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EDITORIAL
Coube a mim a apresentação do novo volume da Argumenta Journal
Law, periódico produzido pelo Programa de pós-graduação em Ciência
Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná.
E com grande entusiasmo vejo que a revista vai muito além daquilo
que vem sendo pesquisado no programa. São artigos de autores vinculados à várias instituições que contribuem com pesquisas relacionadas ao
tema central da revista, qual seja, “Justiça e a Exclusão Social”.
Percebo uma grande mudança na revista que teve sua primeira edição em 2001. De uma revista mais regionalizada e com predominância
de artigos referentes à pesquisas realizadas por seus discentes e docentes,
hoje a revista tem um caminho próprio.
São artigos de todo o Brasil, de norte a sul, que enriquem a revista e
tratam de temas multidisciplinares. Essa edição é composta pelos seguintes artigos: “The nuclear weapons disarmament as a tool for humanity
flourishing: an analysis of the reason and the common good of the natural
law theory in international law sistem of human rights”, escrito por Victor Sales Pinheiro, Jean Carlos Dias e Yasmim Salgado Santa Brígida, da
UFPA; “Sobreposição comunicacional econômica e injustiça social”, escrito por Salete Oro Boff e Gabriel Zanatta Tocchetto, do IMED; “O art 489,
§ 1º, do código de processo civil como parâmetro para a verificação da
adequada motivação do ato administrativo”, escrito por Thadeu Augimeri
de Goes Lima, da USP; “Dispositivos de vigilância e os efeitos da violência
do controle no sistema punitivo brasileiro”, escrito por Felipe da Veiga
Dias, Lucas da Silva Santos e Gustavo Polis, do IMED; “A restrição dos
direitos políticos à luz do sistema interamericano de proteção dos direitos
humanos”, escrito por Bruno Boigues Pittioni Domingos e Sérgio Tibiriçá
Amaral, da UNITOLEDO e ITE-Bauru; “Automação laboral e as novas
relações trabalhistas: perquirições introdutórias da proteção jurídica do
trabalhador”, escrito por Antônio Lucas dos Santos da Mata e Saulo Nunes
de Carvalho Almeida, da UNICATÓLICA; “Crowdwork e o trabalho on
demand: a morfologia do trabalho no início do século XXI”, escrito por
Uriel Paranhos Loureiro e Bruno Gomes Borges da Fonseca, da FDV; “A
proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental: considerações
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sobre a lei geral de proteção de dados pessoais”, escrito por Marcos César
Botelho, da UENP-PR; “A prestação da instrução infantil de qualidade
corrobora a concretização do direito fundamental social à educação e efetiva o valor da liberdade”, escrito por Regina Vera Villas Bôas e Roberta
Lins Estevam de Barros, da UNISAL; “Políticas públicas sociais e revisão
judicial difusa: análise empírica do comportamento autocontido do STF
nas reclamações constitucionais”, escrito por Juliana de Brito Giovanetti
Pontes, Jose Mario Wanderley Gomes Neto e Vanessa Alexsandra de Melo
Pedroso, da UNICAP; “Virtualidade e teoria do direito: considerações iniciais”, escrito por Leonardo Monteiro Crespo de Almeida, da UFPE; “A
desconstrução do conceito de mulher-família para mulher-para-si: uma
análise sobre a (re)inclusão das mulheres na sociedade e no mercado de
trabalho contemporâneo”, escrito por Maria Victória Pasquoto de Freitas e
Marli Marlene Moraes da Costa, da UNISC; “Direito fundamental à renda
mínima das pessoas com deficiência: uma análise constitucional do benefício de prestação continuada”, escrito por Luiz Alberto David Araujo e
Fábio Luparelli Magajewski, da PUC-SP; “Calin: uma proposta de estudo
decolonial sobre as relações étnico-raciais e o anticiganismo no sistema de
justiça brasileiro”, escrito por Phillipe Cupertino Salloum e Silva, Douglas
Santos Mezacasa e Clarissa Cecília Ferreira Alves, da UEG e UFPB; “O
mal-estar do homo juridicus e a contra-genealogia da modernidade: o paradoxo entre a personalidade como direito e o imago-dei como herança”,
escrito por Fernando Rodrigues Almeida e Dirceu Pereira Siqueira, do
UNICESUMAR.
Fica aqui o agradecimento aos autores e o convite à comunidade jurídica para que conheçam os textos inéditos e reflitam sobre as importantes reflexões trazidas pelos leitores.
Boa leitura!
Jacarezinho (PR), junho de 2020
Vladimir Brega Filho
Editor
Professor Associado
CCSA/UENP
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qualitative bibliography with a doctrinal analysis of international law. It´s
concluded that the sovereign´s self-defense with an atomic arsenal violates international treaties, prevents the development of the common good,
and is a constant threat to the flourishing of humanity.
RESUMO:
Apresenta-se a proposta de desarmamento nuclear à luz dos princípios do direito natural no Sistema Jurídico Internacional dos Direitos
Humanos. Relacionam-se os preceitos do direito natural da razão e do
bem comum com os princípios da resolução pacífica de controvérsias.
Demonstra-se a incongruência do argumento das armas nucleares como
um meio de defesa. A pesquisa é uma bibliografia qualitativa com uma
análise doutrinária do direito internacional. Conclui-se que a legítima defesa do soberano com um arsenal atômico viola tratados internacionais,
impede o desenvolvimento do bem comum e é uma ameaça constante ao
florescimento da humanidade.
RESUMEN:
Se presenta la propuesta de desarme nuclear a la luz de los principios del derecho natural en el Sistema Jurídico Internacional de Derechos
Humanos. Los preceptos del derecho natural de la razón y el bien común
están relacionados con los principios de solución pacífica de controversias. Se demuestra la incongruencia del argumento de las armas nucleares
como medio de defensa. La investigación es una bibliografía cualitativa
con un análisis doctrinal del derecho internacional. Se concluye que la
defensa legítima del soberano con un arsenal atómico viola los tratados
internacionales, impide el desarrollo del bien común y es una amenaza
constante para el florecimiento de la humanidad.
KEYWORDS:
Nuclear Weapons´; Disarmament; Humanity Flourishing; Human
Rights; Natural Law.
PALAVRAS-CHAVE:
Armas Nucleares; Desarmamento; Florescimento da Humanidade;
Direitos Humanos; lei Natural.
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PALABRAS CLAVE:
Armas Nuclear; Desarme; Floración de la Humanidad; Derechos humanos; Ley natural.
INTRODUCTION
This research starts from the perspective of the International Law
System of Human Rights and it is presented in which ways conflicts with
atomic weapons violate the principles of practical reasonableness and
the common good, hindering the integral human fulfillment, and consequently, violate the matter of the John Finnis´ New Natural Law Theory
together with Cançado Trindade’s universal juridical conscience.
In the first place, it will be explained the influences of the natural
law tradition on the origins of the international law. Also, it will be analyzed the concepts of basic goods, practical reason, law, authority, complete
community, human rights, with the incorporation of the moral validity in
the principle of the peaceful resolution of disputes, that means a prohibition of nuclear weapons in armed conflicts in order to ensure the flourishing of humanity, because it harms to the common good of the international community.
Then, it will be demonstrated the danger of an international law based only in the will of the States and in their sovereignty. In doing so, it
will be defended an incongruity of the nuclear weapons argument as a
self-defense with an analysis of the instabilities in international relations
of the States that have nuclear stocks, and their level of aderance to the
international policy of nuclear disarmament. In the recent years, the nuclear disarmament policies are weakening, next to this, there is a crisis
in world´s diplomacy. For those reasons, many countries are investing in
their nuclear war arsenal as a self-defense. It will be articulated the instability of international relations with the use of such weapons by the states´
sovereignties.
This article is divided in two parts: first, to explain an etical, moral,
philosophy that justifies the principles of reason and common good with
a moral content to create laws that allow the integral humanity fulfillment;
and the second one is a practical demonstration of the need of an international policy of nuclear disarmament. For this, it will be used a qua-
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litative bibliography from “Natural Law and Natural Rights”, and others
texts by John Finnis, with the “A Humanização do Direito Internacional”
by Cançado Trindade and “Natural Law, International Law, and Nuclear
Disarmament” by Mark Searl for the doctrinal analysis, and of the legal
dogmatics analysis, documents from the UNODA (United Nations Office
for Disarmament Affairs) with the U.N. Charter and the Treaty On The
Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT), 1968 on the subject.
1. THE PRINCIPLES OF REASON AND THE COMMON GOOD
IN THE NATURAL LAW THEORY IN INTERNATIONAL SYSTEM
OF HUMAN RIGHTS
First of all, the principles of reason and the common good have
emerged with a philosophy originated from the natural law of Aquinas,
that defined law as an ordinance of reason for the common good, made
by him who has care of the community, and promulgated, so, this notion
was articulated with the early doctrines of international law. For example,
the philosopher Suarez, from the modern age´s, considers that the human
race, into many different peoples and kingdoms it may be divided, always
preserves a certain unity, not only as a species, but also a moral and political unity.
Likewise, Grotius describes the jus gentium as a function of man’s
rational nature, the man has an impelling desire for society peacefully and
organized, the jus gentium is binding on all men because it´s reasonable,
and it´s reasonable because it reflects and promotes the common good
(SEARL, 2001, p. 275).
Those philosophers agreed that the need of organization in society
stems from human reason and for these reasons there is the development
of the Society of States, where each State regulated their relations with
each other by means of mutually agreed-upon laws. Therefore, the peaceful resolution of international disputes is an international principle whose
enforcement validates that above the force is the law, just as above the will
is the conscience (TRINDADE, 2015, p. 722). Thus, even if individuals
live in different legal systems, a common principle is the law of nations, as
well as the genesis of public international law.
In this regard, Grotius, demonstrates that the State is constructed
by the laws of nations, formed by mutual consent and the law of nature,
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arising from the rational expression of the social character of man. This
idea is important to demonstrate that the sovereign will of States cannot
be taken as an exclusive source of international law, passing over the law
of nations (SEARL, 2001, 276). For us, it´s clear that exist two levels of
responsibilities for the States, the regional´s one and the international´s
one, with a double jurisdiction, all concerned with the human fulfillment.
