindo uma conduta dolosa e excluindo a punibilidade da conduta 

imprudente em alguns casos); a segunda, ao tipificar apenas uma parte do que nos 

demais ramos do ordenamento jurídico determina-se como ilícito; e, por fim, a 

terceira premissa ao não punir condutas unicamente imorais.

 

 

Roxin (1997, p. 63) afirma também que a proteção de valores 

exclusivamente morais, religiosos ou ideológicos, cuja agressão não tenha 

repercussão social relevante, não deve fazer parte dos postulados do Estado 

Democrático de Direito. A imoralidade ou reprovabilidade ética de uma conduta não 

deve legitimar a resposta penal, nos casos em que a harmonia social não seja 

abalada. 

A Constituição, pedra fundamental do sistema penal, apresenta de maneira 

expressa e vinculante os mais relevantes valores sociais, os quais são 

caracterizados pela dignidade penal e, desta forma, dignos a receberem proteção do 

Direito Penal. A atividade legislativa estaria teoricamente vinculada às 

determinações constitucionais relativas à proteção penal, tendo o legislador a tarefa 

de mover os valores indicados pelo texto da Lei maior como bens jurídico-penais 

para os tipos penais incriminadores. 

Contudo, o entendimento majoritário no tocante à escolha dos bens jurídicos 

que contêm dignidade penal não mais orientam-se pela concepção de que a 

Constituição é a exclusiva fonte de opção dos valores a serem tutelados pelo Direito 

Penal. Atualmente, busca-se conferir à norma constitucional uma função orientadora 

desta atividade, a possibilitar que bens jurídicos não expressamente consagrados na 

literalidade da norma sejam promovidos à posição de bens jurídico-penais, desde 

que não compreendam valores com ela inconciliáveis. (GOMES, 2009, p. 266) 

Ao tipificar normas penais, esfera que age diretamente de maneira violenta 

na liberdade do cidadão, o Estado aplica de forma violenta um controle social 

pautado em valores pré-constituídos na sociedade, que elegeu determinados bens 

jurídicos a serem protegidos e os tutela, dependendo da intensidade da agressão, 

por meio da força. 
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Em razão disso, a violência a ser aplicada pelo Estado deve ser analisada 

sob o prisma do Direito, e tal análise é complexa. Neste sentido, pertinente a lição 

de Benjamin: 

 
 
O sentido entre a violência conforme ao direito e a não conforme ao direito 
não está ao alcance da mão. Deve-se evitar resolutamente o mal entendido 
do direito natural, segundo o qual este sentido consiste na diferenciação 
entre uma violência para fins justos e para fins injustos. Mais do que isso, já 
foi aludido que o direito positivo exige de qualquer violência um atestado de 
identidade quanto a sua origem histórica, de que depende, sob 
determinadas condições, sua conformidade ao direito, sua sanção. (2013, p. 
125) 
 
 

Desta forma, a concepção de bem jurídico e a criação de normas penais que 

tutelem tais bens através de atos violentos devem ser analisados com base no filtro 

constitucional existente, sem olvidar os referenciais hermenêuticos históricos, 

políticos e sociológicos1, em conjunto com os marcos limitadores principiológicos do 

direito de punir, que devem ser observados para não incidir na ilegalidade de uma 

expansão desmedida do Direito Penal para além das barreiras de contenção 

previstas na própria Constituição. 

 

 

3  A UNIDADE DO JUS PUNIENDI ESTATAL E A ADMINITRATIVIZAÇÃO DO 

DIREITO PENAL 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, por ter o seu funcionamento de maneira 

unitária, ou seja, de modo a relacionar os ramos do Direito entre si, possui em todo 

seu regramento a atuação dos princípios fundamentais constitucionais previstos na 

Carta Magna de 1988. 

Neste sentido, tem se que o Direito Administrativo Sancionador é o ramo do 

Direito Administrativo que determinada a incidência pela qual a sanção 

administrativa ocorrerá. O que acarreta a sanção é o ato infrator administrativo, o 

 
1 “Y aun es menos científica uma doctrina del Estado em que se olvide tratar el elemento jurídico de 
mismo; aquella doctrina podría intentar abarcar la totalidade de aquél, valiéndose de los métodos 
histórico, político y sociológico.”(JELLINEK, 1970, p. 325) 
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qual é apurado em um processo administrativo. Desta forma, tem-se que o Direito 

Administrativo Sancionador possui seu escopo nas regras vigentes sobre a infração, 

a sanção administrativa e o processo de investigação.  

As referidas regras e princípios incidentes ao Direito Administrativo 

Sancionador, bem como a qualquer outro ramo do Direito existente dentro do 

ordenamento jurídico pátrio emanam diretamente da Constituição, em especial no 

seu artigo 5º., dedicado aos direitos e deveres individuais e coletivos aos quais 

incidem por toda a legislação. O inciso II regulamenta que ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou seja, de acordo 

com o que estabelece o princípio da legalidade. O inciso XL dispõe que a lei penal 

não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu, portanto, define exatamente o 

princípio da irretroatividade. O inciso XLV estabelece a pessoalidade da sanção, 

determinando que nenhuma pena ultrapasse a pessoa do condenado. Já o inciso 

XLVI exige que a pena seja individualizada. O inciso LIII dispõe que ninguém será 

processado nem sentenciado senão por autoridade competente, trazendo a baila o 

princípio do juiz natural. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa 

estão expostos nos incisos LIV e LV. O princípio da presunção de inocência está 

inserido no inciso LVII, que estabelece que ninguém será culpado até que exista o 

trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Muitos termos aqui balizados são trazidos do campo do Direito Penal, ou 

seja, “crime, pena, lei penal”, mas isto não significa que não possam ser utilizados 

com propriedade pelo Direito Administrativo Sancionador, ou seja, existe unidade do 

jus puniendi do Estado. (MELO, 2007, p. 104). 

O Direito Administrativo Sancionador utiliza como base teórica os princípios 

e elementos do Direito Penal que lhe são úteis, para que sejam assegurados os 

valores de proteção e defesa das liberdades individuais e da dignidade da pessoa 

humana, que foram primordialmente estabelecidos neste campo, apesar de não ser 

exclusividade do Direito Penal. Faz parte de um sistema único de forma de punição 

do Estado, seja no campo do Direito Administrativo Sancionador, seja no próprio 

Direito Penal.  
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Neste sentido, pode-se afirmar que não há uma sanção, seja ela penal, 

administrativa ou civil, por exemplo, que não venha a atingir o homem, sendo ele o 

próprio fim do Direito. Qualquer ramo do Direito, portanto, visa à preservação do 

homem e de seu legado. 

No tocante às sanções aplicadas a pessoas jurídicas, da mesma forma  

buscar-se-á atingir quem a formou, ainda que sejam relativas às penas única e 

exclusivamente pecuniárias, sem a responsabilização direta dos 

sócios/acionistas/responsáveis. Em virtude disto, o tipo de sanção deve agir para 

promover o bem-estar social e o próprio apenado, e não apenas buscar a retribuição 

como prevenção geral. 

Caso o raciocínio não fosse este, não se poderia tratar com isonomia o 

Direito Público do Direito Privado, pois neste, cabe na figura de alguns de seus 

institutos, funções como a pedagógica, econômica e a junção destas duas que seria 

a função social. Se o Direito Privado, que trata de assuntos, em regra, particulares, 

sofre intervenção do Estado por meio do dirigismo estatal, como não o Direito 

Público, leia-se Direito Penal, não sofrer uma maior categorização para fazer com 

que funcione com melhores padrões sociais, tanto coletivos como individuais? 

(VIEIRA, 2014) 

A consideração da unidade do jus puniendi do Estado traz como 

consequência a aplicação de garantias em comum aos diversos ramos do Direito 

que estipulem sanções, contudo, tal interpretação deve ser feita com matizes.  

As regras de Direito Penal e de Direito Administrativo Sancionador, embora 

devam pautar-se nas mesmas normas fundamentais, precisam ser aplicadas de 

maneiras distintas ou com “matizes”. 

Isto significa que, apesar de utilizados os mesmos princípios norteadores, a 

norma punitiva não atua de forma igualitária no campo Penal e Administrativo, 

porém, apesar de não ter o mesmo alcance no Direito Administrativo Sancionador, 

não significa que a unidade do jus puniendi fique prejudicada.   