With international cooperation there is a relativization of sovereignty due to the fact that the State is not the main subject of international
law, but the individual. Thus, Trindade argues that there is no way to separate international law from its foundations, since Cicero the recta ratio
prescribes that which is good leads to the cogent principles emanating
from human consciousness (like justice and good faith), it is the inevitable
relation between law and ethics, where natural law, with the dictates of the
recta ratio, ground justice (TRINDADE, 2015, p. 8).
According to Vitoria, the international Community, totus orbis, takes precedents over the will of each individual State, the law of nations regulates the international community of socially organized human beings
in States where reparation of human rights violations reflects the international need fulfilled by the rights of the people through principles of
justice adduced by the recta ratio (TRINDADE, 2015, p. 9). That principles of justice derived – by implementation – of the basic human good of
the practical reasonableness, which possesses the requirements form the
first principle of morality. Therefore, the principles of justice of the law
(Peaceful Settlement of disputes and a renunciation to a resort of War)
must respect the natural law, which confers a universal morality that makes it possible to speak in a common good of the international Community for the integral human flourishing. The idea will be better addressed
throughout this topic.
In the contemporary conception of natural law, positive law assists
in the division of basic human goods. In a diversified world, the new jus
gentium assures the unity of gentius society, since it can not be based on
mere “wills” of the subjects of rights, but on the lex praeceptiva apprehended by human reason (TRINDADE, 2015, p. 9). Then, International Law
became the ultimate recipient of the norms of protection in the execution
of justice. Besides that, the new jus gentium has a broad spatial and temporal dimension, comprising humanity in present and future generations
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(TRINDADE, 2015, p. 799). This is important to demonstrate because the
common good, that is the object of that research, depends of the humanity
fulfillment for the present and the future generations.
The State currently has responsibility for its acts of management and
empire (jure gestionis and jure imperii) in cases of omissions of any of its
powers or agents; it is an entity created by humans, composed of them,
and for them exists in function of the common good (TRINDADE, 2015,
p. 16). In the meantime, Trindade addresses the emergence and consolidation of the corpus juris of international human rights law (dynamic
interpretation of treaties) as a result of the reaction of the universal legal
conscience (considered as the material source of such right), derived from
universal morality, in the face of frequent abuses against human beings
validated by positive law. Then, International Law became the ultimate
recipient of the norms of protection (TRINDADE, 2015, p. 18) in the execution of justice.
Therefore, that common good led what it came to be United Nations
General Assembly. In that sense, the common good is understood as a
condition that enables members of a community to engage in the pursuit of integral human fulfillment, so the political´s perfect community
not end in itself, but has to promote the welfare of its citizens. For those
reasons, it´s necessary a co-existence with harmony, because the International Society has to promote the flourishing of States, and those States
emerged to permit the flourishing of humanity (SEARL, 2001, 277). So,
this interpretation is based on the assumption in a natural law theory.
For the contemporary philosopher of the New Natural Law Theory
John Finnis, the normativity of law, international law also, is justified because every obligation must be considered from the practical reasonableness, a norm is obligatory if it presents to the man a good reason for action
(FINNIS, 2007, p. 263), the bond between the legal obligation and the
fulfillment of this obligation lies in morality and the link between morality and law is in practical reasonableness. The reason why natural law
has law’s quality of being preceptive, imperative, mandatory, obligatory,
compelling in conscience, and so forth, is because it directs us to common
good in the measure prescribed by the requirements of practical reasonableness (FINNIS, 2015, p. 222).
Finnis identifies the basic forms of good that are life, knowledge,
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play, aesthetic experience, sociability (friendship), practical reasonableness, religion, they are all equally fundamental, aside from that, it is not
an exhaustive list and they are not taken in a moral sense. The basic value
of life means everything done by man to preserve his life like a social organization by law, so a humanitarian law system based on the prohibition
of the use of force and that promotes a peaceful settlement of disputes are
the ground of a law that prohibits nuclear weapons in armed conflicts to
preserves the first basic good of life in any community.
In this sense, practical reasonableness is the integrating good, whose
content is the integration of the pursuit of any and all of the basic goods
and corresponding practical principles. The good of practical reasonableness as standing in a hierarchical relationship to all the other basic human
goods (FINNIS, 2015, p. 206), because of its importance in the act of making choices of every kind of generality, specificity or particularity, so its
content is the goodness of pursuing intrinsic human goods in a reasonable
way.
Those human goods have been seen in the light of a community of
human beings, which begins at the lowest end in physical need for the
other, at higher levels develops into a sense of community and unity with a
rich sense of friendship and disinterestedness (RENTON, 1981, p. 43). On
this way, the concept of justice is interpreted as the object of all community judgments of the practical reason, is the common good which means
the flourishing of all the members of the community.
For Finnis there are human goods and rights that only institutions
can secure since justice is related to the common good, which is fundamentally the good of individuals related to all as well as the guarantee of a
set of conditions for human flourishing in the community (DAOU, 2017,
p.33).
The tradition of natural law, here rescued, is intended to determine
what are the requirements of reasonableness on a rational basis to authorize the activities of legislators, judges, and citizens (FINNIS, 2007, p. 282).
But how do we know if a decision is reasonable in practice? For making
practical decisions in that pursuit of the seven human goods it is necessary a rational plan of life, with an harmonious set of purposes and orientations, as effective commitments, without arbitrary preferences among
the basic human goods and persons; an detachment from the vicissitudes

22

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

of life; commitment to whatever we have set our hand to; consequences
are relevant, it means that one must try to do actions which are efficient
for their purpose, is neither utilitarianism nor consequentialism; a respect
for every basic value must be preserved in every act; there is a requirement
favoring the common good; one must follow one’s conscience (RENTON,
1981, p. 42). The product of these requirements is morality, they will direct what one must do or must not do.
Consequently, an international norm that preserves the basic human
good of life worthy of both present and future generations under humanitarian law, which encourages complete nuclear disarmament, is in accordance with the practical reasonableness in the development of human
fulfillment, and is accepted as a just norm with a moral validity.
In this context, justice is the necessary instrument for the promotion
of the good of individuals in the community, being considered just the
person who foments it, and the authority of the law depends on that justice or that capacity of ensure the common good (FINNIS, 2007, p. 344).
All aspects of justice are particularizations of General Justice, and
that one is defined as precisely a disposition of the soul, is a practical willingness to favor and foster the common good of one’s communities, so
the theory of justice is the theory of what in outline is required for that
common good (FINNIS, 2015, p. 208).
Finnis considers that there are relations that transcend the borders of
all poleis or States, in multiple forms:
For there is physical, biological, and ecological independence, a vast pool of knowledge (including mutual knowledge
of one’s existence, concerns and conditions) and a vast stock
of technologies, intercommunication systems, ideological
symbolisms, universal religions [...] Therefore, there is no
reason to deny the good of the international community in
the fourth order, the order of reciprocal interactions, mutual commitments, collaboration, friendship, competition,
rivalry [...] If it now seems that the good of individuals can
only be totally international community, we must conclude
that the national state’s claim to be a complete community
is unjustifiable, and the postulate of the national legal order,
which is supreme, comprehensive, and an exclusive source of
legal obligation, is increasingly plus what lawyers would call
‘legal fiction’ (own translation) (FINNIS, 2007, p. 150).
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According to Finnis, the whole community, in this case, is a global
association in which the initiatives and activities of individuals, families
and the vast network of intermediary associations would be coordinated
with the purpose of guaranteeing a set of material conditions and forms
of collaboration that promote the realization of the personal development
of each individual (FINNIS, 2007, p. 150). In doing so, the whole community is relative to the international Community (which is bigger than the
international Community of States).
For Finnis, the concept of law has four characteristics: form, source,
purpose and recipient (FINNIS, 2007, p. 264). It means, that a law refers to
rules made by a determinate and effective authority (itself identified and
constituted as an institution by legal rules) for a complete community, supported by sanctions in accordance with the ruleguided stipulations of adjudicative institutions, in minimization of arbitrariness, and maintenance
of a quality of reciprocity between the subjects of the law both amongst
themselves and in their relations with the lawful authorities (TAN, 2002,
p. 199). For that reason, it is important to have an international system of
law for coordination international humanitarian problems for promoting
the common good of the Community, an limiting the international use of
the force with the prohibition of the use of nuclear weapons.
The set of laws are adaptable to the needs of the empirical characteristics of the human condition. Every natural law theory seeks to understand the relation of specific laws of society to the principles of practical
reasonableness, for example a law prohibiting the use of nuclear weapons
in armed conflicts is related to the requirements of practical reasonableness and the basic good of life.
It is noteworthy that for Finnis there are rules derived directly from
natural law “by deductions” from general principles, as already quoted,
and those derived from natural law as “implementations” (FINNIS, 2007,
p. 277) of general directives are merely human laws which are controlled
by the general principle. These are those used in the judiciary (the creative role of the legal operator), are guided by principles in the process
of applying positive or customary law on particular issues (second order
principles).
These second-order maxims express the objective of stability and
predictability in the relations between people and things (formalism of
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law) to the content of the rule of law, practice, customs and the force of
authority (FINNIS, 2007, p. 280). Second-order principles are general
principles of law, either of which can be derogated from by another component of the common good, but there are principles of justice that correspond to the absolute rights of man (non-derogable), such as the principle of international humanitarian law and the limited use of force that
are the basis of the ban on the use of nuclear weapons in armed conflict.
Finnis includes as law those cases which lack something of the central case, like customary international law (TAN, 2002, p. 196), like the
principles of humanitarian law, that are not made in the sense that law in
the central case, but would be considered law under his definition, the law
refers to any State act from the executive’s public policies, laws to judicial
judgments.
The point of natural law is to determine the degree and manner of
incorporation of morals into law (TAN, 2002, p. 200), the authority of the
law depends on its ability to secure justice. So, in the international law,
there will an authority valid if that laws (treaties) respect the universal
morality from the practical reasonableness of the natural law theory.
Meanwhile, the international law needs to apply the matter of the
natural law in some way, so the determinatio is an activity of the practical
intellect which natural law precepts are concretized in specific forms in
human law (SEARL, 2001, p. 279). The authority of the ruler stems from
his ability to promote the common good, balancing the benefits and responsibilities in a community (FINNIS, 2007, p. 344), solving the problems
of coordination, and such authority is designated by a rule.
In comparison with international law, there is no unitary legislator
who is responsible for implementing natural law precepts, it is made by a
plurality of actors, international norms are originated by the states´ practices and treaties creations. These choosing, for creation of international
law, are influenced by general principles of law, the international jurisprudence and individuals and groups (the international community is more
than the international community of States).
In this tradition of natural law, rights mean basic aspects of human
flourishing; these human rights are a dismembered statement of the common good, and some of them are absolute and cannot be overridden for
any purpose whatsoever. Finnis condemns all use of force to effect good
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purposes: the bombing of civilians, the unleashing of nuclear warfare, the
preparation for such warfare and the diplomacy based upon the possession of weapons that will involve the destruction of the innocent, as also
the taking of hostages, terrorism, and threats or reprisals against those
who are defenseless (RENTON, 1981, p. 46). All these acts are prohibited
for a natural law interpretation because they are in conflict with the absolute human rights of civilian populations.
The rights that are absolute are claims related to the duties entailed
by the requirements of practical reasonability (FINNIS, 2007, p. 220). So,
it is unjust to deny absolute human rights to a person, thus the basic human good of life analyzed in light of the principle of practical reasonableness, in the sphere of the positive law of international law is incompatible
with the authorization of the use (acts or laws) - at any time – of a nuclear
weapon in armed conflicts as a threat to the existence and flourishing of
humanity.
Human rights can only be enjoyed safely in environments of mutual
respect, trust and understanding (FINNIS, 2007, p. 212), thus inciting hatred, wars, bombing, threatening everyone in the community of a future
of violence and other violations of rights, this is a harm to the common
good as they are harmful to the dead, wounded and all who have to live
in this community.
The new natural law theory of Finnis is according to Augustine´s
definition of concordia and societas; concord is agreement and harmony
in willing, that is, in deliberating, choosing, and acting; and community
is fellowship and harmony in shared purposes or coordinated activities
(FINNIS, 2011, p. 184). For those reasons, peace is the fulfillment which
is realized most fully in the active neighborliness of willing cooperation
in purposes which are both good in themselves and harmonious with the
good purposes and enterprises of others. Peace is every attitude, act or
omission damaging to a society’s fair common good, by dispositions and
choices which more or less directly damage a society’s concord.
In the case of war, the we and the they are both political communities, acting as such a complete or self-sufficient (perfectae) communities,
but any State is a complete community. The tradition says that a choice
of means which involves such a negation of peace (of concord, neighborliness and collaboration) can be justified if the choice of such means in-
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cludes the restoration of peace as constitutive of the common good of the
imperfect community constituted by any two interacting human societies
(FINNIS, 2011, p. 185). However, a requirement of a pacific intention is,
for the tradition, a real implication of morality.
The early international law scholars all defined a resort to war only
if there isn´t a tribunal to which States could submit their disputes or renounce a resort to war in exchange for arbitration´s resolutions (SEARL,
2001, p. 278). For Finnis, peace is materially synonymous with the ideal
condition of integral human fulfillment, the flourishing of all human persons and communities (FINNIS, 2011, p. 185).
Seeing it, the concept of war is incongruent with a system of international law based on principles of reason and common good. It´s unreasonable a resort to war because it has a destructiveness physical and
psychological impact on persons and communities. The integral human
fulfillment is a fundamental guiding principle of morality, this means that
the prohibition on the use of atomic weapons, provided for in U.N Charter, is universal and its violation of human law between States implies a
failure to observe the matter of natural law.
So, the openness to that ideal is the first condition of moral reasonableness which means the tradition’s classic treatments of war founded
in the treatises precisely on love of neighbor. That is an implication of the
Golden Rule (principle) of fairness, for that reason it is unfair not only to
the enemy, but also to one’s own people to initiate or continue a war which has no reasonable hope of success, or to initiate a war which could be
avoided by alternatives short of war, such as negotiation and non- violent
actions (FINNIS, 2011, p. 195).
Thereby, the general renunciation of war in inter-States relations was
a decision by the community of nations in a process of reasoning to conclusions based on principles concerned on human nature and human fulfilment. This demonstrates the importance of conciliation and mediation
mechanisms´, because even with the development of the international
society, there is the growth of the nuclear technologies on weapons, that
laid aside the principle of the peaceful resolution of disputes stated as an
absolute norm (SEARL, 2001, p. 282).
The paradoxes of nuclear deterrence are one exemplary sign of the
unreasonableness of every prudence which falls short of the requirements
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of morality’s first principle (FINNIS, 2011, p. 200). All things considered,
it was demonstrated that all the competent authorities must to guarantee,
using the practical reasonableness, absolute human rights based on basic
human good of life, in the international law system, that means a prohibition of nuclear weapons in armed conflicts for allow the flourishing of
humanity, the use of the force with a nuclear weapons harms to the common good of the international community.
2. A MORAL NEED´S OF AN INTERNATIONAL POLICY OF
NUCLEAR DISARMAMENT
In accordance with the respect of basic human good of life, the absolute human rights will origins law that will make possible the international prohibition of the use of nuclear weapons in armed conflicts for allow the flourishing of humanity in the common good of the international
Community. For those reasons, in this chapter it will be make an analysis
about the contemporary policy of nuclear disarmament besides the States´ international relationship and the International understanding of that
tool in the International Courts.
Nuclear weapons have been used in war only twice, by the United
States in Hiroshima and Nagasaki during World War II, but as long as
such weapons continue to exist, the potential for their use, whether intentional or accidental, by States remains and they continue to be central to
the security doctrines of those States that possess them.
Over the past two years, it has often been highlighted in the world
media that nuclear disarmament policies are weakening, and in addition
to this particular issue, there is a growing rise in instability in international relations, a crisis of diplomacy. Relating the two phatic phenomena
above, many countries are investing in their nuclear war arsenal with the
self-defense argument. The current international context is experiencing
the instability of international relations and the danger of the threat of
damage from the use of such weapons at the hands of state sovereignties: China, France, Russian Federation, United Kingdom, India, Israel,
Iran, South Asia, North Korea and Pakistan. Their disobedience to international treaties has intensified as the US situation has not renewed with
Russia the bilateral non-investment agreement on such war technology;
thus, as the recent exit of the US from the agreement with Iran in 2015,
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JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), which has destabilized the
relationship between countries and that is why Iran has been investing in
uranium enrichment.
Nuclear-weapon States, nearly 50 years after the Nuclear Non-Proliferation Treaty entered into force, have not held up their end of the nuclear bargain to pursue “in good faith” negotiations on nuclear disarmament . The art. VI of the NPT (UNODA, 1968) requires all States parties
to negotiate in good faith on effective measures related to the cessation of
the nuclear arms race and to nuclear disarmament, as well as on a treaty
on general and complete disarmament under strict and effective international control.
There are fewer nuclear weapons, but those that exist are more modern. There are a massive military spending and investments in modernizing nuclear weapons which lefts the world over-armed and peace underfunded. In 2016, global military spending reached nearly $1.7 trillion
to modernize nuclear arsenals (UNODA, 2017, p. 8). So, all these investments and all this production have a purpose: to be used, someday.
Countries are increasing their atomic arsenal with the justification
of self-defense. In total, there are an estimated 15,395 nuclear warheads
(UNODA, 2017, p. 26). In 2016, nuclear-weapon States possessed nearly
15,400 nuclear warheads, more than 4,100 of which were deployed and
ready for use; approximately 1,800 of these were kept on high alert, ready
to be launched with in minutes (UNODA, 2017, p. 56). Most of the thermonuclear weapons in today’s arsenals have an explosive yield roughly 8
to 100 times larger than the bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki,
which averaged the equivalent of 18,000 tons of TNT (UNODA, 2017, p.
34).
According to Albert Einstein, the scientist, nuclear weapons are the
most destructive weapons on Earth, because no other weapon poses an
existential threat to humanity. A single bomb has the potential to destroy
an entire city, kills millions and contaminates air, land and water for many
kilometers around the original blast site for thousands of years. In the
event of a major nuclear war, all of civilization would be threatened by the
direct effects of the nuclear blasts, the resulting radiation and the nuclear
winter that could potentially result when enormous clouds of smoke, fine
dust and soot are thrown into the atmosphere. So that destruction could
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not be limited to military combatants.
Currently, the United States nuclear arsenal consists of intercontinental ballistic missiles (ICBM), nuclear submarine launches ballistic
missiles (SLBM), and nuclear weapons of the heavy bomber group. The
United States ratified the NPT in 1968, on the other hand, did not ratify
the Test Ban Treaty in 1999. In spite of not having tested them since then,
it is estimated that they spend about $30 billion for year just to maintain
its stocks. The United States Congressional Budget Office estimates that
the total cost to modernize the country’s nuclear forces will be more than
$1.2 trillion over the next 30 years (UNODA, 2017, p. 45).
In 2010 (UNODA, 2017, p. 55), the Russian Federation and the United States signed the Treaty on Measures for the Further Reduction and
Limitation of Strategic Offensive Arms (New START), where both countries take responsibility for reducing their nuclear arsenals. However,
Russia’s parliament, in 2019, passed the law to suspend the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), signed with the United States in
1987, during the Cold War. This shows the instabilities of the international
relations and the danger of the nuclear weapons on the hands of the sovereign of each State.
António Guterres, United Nations Secretary-General, defines five
States as nuclear-weapon States: China, France, the Russian Federation,
the United Kingdom and the United States. An additional three countries,
India, Israel, South Asia and Pakistan, never joined the NPT (UNODA,
2017, p. 58). They are parts of the Nuclear-Weapon-Free Zones (NWFZ),
which is a regional approach to strengthening global nuclear non-proliferation and disarmament norms and to consolidate international efforts
for peace and security.