Esta unidade de punição do Estado, por derivar da Constituição, não pode 

acatar supressão e deve ser respeitada, sendo necessária uma vigilância 

permanente, pois a vocação do Direito Administrativo é buscar equilíbrio entre os 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 478 - 498 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.478-498, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Novemro 30, 2018; Accepted/Aceito: Agosto 27, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

interesses coletivos e as garantias individuais, e é de interesse coletivo que as 

garantias individuais sejam respeitadas. 

Não se pode sequer abarcar interesse público se não houver respeito ao 

texto legal, pois tudo o que estiver à margem da lei ou contra ela torna-se 

inconcebível.   

Assim como não se pode engessar a plena atividade sancionadora do 

Estado, dando importância mais do que necessária as garantias, não se pode 

subestimar estas mesmas garantias em benefício de valores supostamente mais 

elevados. 

Os ordenamentos jurídicos existentes em diversos Estados vêm sofrendo 

alterações no tocante a administrativização do Direito Penal, aproximando o ramo 

jurídico-penal do ramo jurídico-administrativo, em face da falência por vezes 

verificada na atuação do Estado em fazer cumprir as normas meramente 

administrativas. 

A produção do risco, impulsionada pelo desenvolvimento social e produção 

de novas tecnologias, resulta em uma expansão de um Direito punitivo do risco, 

ambiente fértil à proliferação de delitos econômicos, bem como novas formas de 

corrupção. 

A existência de bens supraindividuais, tais como sistema financeiro e 

ambiental, por exemplo, levam à criação de novas legislações que buscam coibir 

práticas de agressão a tais valores tutelados pelo Estado. (CALLEGARI, 2003, p. 21) 

Isto significa dizer que em todas as vezes que ocorrem diferenças 

qualitativas entre as normas administrativas e penais, tal diferença consubstancia-se 

na quantidade de injusto existente entre estas duas modalidades normativas. Ainda 

para Silva Sanchez, a distinção deve ocorrer pela tarefa que determinada norma 

possui ou deve possuir. 

Neste sentido a administrativização do Direito Penal pode ser conceituada 

através de duas características, que são: norma administrativa com caráter penal 

(falta de conteúdo de injusto); e norma penal servir como apoio ao Direito 

Administrativo, ou seja, desobediências que não lesam os bens jurídicos protegidos 
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de forma tão grave, mas que passam a ser criminalizadas pelo Estado. (SILVA 

SANCHEZ, 2013, p. 150) 

Silva Sanchez manifesta seu posicionamento acerca do Direito Penal na 

esfera do Direito Ambiental, que em alguns casos mais atua na gestão do problema 

do que na repressão criminal.   

 
 
Nada obstante, é temerário situar o Direito Penal na vanguarda da “gestão” 
do problema ecológico em sua globalidade. Isso, ainda que seja reiterada 
por alguns por alguns a necessária contextualização do meio ambiente, isto 
é, a ideia de que o meio ambiente não merece proteção penal enquanto tal, 
mas somente enquanto condição necessária para o desenvolvimento da 
vida humana. Pois, afinal, se tornou majoritária a tese de que neste, como 
outros bens supraindividuais, a referência aos interesses individuais que se 
veem contextualizados por aqueles é mera ratio legis, não sujeito a 
comprovação quando aplicado o tipo ao caso concreto. Em outras palavras, 
o protegido é simplesmente o contexto, com o que se assenta 
progressivamente a tendência de provocar a intervenção do Direito Penal 
tão logo seja afetado certo ecossistema em termos que superam os 
standards administrativos estabelecidos. (2013, p. 147/148) 
 

 

A expansão do Direito Penal não pode ocorrer sob o pretexto de ineficiência 

na aplicação de outros ramos do Direito para a tutela de bens jurídicos, sob pena de 

desequilibrar-se a garantia dos bens supraindividuais e os direitos fundamentais 

individuais dos cidadãos, que passarão a conviver com regras penais em evidente 

descompasso com princípios limitadores do direito de punir. 

Neste compasso, é importante destacar-se as teorias e as propostas 

legislativas no tocante ao enriquecimento “ilícito” e à pretensão de sua 

criminalização nos casos em que o Estado não identifica a origem dos rendimentos 

auferidos pelo cidadão. 

 

 

4  ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

 

Tendo sido referenciado o conceito moderno de bem jurídico relevante ao 

Direito Penal, cumpre destacar as recentes referências à criação de normas penais 
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incriminadoras no que se refere ao enriquecimento ilícito e/ou sem causa, 

destacando-se as diferenças conceituais entre estas duas possibilidades. 

O ordenamento jurídico constitui um sistema unitário, que apenas é dividido 

para fins didáticos, uma vez que as várias normas existentes possuem em sua 

característica constante interação entre si. Trata-se de um conceito relacional, o que 

significa afastar o conceito ontológico da norma dentro de um sistema jurídico. 

Esta unidade do ordenamento jurídico, muito embora seja reconhecida sua 

extrema complexidade, é verificada pela razão de que todas as normas possuem um 

nascedouro único, a partir de uma regra matriz, conforme ensinamento de Bobbio: 

 
 

A complexidade do ordenamento, sobre a qual chamamos a atenção até 
agora, não exclui sua unidade. Não poderíamos falar em ordenamento 
jurídico se não o tivéssemos considerado algo de unitário. Que seja unitário 
um ordenamento simples, isto é, um ordenamento em que todas as normas 
nascem de uma única fonte, é facilmente compreensível. Que seja unitário 
um ordenamento complexo, deve ser explicado. Aceitamos aqui a teoria da 
construção escalonada do ordenamento jurídico, elaborada por Kelsen. 
(1989, p. 48/49) 
 

 

Este conceito relacional da norma remete à sua própria condição de 

validade, uma vez que para que seja considerada válida, deve-se analisar qual  

norma anterior conferiu-lhe validade. (FERRAZ JR, 2000, p. 106) 

Tendo em vista a necessidade de considerar a ciência jurídica como um 

todo, e de observar todos os ramos do direito relacionados ao tema, é inevitável a 

incidência das normas constitucionais incidindo sobre o Direito Civil tradicional, o 

que consequentemente trouxe à tona novos princípios passíveis de aplicação nas 

relações obrigacionais, sendo assim, a interpretação das normas contidas no Código 

Civil não devem limitar-se apenas a este diploma, muito pelo contrário, deve-se 

buscar sua adequação às demais normas jurídicas do ordenamento, principalmente 

a Constituição. Essa atenção especial à Constituição é consequência da proteção 

aos direitos humanos e individuais que tal diploma tem como conteúdo, tornando-se 

uma ampla fonte de direitos e garantias fundamentais para a organização do Estado. 

Com tal incidência das normas constitucionais no campo das obrigações, 

princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa, 
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da liberdade, da justiça social e da solidariedade determinaram uma alteração 

estrutural nas relações jurídicas, criando novos valores a serem seguidos. 

Consequentemente, surgiram novos deveres para as relações obrigacionais, 

considerados secundários em relação à obrigação propriamente criada na relação 

jurídica, quais sejam, a boa fé no prisma da justiça social e na solidariedade, o que 

sustenta o chamado princípio da função social do contrato. 

Como consequência disto, fica descabido ao ordenamento jurídico brasileiro, 

a admissão do enriquecimento indevido, o que acarretaria na autorização de 

relações jurídicas maculadas pela disparidade entre as partes, transferências de 

bens sem a obrigação de uma contraprestação, ou seja, movimentação de riquezas 

e recursos, acréscimo patrimonial sem uma causa que o  justifique. 

O veto ao enriquecimento sem causa é sustentado pela Constituição através 

de seus princípios e garantias, mesmo que o diploma constitucional não trate de 

forma expressa sobre tal tema, pois tal disposição é resguardada à esfera 

infraconstitucional, no caso, o Código Civil é a legislação que possui a competência 

para dispor expressamente sobre normas expressas para vedação do 

enriquecimento injustificado, logicamente, não conflitando com o texto constitucional. 

O Código Civil enuncia no seu título VII (Atos Unilaterais), capítulo IV 

(Negócios Unilaterais), suas disposições sobre o enriquecimento sem causa, a 

saber: 

 
 
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 
valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto 
coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa 
não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que 
foi exigido. Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido 
causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de 
existir. Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei 
conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. 
 