Besides that, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK),
which withdrew from the Nuclear Weapons 27 NPT in 2003, is estimated
to have approximately 16 nuclear warheads until 2017 and has conducted five nuclear explosive tests. They are expanding their nuclear program
conducted five nuclear test explosions beginning in 2006 and continuing
into 2016. The Russian Federation and the United States, with a combined
total of more than 3,700 deployed warheads, possess the vast majority of
the world’s nuclear arsenal (UNODA, 2017, p. 179). Some of these countries do not provide accurate information about their arsenal.
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In the midst of, the NPT is an international treaty whose objective
is to prevent the spread of nuclear weapons and technology, to promote
cooperation in the peaceful uses of nuclear energy and to further the goal
of achieving nuclear disarmament and a general complete disarmament
(UNODA, 2017, p. 55). The NPT is a “grand bargain” between the nuclear-weapon States and the non-nuclear-weapon States; all of them recognized the right to develop nuclear energy for peaceful purposes, in
conformity with the basic non-proliferation obligations of the Treaty. In
2010, at a Review Conference of NPT, there was an achievement at which
States parties agreed to a final document which included conclusions and
recommendations for follow-on actions (UNODA, 2017, p. 58). In fact,
the NPT was ineffective in preventing the increase in the stockpiles of the
nuclear superpowers.
For the purpose of verifying the obligations under the Treaty, it was
created the International Atomic Energy Agency (IAEA), responsible for
certifying that non-nuclear-weapon States parties to the Treaty have not
diverted nuclear material from peaceful purposes for use in nuclear weapons. It establishes a safeguards system under the responsibility of the
IAEA, used for verify compliance with the Treaty through inspections.
In recent years, transnational advocacy networks have sought to place the issue of disarmament more forcefully on the international agenda,
because of the international policy to still developing a “Global Civil Society” (ICJ, 1996, p. 200). For that reason, there is a range of actors seeking
to shape international law on the issue of nuclear warfare that has irreversibly expanded beyond the exclusive sphere of sovereign States. This
means an expression of solidarity with the sentiment of the anti-nuclear
weapons groups.
The International Court of Justice (ICJ), in the Nuclear Weapons
case, was being asked by the General Assembly whether it was permitted
to have recourse to nuclear weapons in every circumstance and concluded
that the unique characteristics of nuclear weapons is their destructive capacity to cause untold human suffering, and their ability to cause damage
to generations to come, the object of their destruction is human life (ICJ,
1996, p. 264), and the use of nuclear weapons would generally be contrary
to the rules of international law applicable in armed conflict.
The destructive power of nuclear weapons cannot be contained in
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either space or time, they have a potential to destroy all civilization and
the entire ecosystem of the planet. So, is it moral to use such weapons if
no response capacity exists that would adequately respond to the human
suffering and humanitarian harm that would result?
In international law, the fundamental dignity of the human person
is applicable on principles of international humanitarian law to armed
conflict, which means a prohibition to infliction unnecessary suffering in
innocents civilians, and, the use of nuclear weapons is a disproportionate
force (ICJ, 1996, p. 245), which all the conditions to promoting integral
human fulfillment would be permanently damaged. So, the prohibition
of the use of force in international law, and the general renunciation of
war in inter-State relations were decisions arrived at by the community of
nations in a process of reasoning to conclusions based on prior principles
concerning human nature and human fulfilment.
The ICJ had an opinion in attention to the growing awareness of the
need to liberate the community of States from the dangers resulting from
the existence of nuclear weapons, on the will of the global civil society
beyond the sphere of sovereign States. The Court understand that in time
of peace, this use of nuclear weapons are considered to be unlawful. But
the Court recognizes an exception permitting the use of nuclear weapons
in extreme circumstances of self-defense (ICJ, 1996, p. 245). This paradox
led Court missed to confirm the absolute illegality of nuclear weapons
(SEARL, 2001, p. 292).
In art. 51 from the UNC, these provisions do not refer to specific
weapons, they apply to any use of force, this Charter neither prohibits, nor
permits the use of any specific weapon, including nuclear weapons. So, the
Court understands that a weapon that is already unlawful per se does not
become lawful by reason of its being used for a legitimate purpose under
the Charter.
The right of self-defense has to obey to the conditions of necessity
and proportionality as a rule of customary international law and the Court
not having found a conventional rule of general scope, nor a customary
rule specifically proscribing the use of nuclear weapons per se. In the case
Nicaragua v. United States of Arnerica, the Court concluded that there is
a specific rule whereby self-defense would warrant only measures which
are proportional to the armed attack and necessary to respond to it, a rule
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well established in customary international law (ICJ, 1996, p. 245).
However, customary rules of war have been developed by the practice of States, with the Hague Convention of 1899, 1907, the St. Petersburg
Declaration of 1868 and the Brussels Conference of 1874. The first one
fixed the rights and duties of belligerents in their conduct of operations
and limited the choice of methods and means of injuring the enemy in an
international armed conflict, there is, also, the Geneva Law (Conventions
of 1864, 1906, 1929, 1949), which protects the victims of war and aims to
provide safeguards for disabled armed forces personnel and persons not
taking part in the hostilities. They formed one complex system, an international humanitarian law with the Additional Protocols of 1977.
With all those new means of combat it is necessary some specific
prohibitions of the use of certain weapons. So, the art. 22 of the Hague
Regulations demonstrates the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited. In according with the laws and customs
of war on land, annexed to the art. 23 of Hague Convention IV of 1907,
which prohibits the use of arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering, these principles are the Martens Clause of the
humanitarian law.
For those reasons, the Court appreciated the art. VI of the NPT and
considered each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the
nuclear arms race and a complete disarmament under strict and effective
international control, this means, an obligation to achieve a precise result
- nuclear disarmament in al1 its aspects. In its resolution 984 (1995), the
Security Council reaffirmed that idea: a complete disarmament as a universal goal.
Finally, the Court had decided unanimously that the use of force
by means of nuclear weapons that is contrary to art. 2, §4, of the UNC
and to art. 51, is unlawful, and also, that a threat or use of nuclear weapons should be compatible with the requirements of the international
law applicable in armed conflict, particularly those of the principles and
rules of international humanitarian law (ICJ, 1996, p. 260). Moreover, it
was unanimously the understanding that exists an obligation to pursue in
good faith and bring to a conclusion negotiation leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control.
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However, by seven votes to seven (ICJ, 1996, p. 266), the Court could not
conclude definitively whether the threat or use of nuclear weapons would
be lawful or unlawful in an extreme circumstance of self-defense.
The argumentation against the use of nuclear weapons as a self-defense is unreasonable because it represents a disregard with the respect to
common good, it is a tool of destruction that represents a denial of human
dignity justified by an international order subordinated by the interests of
States.
It may, thus, be seen that the prohibition in Article 2, §4 of the UNC
against the threat or use of force among States is a human law that is simultaneously derived from the natural law as a conclusion logically derived from prior reasonable principles. The words of this article derive its
force from its articulation in human law and from natural law. So, this
prohibition is universal in application, and also, even if the human law
prohibition is violated by States, the essential validity of a prohibition
against the use of force, it would violate a matter of natural law.
A natural law in the international law shows that a consensual law
created by States must to be judged in the light of ethics and reason, that
justified the need for a legitimacy beyond the States practices. For a long
time, International law has treated the sovereign will of States as the ultimate source of international norms. Actually, that is unreasonable for
norms. The Court granted a decision subordinating the argument against
nuclear weapons based on humanitarian law principles to the argument
in favor of nuclear weapons based on States’ right of self-defense, art. 51
of the UN. Charter.
After all, the good faith incorporates more than the principle of pacta
sunt servanda to the goal of complete disarmament. According a natural
law analysis, the possession of nuclear weapons represents the violation
to the common good. Any State has to respect the general renunciation of
war for promotes a human fulfillment, in a process of reasoning, they have
to invest in policies of conciliation and mediation mechanisms´, with elements of international cooperation, that demonstrate an international
community of States committed to achieving the disarmament goal: in
flexibility their sovereign, in pursuit a time-bound disarmament scheme
would requires respect to good faith, in submits their nuclear stoke to a
disarmament verification schemes´.

34

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

Overall, it was demonstrated that international relations are volatiles, with instabilities, and they impact on international policy of nuclear
disarmament, which is in crisis, like it was confirmed with the analysis
of the recent studies from UNODA about the consequences of the NPT.
So, the means adopted by the States are a violation to a moral conception
to absolute human right of life, and it is only without the use of the force with a prohibition of nuclear weapons in armed conflicts that could
exist the flourishing of humanity to the common good of the international
community.
3. CONCLUSION
All things considered, the principles of reason and the common
good from the natural law defined law as an ordinance of reason for the
common good, made by him who has care of the community was articulated with the early doctrines of international law, which agreed that the
jus gentium assures the unity of gentius society on the law apprehended
by human reason.
The State is constructed by the laws of nations and by the law of nature. The normativity of international law is based in obligation considered from the practical reasonableness as the first principle of the morality,
which is the integration of the pursuit of any and all of the basic goods.
Those human goods are needed in a Community of human beings, the
international´s one. After that, rules derived from natural law by “implementations” are the judiciaries´ one, that corresponds to the absolute
rights of man, like the limited use of force. In the international law, the
authority of the law has to respect the universal morality from natural law
theory.
So, in this sense, the International Law is a norm which protects the
execution of justice, and the notion of common good wins sense as a condition that enables members of a community to engage in the pursuit of
integral human fulfillment, for this the political perfect community has to
promote the welfare of its citizens. Here, the whole community is a global
association in which the initiatives and activities of individuals, families
and associations would be coordinated with the purpose to ensure a set
of material conditions of collaboration that promote the realization of the
personal development of each individual.
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After that, it was demonstrated that rights are aspects of human flourishing. So, the human rights are statements of the common good which
some of them are absolutely related to the duties entailed by the requirements of practical reasonability. One of these rights are bound to a condemnation of all use of force which involves nuclear warfare, because it is
in conflicts with the absolute human rights of civilian populations.
Therefore, the basic human good of life when analyzed in light of
the principle of practical reasonableness is incompatible with the use of
nuclear weapons in armed conflicts because is unjust to deny absolute
human rights, so the positive law of international law is incompatible with
the authorization to use a nuclear weapon in armed conflicts. That is essential for the concept of peace as a fulfillment which is realized in the
active neighborliness of willing cooperation purposes which requires a
pacific intention, as a real implication of morality.
The integral human fulfillment is a fundamental guiding principle of
morality, this means that the prohibition on the use of atomic weapons,
provided for in U.N Charter, is universal, as an implication of the Golden
Rule of fairness, which could avoid war with negotiation and non-violent
actions.
In the midst of the policy of nuclear disarmament, it was created an
international system of humanitarian law which has some treaties, like
the NPT that is a recognizing to the right to develop nuclear energy for
peaceful purposes in a Global Civil Society, so the issue of nuclear warfare
shows the expansion of the institutions beyond the exclusive sphere of
sovereign States (responsibilities, moral duties, authority, law). In the recent years, the world media shows that nuclear disarmament policies are
weakening and the instability of international relations are rising.
For all the instabilities, here demonstrated, between the States in
international relationship, the fundamental dignity of the human person
is applicable on principles of international humanitarian law to armed
conflict. So, the international community has a moral need of a law that
prohibits, with no exception, the infliction of unnecessary suffering of nuclear weapons, which damages permanently all the conditions to promoting integral human fulfillment. Their unique characteristics of nuclear
weapons is their destructive capacity to cause untold human suffering to
generations to come for that reason the use of nuclear weapons is contrary
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to the rules of international law based on a natural law theory.
The provision of the art. 51, from the UNC, as the right to a self-defense, do not refer to specific weapons, it applies to use of force that
is proportionality to the threat, but the nuclear weapons are not proportionality of any circumstance. Because of that, it is necessary to a specific
creation of standards prohibiting the use of nuclear weapons in armed
conflicts, which may be interpreted in conjunction with the art. 2, § 4 of
the U.N. Chart and the art. VI of the NPT, there is a need for the implementation of the existing policies of the disarmament program, the prohibition to use of force among States is an human law that is simultaneously
derived from the natural law as a conclusion logically derived from prior
reasonable principles. This fact, however, will only be possible through
the idea that a consensual law created by States must be judged in the
light of ethics of practical reasonableness and the common good of the
international community, that justified the need for a legitimacy beyond
the States practices.
The prohibition of nuclear weapons in armed conflicts is universal
by the idea of the human rights derived from the first principle of morality, practical reasonableness, to the natural law tradition, that enables
the complete human fulfillment in the common good of the international
Community.
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'Notas de fim'
(1) Defect of intention, where the intent of promulgator was improper but the law may
be just in content; defect of author, which includes those cases where the authority in
question acted ultra vires where the statute or other authoritative rule was concerned;
defect of form, where the exercise of authority was contrary to the rule of law as commonly understood; substantial injustice, where the law was either distributivity unjust in
appropriating some aspect of the common stock (TAN, 2002, p. 201).
(2) United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) was originally established in 1982 to promotes the goal of disarmament and non-proliferation and the strengthening of disarmament regimes in the areas of nuclear weapons, as well as conventional
weapons, especially landmines and small arms. It promotes an organizational support for
the General Assembly, the Disarmament Commission, the Conference on Disarmament
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and other bodies; encourages regional disarmament efforts; and provides information,
outreach and education on United Nations disarmament efforts.
(3) Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the
United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain
international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right
of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in
any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present
Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or
restore international peace and security.
(4) UNODA. The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT), 1968.
Department for Disarmament Affairs, United Nations.
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RESUMO:
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teórico que aborda de forma coerente e suficiente a
Teoria Sistêmica Autopoiética. Assim, o trabalho
conclui pela confirmação do problema, de forma que
o desenvolvimento se mostrou capaz de diagnosticar
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a sobreposição comunicacional como um motivo de ocorrência das injustiças sociais observadas.
ABSTRACT:
This paper questions the possibility of diagnosing the communicational overlap of the economy as a reason for which social injustices arise,
observing, in a first moment, the case of Súmula 435 from STJ, and also
the case of the prescription term reduction for FGTS’ litigation, and then
to enter into a theoretical development that approaches in a coherent and
sufficient way the Autopoietic Systems Theory. Thus, the study concludes
with the problem’s confirmation, in a way the development was able to
diagnose the communicational overlap as a reason for occurrence of the
observed social injustices.
RESUMEN:
Se trata de trabajo que cuestiona la posibilidad de diagnóstico de la
superposición comunicacional de la economía como motivo por el que
surgen injusticias sociales, observando, en un primer momento, el caso de la
Orientación 435 del STJ, y también el caso de la disminución de la prescripción del plazo para el cobro del FGTS, para entonces adentrarse en desarrollo
teórico que aborda de forma coherente y suficiente la “Teoría Sistémica Autopoiética”. Así, el trabajo concluye por la confirmación del problema, de forma
que el desarrollo se mostró capaz de diagnosticar la superposición comunicacional como un motivo de ocurrencia de las injusticias sociales observadas.
PALAVRAS-CHAVE:
Sobreposição comunicacional; Economia; Direito; Teoria Sistêmica
Autopoiética.
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Communication overlap; Economy; Law; Autopoietic Systems Theory.
PALABRAS CLAVE:
Superposición comunicacional; Economía; Derecho; Teoría Sistémica Autopoiética.

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

41

INTRODUÇÃO
Sob a égide da estrutura da Teoria Sistêmica Autopoiética, e na busca
de resposta ao problema: “observando contextualmente o funcionamento
operativo-comunicativo do sistema econômico dentro do Sistema Social,
é possível diagnosticar que certos acontecimentos pontuais que geram injustiça social se dão pela sobreposição da operação comunicativa da economia em relação ao sistema jurídico?” . O presente trabalho propõe um
estudo que busca testar a hipótese de que a economia se mostra como
um sistema mais comunicativamente dinâmico no contexto social. Isso
se deve ao fato de sua comunicação possuir um papel de “linguagem comum” à sociedade e, por isso, acaba ocupando uma posição socialmente
central, em um contexto onde a grande intensidade operacional da sua
comunicação acaba fazendo com que ela seja operada por outros sistemas
– ambiente da economia, no qual o direito se encontra –, corrompendo-os.
O objetivo geral do presente trabalho é, por meio do método indutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica, apresentar uma estruturação da
Teoria Sistêmica Autopoiética apta ao desenvolvimento da problemática,
observando a economia, o direito e a comunicação social ao ponto de ser
possível discutir seus funcionamentos e papéis dentro do Sistema Social, e
expor a fragilidade comunicativa gerada pelos referidos elementos.
O tema do trabalho pode ser descrito como “Uma análise sobre o
direito, a fragilidade da comunicação e a centralidade da economia na
sociedade a partir da Teoria Sistêmica Autopoiética”. Sendo assim, a sua
relevância se dá pelo fato de que o questionamento levantado no presente
trabalho coloca em cheque o desenvolvimento social e o que ele vem suprimindo em termos de comunicação social. Isso apresenta à observação
teórica que, – a partir da observação da fragilidade que a comunicação
possui nos dias de hoje, e da eventual prova de que o ambiente do sistema
econômico pode estar operando a partir do código da economia –, seria
possível dizer que a própria evolução dos sistemas sociais se encontra minada de sentido e de significado estrutural, funcionando como subordinada de um sistema que simplesmente opera a partir de sua centralidade
comunicativa dentro do Sistema Social, o sistema econômico.
Pelo fato de se tratar de um embasamento teórico que conta com certa densidade e, comumente, observado com certo receio pelo meio acadêmico, importante notar que um dos principais focos da pesquisa, para
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além de cumprir com o compromisso de trabalhar o problema a partir da
hipótese, e de desenvolver a ideia a partir do objetivo geral da pesquisa
– que inclusive indicam a tentativa de explicar a teoria –, é trabalhar um
aporte teórico suficiente ao entendimento da problematização e ao desenvolvimento do trabalho.
Para tanto, o trabalho será dividido em duas partes. A metodologia de divisão foi escolhida por permitir que o pesquisador se limite ao
desenvolvimento da matéria em ambos para se ater ao que de fato busca
concluir fora do contexto de desenvolvimento da pesquisa. Portanto, a
divisão em duas partes é uma estratégia adotada com o objetivo de que
seja possível concluir concatenadamente o que é proposto na presente introdução somente em sede de conclusão, de forma que ela não seja tratada
como um tópico de “considerações finais”, mas como um tópico essencial
ao entendimento do trabalho.
A primeira parte será destinada à visualização do problema dos casos
que serão observados como exemplos de sobreposição comunicacional da
economia em relação ao direito a partir da teoria sistêmica autopoiética,
de forma que seja possível vislumbrar o elemento de cognição a ser descrito e desenvolvido a partir da construção teórica proposta no trabalho,
a Teoria Sistêmica Autopoiética.
A segunda parte visa tanto explicar aspectos teóricos necessários à
compreensão da discussão por meio da qual o texto busca trabalhar o
problema e a hipótese científica, quanto proporcionar ao leitor os elementos teóricos que levam o trabalho ao diagnóstico pretendido. Para tanto,
foram escolhidos alguns elementos pontuais da teoria para apresentar e
desenvolver, com o objetivo de que eles sejam suficientes ao entendimento
do trabalho como um todo.