 

É fundamental o esclarecimento de que o enriquecimento sem causa, ainda 

que gere prejuízo a outrem e não perpasse a esfera do ilícito civil, não deve ser 
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confundido com o enriquecimento ilícito, que é aquele advindo de conduta criminosa, 

portanto vedada pela Lei penal. 

Já existe na lei penal, nestes casos, a pena de perdimento dos rendimentos 

auferidos através de produto de crime, conforme preceitua o art. 91 do Código 

Penal: 

 
 
Art. 91. São efeitos da condenação: I – tornar certa a obrigação de indenizar 
o dano causado pelo crime; II – a perda em favor da União, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; Dos instrumentos do crime, desde 
que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção 
constitua fato ilícito; Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que 
constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. 
 

 

Dentro dos efeitos secundários extrapenais genéricos verificados na alínea 

“b” acima transcrita, a Lei penal prevê expressamente uma modalidade especial de 

confisco, promovido pelo Estado, com o propósito duplo de coibir a profusão de 

instrumentos inidôneos à prática de infrações penais e de impedir o locupletamento 

patrimonial ilícito originado em atividade criminosa, quando esta é devidamente 

reconhecida em sentença penal condenatória. 

Não obstante a expressa previsão legal do Código Penal com relação à 

perda dos bens e valores advindos de prática criminosa reconhecida, a Lei nº. 

9.613/1998, em seu artigo 7º., inciso I, também determinou de maneira redundante 

que os valores advindos do crime de lavagem de dinheiro devem ser confiscados em 

favor da União. 

O desvalor entre as condutas de enriquecimento sem causa ou de forma 

ilícita dentro do Direito Civil e o enriquecimento ilícito oriundo de atividade criminosa 

é nítido, contudo, não há no ordenamento jurídico brasileiro a tipificação penal da 

segunda possibilidade, uma vez que, até então, esta condição deverá ser uma 

consequência lógica do crime que visa o locupletamento ilícito, sendo discutível, 

nesta seara, em caso de punição com pena privativa de liberdade o enriquecimento 

ilícito criminal devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário, uma possibilidade de 

bis in idem na aplicação da sanção, o que resultaria em flagrante 

inconstitucionalidade. 
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Muito embora tal circunstância, destaca-se o art. 20 da Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral das Nações 

Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 

2003, passando a vigorar no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº.  5.687, 

de 31 de janeiro de 2006: 

 
 
Artigo 20: Enriquecimento ilícito. Com sujeição a sua constituição e aos 
princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Estado Parte 
considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outras 
índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido 
intencionalmente, o enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo 
do patrimônio de um funcionário público relativos aos seus ingressos 
legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele. 
 
 

A norma acima pode referenciar, claramente, a interferência da globalização 

no Direito Penal, representada pela sociedade de risco que tem gerado uma 

hipertrofia de normas incriminadoras, com o surgimento de novos bens jurídico-

penais, novas condutas descritas em leis penais esparsas na ânsia de abarcar todo 

e qualquer comportamento que venha, até mesmo, a colocar em perigo – crime sem 

dano – aquilo que se busca tutelar. (SILVA, 2010, p. 38) 

Muito embora o art. 20 da Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção aponte a necessidade de tipificação penal da conduta de enriquecimento 

ilícito, o faz através de uma mera sugestão, e que a proposta deve sujeitar-se à 

soberania constitucional e aos princípios fundamentais do ordenamento jurídico de 

cada Estado. Uma vez já existir no Brasil diversas regras que disciplinam a questão 

neste assunto, bem como pela clareza do art. 5º., inciso LVII da Constituição, que 

versa sobre a presunção de inocência, a recomendação não pode ser adotada na 

seara penal. 

Caso não haja comprovação da origem do dinheiro percebido, a discussão 

acirra-se, uma vez que o bem jurídico protegido, quando não identificada a ilicitude 

que deu origem ao patrimônio não explicado, encontra barreiras à aplicação da 

norma penal 
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No caso específico do enriquecimento sem causa, em que o servidor público 

não explica a origem dos rendimentos/patrimônio conquistado, a Lei nº. 8.429/1992, 

em seu art. 9º., inciso VII, configura ilícito de improbidade administrativa, tendo como 

pena o perdimento de tais valores e outras sanções administrativas, conforme 

segue: 

 
 
Art. 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 
nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: [...] VII - 
adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;  
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 
improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: I - na 
hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de 
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. 
 
 

No ordenamento jurídico, portanto, já há previsão legal para punir com rigor 

adequado tais condutas, sem necessidade de expandir o Direito Penal. Na busca de 

uma análise escorreita e coerente dos atos normativos produzidos por parte do 

Estado, as linhas de pensamento que diferenciam os ilícitos por seu conteúdo 

prestam importante contribuição, com vista a inibir eventuais excessos do Poder 

Público. (FIGUEIREDO DIAS, 2007, p.164). 

Não se pode conceber a repressão penal dos reflexos de condutas já 

puníveis pela norma penal, tampouco a repressão na esfera criminal de aumento 

patrimonial sem que se tenha ideia de qual bem jurídico foi vilipendiado para 

movimentar a persecução punitiva. 

A penalização de determinado comportamento demanda a avaliação sobre a 

possível efetividade de outras formas de inibição da conduta, menos graves e 

invasivas do que a repressão penal. O princípio da subsidiariedade não pode ser 
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renegado e lido apenas como um mandamento sem efetividade, mas sim indica o 

Direito Penal como ultima ratio a controlar determinados atos, diante de seus 

evidentes efeitos colaterais pessoais e sociais. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Logicamente, não há aqui qualquer pretensão de esgotar-se o assunto, mas 

sim trazer alguns pontos para a discussão de tão importante tema, que se encontra 

em voga na atualidade, que são os delitos referentes ao enriquecimento ilícito e às 

circunstâncias vinculadas ao enriquecimento sem causa identificável.  

Em razão de vigorar atualmente uma sociedade capitalista e globalizada, 

regras que buscam coibir práticas delituosas que desequilibrem o mercado estão 

sendo desenvolvidas e padronizadas, na medida do possível, para que o capital 

possa circular livremente sem qualquer tipo de insegurança jurídica ou surpresas 

que não as já inerentes ao próprio capitalismo.  

Os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, bem como as 

legislações internas relativas ao combate a delitos econômicos, além de buscarem 

coibir atos de corrupção – por serem estes moral e eticamente reprováveis –, têm 

em sua finalidade proteger o mercado contra a concorrência desleal, que tanto 

atinge empresários idôneos, propulsores da geração de riquezas e de empregos, 

fatores essenciais ao desenvolvimento econômico e social de qualquer nação.  

Diante disto, implica em considerar que, a harmonização do sistema 

sancionatório no quadro do espaço territorial de Estados unidos por uma eficaz 

integração regional ou global, é uma forma de garantir aos povos a concretização de 

uma justiça proba e uniformizada.  

Ao Estado, portanto, caberá aplicar a legislação existente. Todas as 

concessões possíveis que podem ser realizadas estão no corpo das mencionadas 

normas e, fora disso, é vedada a celebração de acordos no sentido de não se aplicar 

as sanções correspondentes, em sede administrativa ou penal.  
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O mais importante é ter em conta que em sendo o jus puniendi estatal um 

poder indivisível, devem ser respeitadas as garantias constitucionais vinculadas à 

esta circunstância com relação às pessoas investigadas, julgadas e condenadas, 

sejam elas físicas ou jurídicas. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Introdução Tércio Sampaio 
Ferraz Junior: tradução Cláudio de Cicco e Maria Celeste C. J. Santos; revisão 
técnica João Ferreira – São Paulo: Polis: Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1989. 
 
BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao direito penal: 
fundamentos para um sistema penal democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007.  
 
BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Tradução Susana Kampff 
Lages e Ernani Chaves, 3. ed. – São Paulo, editora 34: 2013. 
 
BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral das Nações 
Unidas. Diário Oficial, Brasília, DF, 31 de jan.2006. 
 
CALLEGARI, André Luis. Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro: 
aspectos criminológicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
 
DURKHEIM, Émile. Lições de Sociologia. São Paulo; Martins Fontes: 2002. 
 
FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e o Direito Penal, a Constituição 
Penal. 2. ed., Revista e Ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
 
FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. 
 
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Penal: Parte Geral, tomo I. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. 
 
GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito 
penal. Introdução e princípios fundamentais. 2.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. Coleção Ciência Criminais, v.1. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Revista Jurídica                        vol. 02, n°. 59, Curitiba, 2020. pp. 478 - 498 

                                                             

_________________________________________ 

 

Revista Jurídica Unicuritiba. Curitiba.V.02, n.59, p.478-498, Abril-Junho. 2020 
 [Received/Recebido: Novemro 30, 2018; Accepted/Aceito: Agosto 27, 2019] 

 
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed. rev. e aum. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2003.  
 
JELLINEK, Georg. Teoria general del estado. Traduccion de la segunda edicion 
alemana y prologo por Fernando de los Rios. Buenos Aires: Editorial Albatros, 1970. 
 
MARX, Karl. A ideologia alemã. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 1993 
 
MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo 
Sancionador: As sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 
1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2007.  
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RESUMO 
 
Objetivo: O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância das 
circunstâncias do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta 
social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, 
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comportamento da vítima) para a efetividade do princípio constitucional da 
individualização da pena, expressamente previsto no artigo 5º., inciso XLVI da 
Constituição de 1988. Procura-se demonstrar que a relativa indeterminação na 
cominação das penas, ao conferir certa margem de atuação ao magistrado, contribui 
para a individualização da pena, mas esta somente estará legitimada a partir da 
motivação das decisões judiciais. 
 
Metodologia: O estudo adota o método de abordagem da revisão bibliográfica, 
mediante a leitura de livros, artigos científicos e a legislação.  
 
Resultados: Concluiu-se que na individualização e na aplicação da pena, os 
critérios previstos no art. 59 do Código Penal são a todo momento revisitados pelo 
magistrado, como uma forma de adequar a sanção ao fato praticado e particularizar 
sua aplicação ao agente infrator e ao caso concreto.    
 
Contribuições: O estudo traz como contribuição a  importância do Princípio da 
Individualização, calcado na liberdade, que tem sua amplitude na medida em que o 
sistema adota relativa indeterminação na cominação das penas, na proporção em 
que concede ao juiz certa margem de atuação. Todavia, a razoabilidade contida 
nesta indeterminação é imprescindível para evitar arbitrariedades.  
 
Palavras-chave: Individualização; Pena; circunstâncias judiciais; fundamentação 
judicial.  
 

 

ABSTRACT 
 
Objective: To demonstrate the importance of the circumstances of Article 59 of the 
Criminal Code (culpability, background, social conduct, personality, motives, 
circumstances and consequences of the crime, victim's behavior) for the 
effectiveness of the constitutional principle of individualization of the penalty, 
expressly foreseen in Article 5, XLVI of the Constitution. Based on the foundations of 
the theory of crime, it is sought to demonstrate that the relative indeterminacy in the 
combination of penalties, by conferring a certain scope of action to the magistrate, it 
contributes to the individualization of the penalty, but it will only be legitimated based 
on the motivation of judicial decisions.  
 
Methodology: The study adopts the method of approaching the bibliographic review, 
by reading books, scientific articles and legislation. 
 
Results: The individualization and application of the penalty, the criteria foreseen in 
article 59 of the Penal Code are at all times revisited by the magistrate, as a way of 
adapting the sanction to the practiced fact and particularizing its application to the 
offending agent and to the case concrete. 
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Contributions: The importance of the Principle of Individualization, based on 
freedom, which has its amplitude as the system adopts relative indeterminacy in the 
combination of penalties, in the proportion in which it grants the judge a certain 
margin of performance. However, the reasonableness contained in this 
indeterminacy is essential to avoid arbitrariness. 
 
keywords: Individualization; penalty; judicial circumstances; judicial rationale. 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A pena bem adaptada reclama, antes de mais nada, a especialização das 

funções do magistrado criminal, que só mesmo com preparação intensa no amplo 

campo das disciplinas criminológicas poderá usar, com vantagem, o poder 

discricionário previsto nas disposições legais.  

Certo é que tal poder encontra, nas três fases de fixação da pena, relevo 

especial, logo que se inicia a sua individualização, com fulcro nas circunstâncias 

previstas no art. 59 do Código Penal. 

Tais circunstâncias são chamadas judiciais e não é à toa que possuem esta 

denominação. Cabe ao juiz investigá-las e mensurá-las, atribuindo-lhes a pontuação 

ou o valor que merecerem, segundo o caso concreto que tem em mãos. 

Por outro lado, as circunstâncias legais genéricas ou específicas, além de 

serem previamente estipuladas e discriminadas na letra fria da lei, guardam uma 

maior relação com as circunstâncias objetivas do crime, não apresentando tão 

estreita relação com o próprio fato e a pessoa do delinquente.  

Daí a preocupação deste trabalho em demonstrar que a mais concreta 

individualização da pena dá-se justificando o título aposto logo acima do art. 59 do 

Código Penal, na primeira fase da dosimetria. 

Apesar de considerar-se que a individualização da pena desenvolve-se em 

três planos distintos (legislativo, judicial e executório), que se interpenetram e se 

completam, centrou-se o estudo no segundo plano, naquele em que o juiz, como 

figura central, assume a tarefa de tornar o Direito Penal mais concreto e menos 

divorciado da realidade do delinquente.  
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Neste contexto, abordou-se a importância, para a consecução da 

individualização da pena, da relativa indeterminação do sistema legal, sem olvidar da 

motivação como instrumento apto a conferir legitimidade ao arbítrio judicial.  

De imediato, situando o tema proposto, são apontadas diversas formas 

como as circunstâncias judiciais, em razão de suas particularidades, distinguem-se 

como instrumentos e critérios de individualização da pena. 

Cumpre lembrar que as circunstâncias enumeradas no art. 59 do Código 

Penal exercem influência na aplicação de outros institutos do Direito Penal, fato que, 

além de incentivar a continuidade de sua reflexão, enseja, para o profissional do 

Direito, a compreensão de sua importância.  

 

 

2   INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA, JUDICIAL E EXECUTÓRIA  

 

Diz-se no Direito Penal que a individualização da pena começa a realizar-se 

no momento da confecção da lei impessoal e abstrata, no instante em que o 

legislador, afastado da realidade do crime, estabelece genericamente as figuras 

delituosas, determinando especificamente suas penas e as circunstâncias que 

podem ocasionar seu aumento ou diminuição. 

Segundo Aníbal Bruno, nesta individualização dita legal ou legislativa, tem-

se em vista o valor que a ordem de Direito atribui ao bem jurídico que se pretende 

proteger, adapta-se a natureza e quantidade da pena ao valor do bem objeto da 

proteção legal (BRUNO, 1966, p.90). 

Garraud chega a distinguir culpabilidade absoluta ou legal de culpabilidade 

individual ou judiciária. A primeira diz respeito à culpabilidade abstrata ou objetiva 

tomada pelo legislador, enquanto que a segunda alude à culpabilidade concreta ou 

subjetiva aferida pelo juiz (GARRAUD, 1926, p.399). E não poderia ser diferente, 

pois a definição legal contém apenas os extremos essenciais da ação punível, de 

sorte que a gravidade do fato não pode ser somente deles deduzida, mas também e 
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principalmente de condições particulares que variam de uma infração penal para a 

outra e imprimem, a cada uma delas, a sua fisionomia particular. 

Até porque se verifica que não é possível ao legislador promover a efetiva 

individualização da pena porque, para ele, a realidade do crime não é o fato 

concreto, mas o tipo penal abstrato, motivo pelo qual acaba por admitir e assegurar 

largas possibilidades à individualização judicial (BRUNO, 1966, p.104). 