1. ECONOMIA NA SOCIEDADE
O presente tópico tem como objetivo estruturar e desenvolver dois
pontos de vulnerabilidade pelos quais a sociedade compromete a autonomia operativa, em específico nas operações de comunicação de seus
sistemas – com ênfase no sistema jurídico. Nele se analisa e desenvolve-se
tanto o vislumbre da referida operação, quanto o que ela significa para o
Sistema Social nos dias de hoje. Como elemento que precisa ser observado
na sociedade, a comunicação como operação possui diversas peculiarida-
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des caras à Teoria Sistêmica Autopoiética, e um contexto ainda mais complexo de desenvolvimento dela a partir de uma observação fática, devido
ao principal elemento de facilitação comunicacional do qual a sociedade
dispõe no século XXI, a internet.
O modo de operação, que o sistema da sociedade produz,
e reproduz, é a comunicação provida de sentido. Isso permite dizer que o sistema jurídico, à medida que é um sistema-parte da sociedade, utilizado como modo de operação
da comunicação, não pode fazer nada que não seja – como
meio do sentido mediante a comunicação – compor formas
(sentenças). É trabalho do sistema social possibilitar e tornar
isso evidente no curso de uma longa evolução sociocultural.
No sistema jurídico, isso funciona como garantia de que, por
exemplo, nem papel, nem tinta, nem pessoas, nem outros
organismos, nem em tribunais, nem em seus espaços, nem
aparelhos telefônicos, nem computador, que ali são utilizados, façam parte do sistema. (LUHMANN, 2016, p. 46).
Para o contexto social, como colocado por Luhmann na citação acima, a comunicação como operação sistêmica – termo que deve sempre ser
lembrado na companhia da ideia de que toda a operação sistêmica pressupõe um sistema operativamente fechado, – não incorpora os meios pelos
quais ela se difunde, ou simplesmente “acontece”, mas é um elemento autônomo em si. A autonomia da comunicação a coloca como abstraída do
meio através da qual ela acontece, o que significa que a comunicação não
dá como elemento tanto inerente à sociedade, quanto constituinte do que
é definido como sociedade por Luhmann.
1.1Economia Como Centro do Sistema Social
A economia possui um papel central na evolução comunicacional e
tecnológica da humanidade, desde os tempos em que não existia o meio
de comunicação simbolicamente generalizado do dinheiro, o escambo já
apresentava ao mundo formas por meio das quais os seres humanos poderiam suprir suas necessidades de produtos específicos sem necessariamente produzi-los.
O passar dos anos permitiu a humanidade observar em diversos momentos diferentes como motivações econômicas serviriam como motivador para diversos acontecimentos históricos, desde guerras terríveis até
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a construção e desenvolvimento das maiores e mais monumentais obras
de artes e estruturações sociais-científicas. A estruturação da economia
como sistema social central à comunicação é uma missão que certamente
se mostra mais fácil informalmente do que por meio de um desenvolvimento científico, missão que o presente trabalho assumirá, portanto, em
sua forma mais difícil.
A questão da centralização da comunicação econômica em relação
ao sistema social coloca o problema de a economia transbordar seus limites operativos e operar a comunicação para fora dos referidos limites. Para
além da ideia de interpenetração sistêmica, esse elemento de operação
para além dos limites sistêmicos coloca ao ambiente do sistema econômico uma situação que pode ser descrita como “passivamente corrompida”,
em que o sistema econômico começa a operar sua binariedade sistêmica e
sistemas alheios à comunicação econômica passam a desconstruir suas estruturas para responder ao paradoxo da escassez em suas comunicações.
Esse elemento pode ser observado nos mais diferentes contextos comunicativos. Para citar um, antes de desenvolver o caso que se objetiva
apresentar de específica sobreposição comunicacional do sistema jurídico, observe-se o contexto do sistema patentário como acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e o sistema econômico (BOFF; TOCCHETTO, 2017, p. 167).
A linguagem praticada pelo acoplamento estrutural do sistema patentário pode ser descrita como uma linguagem binária de diferença
entre a comunicação de proteção/não proteção, que serve ao mesmo à
instituição jurídica que protege a propriedade intelectual com o objetivo
de garantir que haja estímulo para o desenvolvimento de tecnologia e melhorias sociais, ao tempo que o sistema econômico comunica o paradoxo
da escassez através da operação do acesso para garantir que o inventor
tenha acesso à sua “recompensa econômica” de acordo com as regras do
mercado.
A sobreposição comunicacional in casu no acoplamento estrutural
do sistema patentário ocorre quando ao direito não é mais levada em
conta para a linguagem comunicada pelo acoplamento, significando que,
apesar de a linguagem patentária ainda carregar em si a binariedade legal/
ilegal, o direito deixa de operar em sua construção. O texto “Sistema de
Patentes na Saúde: O Sistema Econômico Sobrepondo-se à Comunicação
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da Saúde” (BOFF; TOCCHETTO, 2017) desenvolve a observação de um
caso em que uma droga descoberta há 62 anos – Daraprim –, foi comprada por uma empresa que aumentou o custo dessa droga de US$ 13,50 para
o valor de US$ 750,00 por pílula (BOFF; TOCCHETTO, 2017, p. 165), em
um contexto em que:
Além de ser diretamente ligado ao contexto das pessoas
diagnosticadas com AIDS, o tratamento que o remédio proporciona é muito relacionado com pessoas em situação de
necessidade extrema de tratarem a sua condição devido à
debilidade que o todo do quadro em que se encontram ser
extremamente grave. O resultado disso se encontra, em um
primeiro momento, tanto em pessoas entrando em situações
de superendividamento (ainda maior, no caso de considerarmos o contexto norte americano de custo para o acesso à
saúde) ou mesmo situações de pessoas morrendo pelo fato
de não possuírem meios para obter a droga. (BOFF; TOCCHETTO, 2017, p. 166).
No entanto, nem todos os casos de sobreposição comunicacional são
tão óbvios, ou mesmo requerem a existência de acoplamentos estruturais,
mas a observação da quebra lógica se mostra como elemento latente para
o diagnóstico de possíveis casos, motivo pelo qual, a seguir, se propõe
a observação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça como uma
possível situação de quebra de sentido estrutural do sistema jurídico, bem
como uma observação onde aparenta estar mais claro e objetivo o contexto de sobreposição comunicacional, o caso do prazo prescricional do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
1.1.1 O caso da Súmula 435 do STJ
A dissolução irregular da empresa é uma caracterização de dissolução empresarial que visa diagnosticar a tentativa de frustrar a execução
de dívidas por parte do empresário que dissolve a pessoa jurídica. Isso se
dá pelo fato de que, ao não buscar as vias procedimentalmente corretas
para dissolver a empresa, o empresário (presumidamente) busca não ter
que passar por eventual liquidação do patrimônio da pessoa jurídica para
regularizar o passivo da atividade empresarial.
Nesse contexto, – de dissolução irregular da empresa –, a medida
tomada pelo fisco para coibir essa prática e liquidar o passivo referente a
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tributos que a pessoa jurídica eventualmente carregava ao ser dissolvida
irregularmente, desconsidera a pessoa jurídica e executa os sócios (ou
sócio) da empresa em seu patrimônio pessoal. O texto em questão, da
Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça1, remete uma dissolução irregular presumida para o caso de “empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes”, remetendo,
estranhamente, a execução fiscal para a pessoa do sócio-gerente2.
A partir de uma análise dos documentos disponibilizados pelo próprio site do Superior Tribunal de Justiça em relação à Súmula em questão
(stj.jus.br)3, é possível observar que o motivo pelo qual ela foi redigida
é o de que a troca de domicílio fiscal feita sem a comunicação aos órgãos competentes servia ao empresário como forma de frustrar a citação
da pessoa jurídica no processo de execução fiscal, elemento que tornava
possível a prescrição de prazos prescricionais, e, por vezes, – quando vislumbradas situações nas quais a prescrição acontecia –, frustrava a execuções fiscais. Portanto, o que a Súmula em questão realmente formula é
a imputação do ônus de manter atualizado o endereço fiscal da empresa,
ao empresário4.
Em relação à imputação do sócio-gerente como sujeito para o qual a
execução do patrimônio pessoal será redirecionada, necessário observar
que esse não é o procedimento previsto legalmente no art. 134, inciso
VII, do Código Tributário Nacional5, nem o motivo unânime – observado
a partir dos precedentes que deram ensejo à redação da Súmula discutida,
em especial o <Recurso Especial 1017732 RS, Relatora Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 25-03-2008, Diário de Justiça eletrônico 07-04-2008>, que direciona a execução fiscal ao patrimônio dos
sócios, – pelo qual a Súmula foi criada. No entanto, necessário observar o
fato de que se mostra lúcido o entendimento de que a omissão verificada
no ato de “deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes” pode partir de uma prática objetivamente
imputável ao sócio-gerente, motivo pelo qual seria cabível padronizar a
aplicação do texto sumular da forma que o foi feito, com base no art. 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional6.
Nesse contexto de um desenvolvimento que pode ser observado
como estruturalmente contundente, em 2014, surge o precedente <Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial: 1395288 SP 2013/0151854-8,
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Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Publicado no Diário
de Justiça eletrônico 02/06/2014>, que, no ponto 5 da ementa se lê:
5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam
deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos
credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a
depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial.
O referido precedente serve ao empresário como abertura de discussão sobre o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ao
fisco como abertura para a frustração de execuções de dívidas tributárias,
e ao desenvolvimento do raciocínio e da estrutura lógica por meio da qual
se desenvolveram os precedentes jurídicos e a decisão de redigir a Súmula
435, como uma abertura de discussão completamente desconexa do padrão que estava sendo desenvolvido pelo raciocínio jurídico anterior a ela.
É possível observar, nesse contexto, certa desvinculação da comunicação
jurídica na decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do
Recurso Especial: 1395288, um elemento que permite ao pesquisador o
questionamento em relação a qual estrutura comunicacional foi utilizada
no caso.
viço

1.1.2O Caso da Prescrição do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

Em 1999, o Tribunal Superior do Trabalho, observando a omissão
do ordenamento jurídico brasileiro, decidiu por sumular sobre o assunto
da prescrição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, redigindo,
então, a Súmula 3627. Desde então, a súmula passou por duas modificações em seu texto, nos anos de 20038 e de 20159, em um contexto sob o
qual será arguido que a construção estrutural jurídica foi sobreposta pela
comunicação econômica.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um benefício criado
pela Lei 5.107/6610, cujo cálculo é feito a partir do salário do empregado11, em um contexto onde a obrigação de adimplemento do benefício é
do empregador. O fundo é um benefício criado para o trabalhador na for-
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ma de uma poupança compulsória que serve para suprir as necessidades
do empregado em eventual demissão sem justa causa, de forma que esse
valor sirva ao amparo do trabalhador em situações assim.
O desenvolvimento textual da Súmula 362 do Tribunal Superior do
Trabalho, em um primeiro momento (1999), mostra a clara e objetiva necessidade de suprir, no assunto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, omissão legal em relação à sua prescrição. Nesse ponto, a clareza do
desenvolvimento jurídico pelo qual sumular o entendimento da contagem
de prazo é objetiva: ao judiciário se mostrou necessário selecionar a variação não programada que toca o assunto, de forma a responder pela juridicidade da aplicação do prazo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O segundo momento de alteração sumular (2003) conta com um desenvolvimento estrutural mais complexo do sistema jurídico. Ocorre que,
na prática, sonegar ao trabalhador a contribuição referente ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço passou a ser uma prática cuja prescrição
passou a acontecer em trinta anos12. É possível desenvolver de diversas
formas o motivo pelo qual a medida foi tomada, no entanto, necessário
observar que a medida não se deve à observação de insegurança probatória para a solução de conflitos, mas exatamente pressupõe a facilidade
com a qual se constrói a prova de inadimplemento da verba em questão.
A alteração no entendimento, sumulada no ano de 2003, serviu ao
trabalhador como ferramenta para a cobrança de uma sonegação que lhe
prejudicaria em valores absurdos. Importante observar também que a medida não apresentava insegurança jurídica ao empresário, uma vez que a
prova do adimplemento, ou não adimplemento da verba ao fundo pode ser
feita por meio de requisição de documentos à própria Fazenda Pública.
A última modificação do entendimento sumulado (2015) se deu a
partir da declaração de uma inconstitucionalidade por meio da observação de uma analogia extremamente distante do que a lucidez jurídica permite, em um caso que ocorreu um ano antes da súmula ter sido editada
pelo Supremo Tribunal Federal:
De acordo com o relator do caso no STF, ministro Gilmar
Mendes (foto), as regras são inconstitucionais. Em seu voto,
ele afirmou que o FGTS é um direito garantido pelo inciso
III do artigo 7º da Constituição Federal, o artigo que define
os direitos dos trabalhadores. E por ser um crédito resultante
de relação de trabalho, deve obedecer à prescrição de cinco
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anos, assim como os demais direitos trabalhistas. O prazo
quinquenal está descrito no inciso XXIX do mesmo artigo 7º
da Constituição. (CANÁRIO, 2014)
A observação de uma reforma sumular com o simples pretexto de
uniformização de prazos, ao tempo que essa uniformização vem a suprimir direitos em detrimento da referida uniformização, pode ser observada
de diversas formas. Para utilizar-se do benefício da objetividade13, duas
serão observadas, sendo a primeira a de uma extrema formalização no
julgamento do contexto no qual é julgado o assunto – o que, apesar de ser
um ponto de desenvolvimento que pode ser útil ao sistema jurídico, não é
o caso da justiça do trabalho –, e a segunda, a observação da possibilidade
de o direito não ser o núcleo motivador da operação que gerou a Súmula
em questão.
É sabido no contexto econômico da conflituosa relação entre a ideia
de comércio e o direito dos trabalhadores (MOREIRA, 2014, p. 7), bem
como que o custo do trabalhador no país serve tanto como atrativo, no caso
de uma mão-de-obra barata, quanto como repelente, caso contrário, de
investimentos internacionais (THE ECONOMIST, 2014). A observância
desse elemento, somada ao fato de que uma crise econômica assola o
país, e já o fazia em idos de 2014 e 2015, permitem a evidenciação de
uma comunicação econômica operando uma seleção no sistema jurídico.
2. ECONOMIA SISTÊMICA AUTOPOIÉTICA
O ponto de entrada ao contexto teórico, como colocado por Luhmann
(2012a, p.1/13), pode partir do elemento de que uma teoria sociológica não passa da tentativa de a sociedade descrever/entender a si mesma, sendo, portanto, em si uma representação de autorreferência desde
o início. Para tanto, o autor descreve a sociologia em um contexto onde
“What is described performs the description. In so doing it must therefore
also describe itself. It must treat its subject as one that describes itself”14
(LUHMANN, 2012a, p.1), sendo, portanto, a sociologia um elemento de
autorreferência social.
O grande problema em relação à autorreferência sistêmica, no sentido de a sociologia representar uma tentativa de a sociedade observar a si
mesma, pode ser observado a partir de um trecho presente no final da obra
Transconstitucionalismo, que diz:
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[...] todo observador tem um limite de visão no “ponto cego”,
aquele que o observador não pode ver em virtude da sua posição ou perspectiva de observação. Mas, se é verdade, considerando a diversidade de perspectivas de observação de alter
e ego, que “eu vejo o que tu não vês”, cabe acrescentar que o
“ponto cego” de um observador pode ser visto pelo outro.
(NEVES, 2009, p. 297/298)
Em um contexto onde a sociedade, como sistema social de primeira
ordem, não goza da possibilidade de feedback comunicativo por parte de
observações de segundo grau15, ele carece da comunicação de observações externas que possibilitem tanto o diagnóstico de onde se encontra a
cegueira, quanto o conhecimento da extensão que a autodescrição praticada pela sociologia carrega.
Talvez, esse seja o motivo, – a impossibilidade de auto-observação do Sistema Social – pelo qual a sociologia se encontra em uma crise
– seja ela real ou imaginária (IANNI, 1991, p. 195) – discutivelmente
infindável. O grande problema pelo qual passa a sociologia – e, portanto,
os sociólogos –, pode ser diagnosticado como uma crise de paradigmas
teórico-científicos (IANNI, 1991, p. 196), uma vez que a sociologia em
si convive com o problema de estudar um objeto que continuamente se
(re)produz, se complexifica e, ao fazê-lo, produz e constrói o próprio mecanismo que a estuda16. O resultado disso, é uma produção científica na
qual “há uma espécie de sociologia da sociologia em toda a produção
sociológica de maior envergadura.” (IANNI, 1991, p. 199), que mostra
necessário ao referido ramo da ciência constantemente identificar o que
estuda, uma vez que o evoluir da ciência modifica o próprio objeto estudado por ela, e não somente a observação praticada em relação ao objeto
em questão17.
Para a estrutura teórica sistêmicoautopoiética, a referida crise da
observação sociológica pode ser observada a partir do elemento da diferenciação sistêmica e a quantidade de possibilidades evolutivas, observacionais e comunicacionais que ela propicia aos subsistemas sociais, –
importante observar que a diferenciação sistêmica conta com o elemento
comunicacional dos subsistemas do Sistema Social e pressupõe o fato de
que não é um processo possível aos sistemas de primeira ordem18.
System differentiation is thus nothing other than recursive
system formation, the application of system formation to its
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own result. The system in which further systems arise is reconstructed by a further distinction between subsystem and
environment. From the perspective of the subsystem, the rest
of the comprehensive system is now environment. For the
subsystem the overall system now appears to be the unity
of the difference between subsystem and subsystem environment. In other words, system differentiation generates
intrasystemic environments. (LUHMANN, 2012b, p. 3)19
O elemento de impossibilidade de diferenciação sistêmica significa
para o Sistema Social, e, portanto, para a sociologia, diversos limites em
relação a forma que é praticada a autodescrição pelo referido sistema de
primeira ordem. Em um contexto onde não é possível que ocorram novas
diferenciações sistêmicas, e no qual o Sistema Social é o único sistema
que opera por meio do elemento da comunicação, o instituto da autodescrição se mostra carente no que toca a observação de segundo grau que dá
conta dos – acima mencionados – pontos cegos20.
Esse elemento de subjetividade no que toca o objeto de desenvolvimento científico, é um elemento que abrange todo o contexto das ciências
sociais, uma vez que essas possuem como objeto de desenvolvimento
científico a sociedade. A referida constatação possui caráter de importância em dois pontos para o presente trabalho: o primeiro sendo o de
que será utilizado o paradigma sistêmico autopoiético para a prática da
observação científica do trabalho, e o segundo para a observação de que
ambos os sistemas, – tanto o sistema jurídico quanto o econômico –, que
serão “protagonistas” do desenvolvimento, possuem a carência objetiva
descrita em relação ao objeto da sociologia como ciência.
2.1 A Teoria Sistêmica Autopoiética
O primeiro passo ao entendimento da teoria em questão se encontra na identificação do elemento dos sistemas, uma noção que “[...] tem
estado de fato preocupada em descrever, representar, conhecer algo como
unidade (enquanto tal) e não as partes que compõem tal unidade.” (RODRIGUES; NEVES, 2012, p. 21), exatamente pelo fato de que a noção de
sistema busca a conceituação de diferença, motivo pelo qual se trata de
uma teoria baseada no instituto da diferença.
Na observação da realidade por parte da Teoria Sistêmica Autopoiética, a descrição de sistemas a partir da lógica da diferença faz com que,
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antes mesmo de adentrar na sociologia – e servindo ao propósito de observação mais detalhada do significado de sistemas como diferença –, o
pesquisador se depare com a constatação de que a realidade, – para além
do que pode ser descrito como social21 –, pode ser diferenciada na observação de três elementos sistêmicos objetivamente distintos, os elementos da sistêmica psíquica, a orgânica e a social (RODRIGUES; NEVES,
2012, p. 20). Desses três elementos iniciais22, ao estudo da Teoria Sistêmica Autopoiética no presente trabalho, necessário observar que a teoria
se preocupa somente com os elementos que constituem a sistêmica social,
leia-se: o Sistema Social.