Assim, resta ao aplicador da lei, ou seja, ao juiz, a tarefa de resolver, no 

caso concreto, a questão que o legislador teve que resolver genericamente. Nesse 

sentido, conclui Liszt: “o legislador antes socializa que individualiza, o juiz 

individualiza a pena, socialmente.”1 

Para esta tarefa, Ferri sugere os passos que devem ser seguidos em cada 

julgamento penal para chegar-se, verdadeiramente, com garantia dos direitos 

individuais e sociais, à imposição de uma pena: 1º. - verificação do cometimento do 

fato (prova genérica); 2º. - verificação da tipicidade e antijuridicidade (prova jurídica); 

3º. - verificação da autoria (prova específica); 4º. - verificação das condições 

pessoais e de ambiente em que foi cometido o crime (prova psicológica) e, portanto, 

se o agente é ou não moralmente responsável; 5º. - verificação do grau da sanção 

repressiva posta pela lei que deve ser estabelecida contra o réu (conclusão judicial) 

(FERRI, 1999, p.329). 

Contudo, por constituir a pena dosada a recomendação judicial para a 

reprovação e prevenção da infração penal praticada, necessárias tornam-se a sua 

concretização e a sua execução. Fala-se, então, de individualização executória ou 

administrativa, ficando seu trato reservado ao Direito Penitenciário. 

Nesta última instância de individualização é que as finalidades atribuídas às 

penas podem, de fato, ser alcançadas. De nada vale estabelecer, em teoria, certos 

 
1 Liszt. Tratado de Derecho Penal, p. 338 a 369: “El Juez debe fijar la pena para cada delito dado; 
debe resolver, enel caso concreto, La cuestión que el legislador tuvo que resolver en general. (...) Ni 
al Juez es aje na la consideración social, em La aplicación específica, concreta, de la pena, ni al 
legislador La consideración individual, em La aplicación abstracta, genérica. Mas suposición es 
extrema, entre lãs variables de lagrancuestión. El legislador, antes socializa que individualiza; el Juez 
individualiza la pena, socialmente. Aquélve al delincuente em La sociedad, desde La ley; éste a la 
socieda de nel delincuente, desde lã sentencia.” 
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critérios e atribuir à pena determinada tarefa se, depois, no momento da execução, 

realiza-se verdadeira traição. 

É por tal razão que o legislador penal subtraiu ao arbítrio da administração a 

totalidade da missão de execução da pena, determinando regras de direito que 

devem ser observadas. Em nossa legislação, estas regras encontram-se, 

preferencialmente, na Lei de Execução Penal. 

 

 

3  A INDETERMINAÇÃO RELATIVA DAS PENAS 

 

Constata-se que a individualização judicial da pena envolve um postulado 

prático: a liberdade judicial. Liberdade de convencimento, na apreciação das provas, 

na disposição de sua sentença e na graduação da pena. Daí a impossibilidade do 

legislador prescrever uma sanção rígida e invariável. 

Com efeito, se existe a necessidade da individualização da pena que, 

segundo Nelson Hungria, significa retribuir o mal concreto do crime, com o mal 

concreto da pena, na concreta personalidade do criminoso (LUISI, 1991, p.37)2, e 

esta individualização não se completa a nível legislativo, a sanctio juris da norma 

penal incriminadora deve conter certo grau de indeterminação, de forma a permitir o 

exercício do chamado arbitrium judicis. 

Nem determinação absoluta, portanto, e nem absoluta indeterminação. A 

pena absolutamente determinada impediria o seu ajustamento às infinitas 

variedades de fatos e a seus agentes, segundo a realidade de cada caso concreto. 

Já a pena absolutamente indeterminada deixaria demasiado arbítrio ao julgador com 

prejuízo da necessária garantia dos direitos individuais (BRUNO, 1966, p.102). 

Este sistema opõe-se ao chamado sistema de penas fixas, que vigorou no 

Código do Império3, nas quais o legislador não outorgava ao juiz a faculdade 

individualizadora. 

 
2 Neste caso, aceita-se, como inegável, a finalidade retributiva da pena.  
3 Nesse sentido, o artigo 63 do Código de Império: “Quando este Codigo não impõe pena 
determinada, fixando somente o máximo e o mínimo, considerar-se-hão três gráos nos crimes, com 
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Ao afastar-se de qualquer extremismo e optar por relativa indeterminação, o 

Código Penal reconhece ao juiz uma parcela de discricionariedade, não se 

esquecendo de restringir a prepotência estatal através de critérios previamente 

delimitados em lei. 

É exatamente por isso que a fase da aplicação da pena, além de ser 

motivada, apresenta uma complexidade de detalhes cujo desacato corresponderá a 

um julgamento eivado de ilegalidade, lesivo ao direito fundamental da 

individualização da pena (ROSA, 1995, p. 246). 

 

 

4  A MOTIVAÇÃO COMO GARANTIANA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA  

 

Sendo impossível a admissão de uma fiel exatidão na proporção entre o 

crime e a sanção, o Princípio da Individualização da Pena foi consagrado na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º., inciso XLVI.  

Em razão dessa realidade, não deve existir automatismo na aplicação da 

pena, de sorte a predominar, no esquema legislativo de cominação de penas, a 

referida abertura que viabilize a discricionariedade do magistrado.  

Ao comentar sobre a tarefa que coube ao juiz, Bettiol lembra que ela se fez 

sentir com o aparecimento da ideia naturalista da prevenção especial, que insistia 

sobre a necessidade de adaptação da sanção à personalidade criminológica do 

agente. Segundo ele, o que importa é a periculosidade do réu, de modo que o 

magistrado deve gozar de ampla liberdade de apreciação e de julgamento, para que 

a medida não se enrijeça num esquema que não realiza finalidade alguma 

(BETTIOL, 1966, p.154). 

Adverte-se, todavia, que a garantia do Princípio da Individualização 

encontra-se na motivação. Se, por um lado, concedeu-se liberdade de atuação ao 

 
attenção ás suas circunstancias aggravantes ou attenuantes, sendo o maximo o de maior gravidade, 
á que se imporá o maximo da pena; o minimo, o da menor gravidade, á que se imporá a pena 
minima; o médio o que fica entre o maximo e o minimo, á que se imporá a pena no termo médio entre 
os dous extremos dados”.  
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juiz para concretizar o jus puniendi, por outro, exigiu-se que prestasse contas de sua 

decisão, elencando os motivos e as razões que a ensejaram. Fala-se, por isso, em 

discricionariedade circunscrita. 

A obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais está expressamente 

prevista na Constituição Federal de 1988. Primeiro o art. 93, inciso IX, prescreve que 

 
 
[...] todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”,e depois o artigo 
5º, inciso LXVI, ao se referir às prisões, prevê que “ninguém será preso 
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente[...]. 
 
 

Segundo Antônio Magalhães Gomes Filho, a motivação das decisões 

judiciais adquire uma conotação que transcende o âmbito do próprio processo para 

situar-se no plano mais elevado da política, caracterizando-se como o instrumento 

mais adequado ao controle sobre a forma pela qual se exerce a função judiciária 

(MAGALHÃES, 1988, p.60). 

Segundo o autor, nesse plano político, a exigência de motivação representa: 

a) uma forma de participação do povo na administração da justiça, que se realiza 

pelo controle democrático a posteriori sobre os fundamentos do ato do juiz; b) um 

modo de vincular os pronunciamentos jurisdicionais à legalidade, uma vez que juízos 

mais complexos demandam não somente a escolha da regra, mas também a sua 

interpretação e, ainda, a verificação de seu conteúdo como os preceitos maiores da 

lei fundamental; c) um instrumento de garantia de efetividade dos direitos e garantias 

fundamentais, eis que a motivação das decisões judiciais serve, de um lado, para 

verificar o acompanhamento do raciocínio desenvolvido pelo juiz para chegar a um 

eventual provimento restritivo daqueles direitos e, por outro, para constatar se a 

decisão aplicou validamente as normas que permitiam a restrição e se foi apreciado, 

de maneira correta, o contexto fático que a autorizava.4  

É pela motivação da sentença que se pode apreciar, conforme ressaltou 

Dias Ferreira, se o juiz formou a sua convicção por motivos legítimos e não por puro 

 
4 Código de Processo Civil, p. 171, conf. Marques, 1997, p. 328.  
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arbítrio.5 Ademais, a defesa e a acusação têm o direito de saber por quais caminhos 

e com quais fundamentos o juiz chegou à fixação da pena definitiva. Escamotear tais 

caminhos é cercear a defesa ou desarmar a acusação. É, principalmente, 

impossibilitar o ataque lógico ao julgado objeto de recurso (SHECAIRA; et. al., 1995, 

p.176). 

Segundo Aury Lopes Júnior, para o controle da eficácia do contraditório e do 

direito de defesa, bem como de que existe prova suficiente para sepultar a 

presunção de inocência, é fundamental que as decisões judiciais (sentenças e 

decisões interlocutórias) estejam motivadas (LOPES JR, 2017, p.868). 

Desse modo, a motivação contribui para a legitimidade do Princípio da 

Individualização, enquanto realidade na atuação judicial, contribuindo para a 

efetividade do processo, na medida em que permite a persuasão do vencido e o 

acatamento sem recurso da sentença” (CRUZ, 1991, p.397). 

Segundo Ferrajoli, “el modelo penal garantista equivale a un sistema de 

minimización del poder y de maximización del saber judicial, en cuanto condiciona la 

validez de las decisiones a la verdad, empírica y lógicamente controlable, de sus 

motivaciones” (FERRAJOLI, 1997, p.22). 

Logo, revela-se a salutar importância do artigo 381, inciso III, do Código de 

Processo Penal, ao impor, como requisito da sentença, os motivos de fato e de 

direito em que se fundar a decisão. 

 

 

5   AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS COMO CRITÉRIOS PRIMORDIAIS DE 

INDIVIDUALIZÇÃO DA PENA  

 

É possível afirmar que a individualização e consequente aplicação da pena 

ancora-se essencialmente nos critérios fixados no art. 59 do Código Penal. 

Os elementos ali mencionados constituem diretrizes que indicam o 

procedimento a ser adotado na tarefa individualizadora da pena-base e, por 

 
5 Código de Processo Civil, p. 171, conf. Marques, 1997, p. 328. 
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considerarem especialmente a pessoa do delinquente, facilitam a concreção do 

Princípio da Individualização da pena. 

Em que pese as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal 

– culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade – indicarem, num 

primeiro olhar, uma culpabilidade do agente, constata-se que na tarefa de 

individualização da pena o juiz atem-se, em especial, à culpabilidade do ato. 

De fato, enquanto a culpabilidade do autor pune o agente pelo que ele é, a 

culpabilidade do ato impõe-lhe uma punição pelo que fez. E não poderia ser 

diferente, uma vez que a admissibilidade da punição do agente por sua conduta de 

vida resultaria fatalmente numa afronta ao Princípio da Legalidade, resultando numa 

reprovação por condutas anteriores consideradas por vezes atípicas.  

Em discurso proferido a sete de dezembro de 1940 no Tribunal de Aplicação 

do Distrito Federal, o Sr. Ministro da Justiça, salientou que:  

 
 
[...] o traço que situa melhor o Código Penal no domínio da Justiça é o 
grande crédito que ele abre à capacidade intelectual e moral do juiz, 
confiando à retidão da sua inteligência e do seu caráter todo o mecanismo 
repressivo e preventivo da criminalidade (PONTES, 1942, p.97). 
 
 

Nesta tarefa de individualização, consoante ressaltou Aníbal Bruno, o juiz 

tem importante missão. Ao servir-se do artigo 59 do Código Penal que admite um 

extenso arbítrio no sentido de ajustar a pena à pessoa do delinquente, tem de 

satisfazer duas exigências de segurança e de justiça – a do interesse público de 

ordem e equilíbrio social - e a do destino do homem violador da norma que se vai 

cumprir por decisão sua (BRUNO, 1966, p.92). 

Adverte-se, entretanto, que o exercício de tal incumbência somente ocorrerá 

se o sistema de aplicação de penas dispuser da relativa indeterminação já 

comentada, ou seja, de certa margem de atuação que permita ao juiz, de acordo 

com as particularidades do caso sub judice, promover a adequação da sanção. 

Com efeito, basta que se recorde que a primeira reação do Direito Penal ao 

arbítrio judicial dos tempos medievais foi a adoção da pena fixa, representando o 

“mal justo” na exata medida do “mal injusto” praticado pelo delinquente. 
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Na verdade, pelo que já foi dito, percebe-se que a pena absolutamente 

indeterminada deixa demasiado arbítrio ao julgador, com sérios prejuízos aos 

direitos fundamentais do indivíduo, além de enfraquecer a função intimidativa do 

Direito Penal. Igualmente a pena absolutamente determinada impede o seu 

ajustamento ao fato e ao agente, diante da realidade concreta. 

Ao longo da história, essa constatação determinou a evolução para uma 

indeterminação relativa. Abriu-se, com o Código Penal francês de 1810, um grande 

crédito à livre apreciação da prova pelo juiz, estabelecendo limites mínimo e 

máximo, dentre os quais pode variar a mensuração da pena (BITENCOURT, 1996, 

p.497-498). 

Mas não é somente a indeterminação absoluta ou relativa da pena que dá 

azo a controvérsias. Mesmo que não se tenha um modelo rígido de aplicação de 

penas, de sorte a conferir liberdade de apreciação ao magistrado, os limites mínimos 

e máximos, que possam vir a ser estipulados no momento da cominação, sofrem a 

influência mais ou menos liberal de todo o sistema legal. 

A lei do Estado de Nova York, por exemplo, estabelece parâmetros 

extremamente largos para vários crimes – 1 a 25 anos para roubo a banco, 1 e ½ a 

15 anos para roubo de 1º grau (CRUZ, 1991, p.395). 

Neste contexto, torna-se oportuna a lembrança de Everardo da Cunha Luna, 

para quem a aproximação dos mínimos e máximos gera duas vantagens: a) evitam-

se penas muito curtas (mínimo) e b) penas demasiado longas (máximo) (LUNA, 

1975, p.266). 

Certo é que a técnica legislativa se excede em qualidade quando estabelece 

limites mais estreitos para a dosagem da pena. Quando a letra fria da lei demonstra 

abstratamente sua preocupação com a proporcionalidade que deve existir entre a 

infração e sua repressão e empreende, desde logo, a individualização legal de que 

se falou, facilitando a posterior atividade judicial. 

O juiz, ao ser chamado a promover a dosagem da pena, conta com a 

liberdade que lhe fora concedida e com a legitimidade de seu grau. Contudo, ao 
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sentir-se passível de extremismos e radicalismos, tranquiliza-se no instante em que 

sua atividade é pautada por uma lei que também é legítima. 

 

5.1 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E SISTEMA TRIFÁSICO 

 

Individualizar significa ajustar a pena ao agente, segundo suas próprias 

características e segundo aquelas que particularizam o fato delituoso cometido. 

A partir dessa concepção, pode-se concluir que a individualização da pena 

está compreendida nas três fases de sua aplicação, de modo que cada 

particularidade influi no seu ajuste, seja porque está prevista como causa de 

aumento ou de diminuição, circunstância atenuante ou agravante, ou mera 

circunstância judicial. 

Justificando tal assertiva, recorre-se a um fato hipotético em que o agente 

pratica determinada conduta criminosa, impelido por motivo de relevante valor moral. 

Nesse contexto, receberá uma sanção individualizada, segundo a qualidade do 

móvel de sua ação. Tratando-se a conduta típica de homicídio ou de lesões 

corporais, será aquele elemento uma causa de diminuição de pena. Dizendo 

respeito a um delito de violação de correspondência, será tido, no máximo, como 

circunstância atenuante. E se, porventura, não fosse previsto como tal, seria tomado 

na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 

A propósito, adverte-se que, havendo coincidência de circunstâncias, seu 

reconhecimento respeita uma ordem de consideração estabelecida segundo o peso 

da reprovabilidade da conduta: qualificadora, causa de aumento, circunstância 

agravante genérica, circunstância judicial. A solução constitui decorrência lógica e 

procura evitar o chamado bis in idem. 

É fundamental, portanto, ter-se em conta uma regra básica: não se pode 

desvalorar duplamente, e, muito menos, triplamente, uma mesma circunstância, isto 

é, existe uma proibição de desvalorização plural de circunstâncias (ZAFFARONIET; 

et. al., 1997, p.831). 
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Tal regra é encontrada no art. 61, relativa às agravantes genéricas, “que 

sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime”, devendo 

ser estendida a qualquer característica que faça ou não parte do tipo. 

Contudo, mesmo reconhecendo que o Princípio da Individualização 

transpareça durante todo o método trifásico de aplicação da pena, observa-se que é 

no primeiro estágio que o mesmo ganha primazia, é nas circunstâncias judiciais que 

se apresenta mais incutido. 

Precipuamente, observa-se que o art. 59 do Código Penal compõe-se de 

uma gama de circunstâncias que, conjuntamente, envolvem autor, vítima e fato 

delituoso, permitindo extensa margem de atuação judicial. 

Elementos essenciais para o processo de individualização, como as 

condições antropológicas e o grau de culpa do agente, são aferidos nesta fase e a 

partir daquelas circunstâncias. O juiz, além de poder atribuir-lhes um quantum que 

entenda conveniente, poderá considerá-las favorável ou desfavoravelmente ao autor 

do fato, segundo sua investigação no curso da instrução. 

A sensação de completude, de que desfrutam as circunstâncias judiciais, 

torna-se ainda mais latente quando se percebe, ante a inexistência de agravantes ou 

atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, que a pena-base pode converter-

se em pena definitiva. 

Na análise das circunstâncias judiciais, pode o magistrado privilegiar 

algumas consoante a natureza do crime sub judice. Assim, nos crimes contra a 

dignidade sexual, tende a sopesar com maior cautela o comportamento da vítima, 

nos crimes de perigo, a culpabilidade do agente, nos crimes contra o patrimônio, as 

circunstâncias do crime e nos crimes contra a vida, os motivos que levaram o agente 

a praticá-lo, desde que não atuem como qualificadoras ou minorantes. 

Tal raciocínio vem expresso também no art.42 da Lei nº. 11.343/2006 ao 

determinar que o magistrado, na fixação da pena-base dos crimes da Lei de Drogas, 

deve levar em consideração preponderantemente a natureza e a quantidade da 

substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
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Todavia, recorda-se que o Direito Penal tem como postulado o já 

mencionado Princípio da Legalidade, segundo o qual “não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. A adoção deste princípio 

implica em exigir-se que, além dos elementos essenciais do crime, aqueles que são 

acidentais, relacionados ora com o tipo penal, com a antijuridicidade, com a 

culpabilidade ou com a punibilidade da conduta, devam estar previstos tipicamente 

no modelo circunstanciado da Parte Especial ou da Parte Geral. 

Ainda que se encontrem fora do tipo penal incriminador, tais aspectos 

encarnam um valor caro ao Direito, cuja positividade quer o Estado prestigiar por 

intermédio de comandos ou proibições, sob ameaça de pena” (BITENCOURT, 1996, 

p.57). 

Por conseguinte, tomando o Princípio da Legalidade como um instrumento 

criado pelo Estado para impedir, segundo as palavras de Cernicchiaro, “que o 

Executivo e o Judiciário possam, do gênero, definir a espécie,” (CERNICCHIARO, 

1995, p.22) a expressa enumeração de agravantes e atenuantes e de causas de 

aumento e diminuição implicam na obrigatoriedade de sua aplicação. 

Daí ratificar-se o entendimento, já identificado, de que o juiz tem maior 

liberdade na primeira etapa da dosimetria da pena, tendo oportunidade de 

questionar, de modo favorável ou não, as condições antropológicas do agente, seu 

grau de culpa, etc. Tanto assim que se distinguem duas espécies de circunstâncias: 

as “judiciais” e as “legais”. 

No sistema trifásico, embora a primeira e segunda fase tenham por 

semelhança a indeterminação legislativa do quantum de valoração a ser dada pelo 

magistrado, ambas se diferem na margem de discricionariedade do próprio 

reconhecimento. Enquanto na primeira quadra serão analisadas as ditas 

circunstâncias judiciais, ou seja, em que o juiz reconhecerá, por exemplo, quais os 

motivos do crime que consideram favoráveis ou desfavoráveis ao réu, na segunda, 

levará em consideração as circunstâncias legais agravantes ou atenuantes nas 

quais o legislador arrolou quais os motivos devem ser considerados como agravante 
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(torpe ou fútil) e quais os que serão reconhecidos como atenuantes (relevante valor 

moral ou social), limitando a margem de discricionariedade do magistrado. 

Neste sentido, Luis Luisi reconheceu que nesta atividade do julgador está 

habitualmente presente um coeficiente criador, e mesmo irracional, no qual, inclusive 

inconscientemente, projetam-se a personalidade e as concepções da vida e do 

mundo do juiz. Mas, sob outro prisma, lembrou-se da lição de Emílio Dolcini, 

segundo a qual não existe uma irremediável e insuperável antinomia entre o caráter 

criativo e o caráter vinculado da discricionariedade, pois este componente emocional 

e imponderável pode atuar na opção do juiz determinando-lhe apenas uma escolha 

dentre as alternativas explícitas ou implícitas contidas na lei (LUISI, 1991, p.39). 

Daí a exigência de motivação do conteúdo decisório, da demonstração clara 

do raciocínio que foi formado para dosar a pena, como forma de controle, ao lado do 

Princípio da Legalidade, da discricionariedade judicial.  

Assim, todas as operações realizadas na dosagem da pena, que não se 

resumem a uma simples operação aritmética, devem ser devidamente 

fundamentadas, esclarecendo o juiz a valoração dada a cada circunstância 

analisada, permitindo às partes a compreensão dos critérios utilizados. 

 

5.2  CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E APLICAÇÃO DA PENA 

 

No art. 59 do Código Penal, a concretude do Princípio da Individualização da 

Pena não se cinge à determinação circunstanciada da pena-base a partir dos fatores 

ali enumerados. 

Ora, ainda no corpo daquele dispositivo legal, o legislador deixou, a critério 

do juiz, a escolha da qualidade da pena dentre as cominadas e, em se tratando de 

pena privativa de liberdade, seu regime inicial de cumprimento e o exame de sua 

possível substituição. 
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5.2.1 Escolha da Modalidade de Pena 

 

Julgando procedente a pretensão punitiva, cabe ao juiz a escolha da pena a 

ser cumprida pelo agente infrator. 

Apesar de a Constituição prever cinco modalidades de penas, o Código 

Penal adotou apenas três para os crimes: as privativas de liberdade (reclusão e 

detenção), a pecuniária (multa) e as restritivas de direitos, sendo que estas últimas, 

apesar de autônomas, em regra, não são cominadas aos crimes em espécie e 

servem apenas para substituir as primeiras quando presentes os requisitos legais. 

Cominadas, portanto, são, em regra, as privativas de liberdade e a multa, 

ora alternadamente, ora cumulativamente, ora isoladamente. 

Como resta claro, a liberdade judicial situa-se apenas na primeira hipótese, 

quando pode optar por uma pena privativa de liberdade ou pela pena pecuniária. 

O Código Penal não previu um critério especial para a promoção de tal 

escolha, porém, o fato de prescrever tal tarefa no corpo do artigo 59, justamente um 

dispositivo legal que traz expressas as finalidades da pena, pressupõe que a opção 

deverá recair na modalidade de pena que atenda à reprovação e prevenção do 

crime, consoante sua necessidade e suficiência. 

 

5.2.2 Fixação da Pena-Base 

 

Segundo o art. 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais têm como 

finalidade servir de critérios para a fixação da pena-base. 

Esta se refere à pena que serve de ponto de partida para o cálculo da 

graduação da sanção final a ser imposta ao agente. Sobre ela se apoiará 

eventualmente agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes, consoante 

às particularidades do caso concreto. 

Por tal razão, diz-se que sua origem advém de uma necessidade prática e 

vinculada à aplicação do sistema. Ela se impõe como fundamento, ponto de partida 

de uma operação (FARIA, 1959, p.18). 
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Diverge a doutrina quanto à identificação deste ponto de partida. Para 

Nelson Hungria, a fixação da pena deve emanar de um termo médio, a ser calculado 

entre o máximo e o mínimo cominados abstratamente pelo legislador (FERREIRA, 

1998, p.526). 

Os demais doutrinadores que com ele são concordes, ressaltam que tal 

entendimento preserva a função das circunstâncias atenuantes, uma vez que, sendo 

a pena-base dada no mínimo legal, estas não mais poderiam ser aplicadas. 

Todavia, observa-se que o legislador não dispõe, em momento algum, qual o 

método a ser utilizado, pelo que o juiz, ao ser levado a fixá-lo, pode vir a prejudicar o 

réu quando inexistirem circunstâncias legais a serem consideradas. 

Talvez por este motivo é que alguns autores pactuam da tese de que as 

atenuantes podem trazer a pena aquém do mínimo legal. 

Certo é que o juiz, ao fixar a pena-base, deve esclarecer a quantidade de 

pena que utilizou em relação a cada uma das circunstâncias judiciais. Despicienda 

torna-se tal fundamentação quando restringir-se à pena mínima cominada.  

Atualmente, o posicionamento que ganha maior relevo quanto ao quantum 

de cada circunstância judicial é aquele que determina que seja feita a diminuição da 

pena mínima da pena máxima e o resultado seja dividido por oito, número de 

circunstâncias judiciais elencadas no art. 59. Daí retira-se o limite máximo de 

valoração de cada circunstância judicial que viesse a ser considerada em desfavor 

do réu. Num delito de roubo simples, por exemplo, em que a pena cominada é de 

reclusão de 4 a 10 anos, cada circunstância judicial poderia valer no máximo 9 

meses, resultado deste cálculo aritmético (10-4=6 anos, 6 anos corresponde a 72 

meses, que dividido por 8, resulta em 9 meses). 

 

5.2.3 Fixação do Regime Inicial 

 

No Código Penal, as penas privativas de liberdade dividem-se em reclusão e 

detenção. 
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A primeira, cominada aos delitos mais graves, deve ser cumprida em regime 

fechado, semiaberto ou aberto. Por sua vez, a segunda, em regime semiaberto ou 

aberto, salvo a necessidade de transferência para regime fechado. 

Embora o art. 59 do Código Penal determine a incumbência do juiz de 

estabelecer o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se 

que tal providência só pode ser tomada após percorrer-se todo o sistema trifásico, 

ou seja, apenas quando ficar definitivamente delimitada a pena a ser aplicada.  

É o art. 33 do Código Penal que regula os critérios a serem utilizados para a 

fixação do regime inicial de cumprimento de pena, mas é no seu § 3º. que se 

encontra a participação das circunstâncias judiciais. 

Surge, então, a dúvida em saber quais os critérios a serem utilizados: se o 

primeiro, baseado na quantidade de pena dada, ou o segundo, segundo as 

circunstâncias judiciais.  

Para sanar a antinomia aparente, resta considerar que o artigo 59 será 

apreciado somente quando se tratar de réu condenado à pena que preveja regime 

semiaberto ou aberto, mas cujas circunstâncias judiciais recomendem regime mais 

ou menos rigoroso. 

Portanto, se a pena concreta imposta ao réu lhe der direito a cumprimento 

da pena no regime aberto, a escolha de regime mais rigoroso terá que ser 

fundamentada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Mesmo 

raciocínio se dá quando a pena der direito ao regime semiaberto e o juiz fixar o 

regime fechado. 

 

5.2.4 Substituição de Penas 

 

Escolhida e dosada a pena privativa de liberdade, passa o juiz a apreciar a 

viabilidade de substituí-la por penas restritivas de direitos ou por multa. 

O art. 44 do Código Penal prevê as hipóteses de cabimento da substituição 

das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. 
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Desses requisitos, o que interessa de forma mais imediata é o previsto no 

inciso III, já que faz alusão à seis das oito condições judiciais previstas no art. 59 do 

Código Penal, excluindo apenas as consequências do crime e o comportamento da 

vítima. 

A inclusão daquelas circunstâncias judiciais, como condição para 

deferimento da substituição pelas penas restritivas de direitos, atende à coerência 

sistemática do Código Penal ao ter enumerado, em seu art. 59, inciso IV, tal 

providência judicial. Ademais, deixa claro que as circunstâncias judiciais são 

tomadas, novamente, como critérios dentro da legislação penal.  

Nesse sentido, reconheceu Luiz Flávio Gomes (1999, p.116) que, mais uma 

vez, o legislador deixou por conta dos operadores jurídicos a tarefa de individualizar 

o instituto alternativo da substituição em cada caso concreto. 

Por outro lado, a importância daquelas circunstâncias terem sido eleitas, 

como elementos informadores da conveniência ou não da aludida substituição, 

aumenta ao recordar-se que os incisos I, II e III são exigidos simultaneamente. Uma 

vez preenchidos todos, pode-se falar em direito público subjetivo do acusado à 

substituição da pena.  

É justamente a partir desses critérios, cuja análise fica ao encargo do 

magistrado, que poderá existir uma valoração, por exemplo, sobre a concessão ou 

não da substituição para o delito de tráfico privilegiado de drogas. 

Os argumentos acima utilizados servem também para a substituição da pena 

privativa de liberdade pela multa, uma vez que o art. 60, § 2º., refere-se ao inciso III 

do art. 44 do Código Penal.  

Enfim, cumpre notar que seis, dos oito fatores contidos no art. 59, foram 

numerados como critérios para a concessão do Sursis (art. 77, III), da Suspensão 

Condicional do Processo (art. 89, Lei nº 9.099/1995) e para o aumento de pena no 

crime continuado qualificado (art. 71, parágrafo único).  

Do mesmo modo, insiste Zaffaroni que, muito embora o art. 68 disponha que 

“a pena-base será fixada atendendo ao critério do art. 59”, percebe-se que tal 
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prescrição legal cumpre uma função de indicar regras que vão além da pena-base 

(ZAFFARONI; et. al., 1997, p.832).6 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurando trilhar o caminho traçado de demonstrar a importância das 

circunstâncias judiciais para a efetividade do princípio da individualização da pena, 

observou-se, em primeira mão, que a individualização da pena, no processo que vai 

do nível legislativo até o administrativo, sofre uma evolução de concretude, 

culminando na fase dita executória. Centrado o estudo na atividade judicial, 

percebeu-se sua importância para tornar concreta a pena abstratamente cominada, 

sob a responsabilidade de defini-la um tanto quanto viável para ser executada e 

atingir os fins a que se destina. 

Calcado na liberdade, constatou-se que o Princípio da Individualização tem 

sua amplitude na medida em que o sistema adota relativa indeterminação na 

cominação das penas, na proporção em que concede ao juiz certa margem de 

atuação. Todavia, a razoabilidade contida nesta indeterminação é imprescindível 

para evitar arbitrariedades, pelo que se fala de discricionariedade circunscrita.  

Como num sistema de freios e contrapesos, uma vez concedido espaço para 

a tarefa do aplicador da lei, exige-se-lhe a fundamentação de sua decisão, 

obrigando-o a demonstrar as razões que permearam seu espírito no momento do 

julgamento. 

Quanto à utilização das circunstâncias judiciais como critérios de 

individualização, pôde-se observar: 

a) o artigo 59 do Código Penal arrola uma gama de circunstâncias que, 

conjuntamente, envolvem autor, vítima e fato delituoso; 

 
6  Observe-se que Zaffaroni propõe um critério geral considerado a partir das finalidades da pena e da 
culpabilidade.  
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b) ao arrolar a culpabilidade e elementos outros que guardam relação 

direta com a pessoa do agente infrator, permite alto de grau de individualização da 

pena; 

c) como se não bastassem todos os fatores já enumerados, a referência 

genérica “circunstâncias” permite ao julgador considerar toda espécie de elementos 

acidentais relacionados com o fato; 

d) consoante a natureza do delito, o juiz pode privilegiar uma 

circunstância em relação a outras; 

e) ante a inexistência de circunstâncias legais especiais, majorantes e 

minorantes, a pena-base pode converter-se em pena definitiva. 

Neste contexto, como forma de controle da discricionariedade judicial, 

adotou o Código Penal o Princípio da Legalidade, como garantia ao status libertatis 

e dignitatis do agente, definindo algumas circunstâncias cujo exame favorável ou 

desfavorável é vinculado. Por outro lado, a Constituição  prescreveu, como garantia 

constitucional, a motivação dos provimentos jurisdicionais. 

Por último, ainda ratificando o caráter instrumental das circunstâncias 

judiciais, observou-se sua utilização como critérios individualizadores não somente 

para dosar a pena-base, mas para escolher-se a modalidade da pena a ser aplicada, 

fixar-se o regime de cumprimento de pena e promover a substituição das penas 

privativas de liberdade pelas penas restritivas de direitos (art. 44), sem se lembrar da 

sua participação na concessão de benefícios como o Sursis (art. 77, III). 
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