If we describe society as a system, it follows from the general
theory of autopoietic systems that it must be an operationally
closed one. At the level of system’s own operations there is
no ingress to the environment, and environmental systems
are just as little able to take part in the autopoietic processes
of an operationally closed system. This is the case even, indeed especially, where such operations are observations or
operations whose autopoiesis requires self-observation – a
difficult thought that runs counter the entire epistemological
tradition. (LUHMANN, 2012a, p. 49)23
Avançando para a observação do Sistema Social como objeto do
desenvolvimento da sociologia, necessário tratar o fato de que “A comunicação corresponde à unidade elementar de todos os sistemas sociais.”
(TONET, 2016, p. 130), ponto que torna possível determinar que o principal pilar do que pode ser chamado de sociedade no presente trabalho se
limita ao contexto dos subsistemas que são capazes de operacionalizar o
elemento da comunicação. Nesse sentido, importante a menção do fato de
que a abertura do sistema social ao que compreende o elemento da comunicação, se dá porque a teoria pressupõe a comunicação como um fator
socialmente construído, e, portanto, inerente e exclusivo do contexto do
Sistema Social24.
A evidência da delimitação do que é de fato o objeto de pesquisa da sociologia aplicada ao presente trabalho, permite ao pesquisador
a pergunta: como funcionam e se dividem esses sistemas marcados pelo
elemento da diferença e operacionalizados pela característica da comunicação? Para responder a pergunta é necessário adentrar no funcionamento
dos sistemas de segunda ordem, que são os sistemas desenvolvidos pela
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teoria como sistemas sociais.
2.1.1 Sociedade, ambiente e sistemas sociais (de segunda ordem)
Os sistemas sociais são sistemas caracterizados por serem operativamente fechados e cognitivamente abertos (autopoiéticos), dotados de significado, diferenciados de seus ambientes, capazes de praticar autodescrições, de evoluir por meio das três fases da autopoiese – variação, seleção e
reestabilização e de se acoplarem estruturalmente. A presente subdivisão
do trabalho em tela busca apresentar e esclarecer esses termos para que
seja possível trabalhar as hipóteses propostas a partir de uma base teórica.
2.1.1.1 Abertura cognitiva e fechamento operativo
A Teoria Sistêmica Autopoiética é uma teoria que se desenvolveu a
partir da sistêmica trabalhada pelo sociólogo americano Talcott Parsons,
quem Niklas Luhmann conheceu ao visitar Harvard durante seu ano sabático entre 1960 e 1961 (yourdictionary.com, 2010). A teoria desenvolvida pelo sociólogo americano se baseia na ideia de ação – e interação
– social, a partir da ideia de que
The fundamental starting point is the concept of social systems of action. The interaction of individual actors, that is,
takes place under such conditions that it is possible to treat
such a process of interaction as a system in the scientific
sense and subject it to the same order of theoretical analysis
which has been successfully applied to other types of systems in other sciences.[...] The frame of reference concerns
the “orientation” of one or more actors – in the fundamental
individual case biological organisms – to a situation, which
includes other actors. The scheme, that is, relative to the
units of action and interaction, is a relational scheme. It analyzes the structure and processes of the systems built up by
the relations of such units to their situations, including other
units. It is not as such concerned with the internal structure
of the units except so far as this directly bears on the relational system. (PARSONS, 2005, p. 1)25
Enquanto a sistêmica luhmanniana rechaça a ideia de ação social –
para vir a trabalhar junto à ideia de Sistema Social, o fechamento operativo trazido pela autopoiese biológica, – teoria desenvolvida pelos biólogos
chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, – a ideia de comunica-
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ção na sociedade.
A observação biológica desenvolvida por ambos os autores para observar a sociologia pode ser descrita da seguinte forma: Parsons trabalha a ideia dos sistemas sociais agindo como sistemas especializados no
“organismo da sociedade”, em um contexto onde cada sistema biologicamente desenvolvido representa um sistema socialmente especializado
em uma atividade essencial à vida do referido organismo no qual todos
os sistemas agem e interagem de forma interdependente para que o organismo se mantenha funcional26; Por outro lado, Luhmann trabalha a teoria sistêmica autopoiética, uma teoria desenvolvida para a observação do
funcionamento neurológico dos sistemas, – que aqui são delimitados pelo
limite entre o ser vivo e o ambiente –, em um contexto onde o sistema
biologicamente autopoiético pratica uma operação que se atém aos limites do próprio sistema, ao tempo que adquire informações do ambiente a
partir de um input que não permite ao ambiente operar diretamente dentro
do sistema27.
Na lógica sistêmica autopoiética construída na sociologia, os limites
sistêmicos dentro dos quais o fechamento operacional e a abertura cognitiva ocorrem, não podem ser observados de forma tão simples quanto
na biologia, no entanto, é possível trazer certos elementos do desenvolvimento do sistema cognitivo biológico para o social (NEVES, 2013, p.
61). Essa situação se dá pelo fato de que um ser que possui capacidade
de ser sensível ao ambiente no qual se encontra, nasce sem entender os
limites físicos e operativos que o mesmo possui, e se essa diferenciação
ocorre por meio da experiência sensível que esse sistema biológico passa.
Com os sistemas sociais acontece de forma parecida, um contexto no qual
o desenvolvimento de novos significados dentro de sistemas sociais pode
gerar diferenciação sistêmica, e é por meio de comunicação e operação
– elementos que exercem o papel das experiências sensíveis vividas pelo
sistema biológico –, da abertura cognitiva, que um novo sistema passa a
construir seu código de significado e a operar de forma adequada dentro
de seus limites sistêmicos.
À Teoria Sistêmica Autopoiética, a colocação da abertura cognitiva
e do fechamento operativo são conceitos extremamente caros, tanto do
ponto de vista do desenvolvimento que elas propiciam, quanto – utilizando outro significado da palavra – pelo fato de esses serem elementos
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extremamente custosos à imagem da teoria no meio científico.
A noção de fechamento operacional tem se constituído numa
mudança paradigmática da chamada nova concepção sistêmica e, como todas as descontinuidades paradigmáticas, têm
causado dificuldades/resistências para o seu entendimento.
Por esse motivo, Luhmann a tem explicado de diversas maneiras [...], em muitos dos seus trabalhos, a partir da década
de 80, ao se referir ao sistema social. (RODRIGUES; NEVES,
2012, p. 25)
É verdade que à ideia de fechamento operativo e abertura cognitiva
seguem a lógica de que quanto mais operativamente fechado o sistema,
mais cognitivamente aberto ele será, – o que leva ao desentendimento do
fechamento (ROCHA; KING; SCHWARTZ, 2009, p. 62-66), e à rejeição
sumária (ROCHA; KING; SCHWARTZ, 2009, p.44-51) da teoria –, ao
tempo que esses elementos permitem a prática de autorreferências, observações de segundo grau, a ocorrência de todas as fases da evolução
sistêmica autopoiética, e o desenvolvimento da maioria dos elementos
desenvolvidos pela teoria. No entanto, eventuais rechaços teóricos em relação ao referido desenvolvimento, necessitam ser, no mínimo, decisões
informadas em relação à estrutura desenvolvida.
2.1.1.2 Significado
Significado é um elemento social essencial para o entendimento de
tudo o que é operacionalizado e observado nos sistemas sociais, sendo
um elemento que carrega consigo a possibilidade de diferenciação e se
cumula com o passar do tempo e com a ocorrência da evolução sistêmica.
Possivelmente, o significado seja o elemento de maior simplicidade a ser
desenvolvido no presente texto, no entanto, não é menos importante “For
no societal operation can begin without using meaning”28 (LUHMANN,
2012a, p. 18), sendo ele o elemento que funda o que chamamos de comunicação social.
O significado é o pressuposto funcional que embasa a própria ideia
de comunicação, sendo ele o que (1) dá sentido a qualquer forma utilizada
para comunicar, (2) modifica objetivamente o que pode ser entendido a
partir do que é comunicado, e (3) representa o resultado do que é construído a partir das comunicações operadas pelo sistema social.
Primeiramente, é necessário observar o fato de que o significado é o
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pressuposto que dá sentido à ideia de comunicação. Para que seja possível
observar a comunicação como um elemento fático, é necessário que seja
possível também observar que os elementos comunicados tenham significados estruturados tanto para aqueles que operam a comunicação quanto
para aqueles que as observam e as internalizam. Nesse contexto, importante observar o fato de que o significado da comunicação geralmente,
– se não sempre – , se caracteriza por ser diferente a partir da observação
do operador e do receptor.
Em segundo lugar, o significado é um elemento que se encontra necessariamente desvinculado do objeto da comunicação, – a informação
em si –, uma vez que o significado parte da interpretação dada pelo sistema à comunicação. Sendo assim, um elemento que varia a partir de qualquer elemento de mudança que possa ser evidenciado na comunicação,
seja ele temporal29, contextual30, ou de qualquer outra natureza relevante.
Por último, é necessário observar o fato de que o significado é uma
construção social constante, que trabalha tanto com a ideia de pressupostos comunicacionais quanto com a ideia de memória na sociedade
(LUHMANN, 2012a, p. 19). A evolução social, – que ocorre com o passar
do tempo –, aumenta a quantidade de elementos possíveis de serem lembrados à carga de significantes para a comunicação social e complexifica
os pressupostos comunicacionais pelos quais a comunicação social opera.
Isso significa que a evolução social faz com que a comunicação social fique mais sofisticada e passe a pressupor uma carga crescente de elementos
comunicacionais ao significado comunicativo.
2.1.1.3 Diferenciação
Apesar de discutível, é possível observar a diferenciação, – para
além de ser ponto nevrálgico ao desenvolvimento da Teoria Sistêmica
Autopoiética –, como elemento cujo desenvolvimento se mostra mais
intrinsecamente complexo dentro da estrutura teórica desenvolvida por
Niklas Luhmann. Esse elemento pode ser evidenciado no fato de que
na obra Die Gesellschaft der Gesellschaft (1998)31 são dedicadas, em
momentos diferentes, cerca de 190 páginas ao tema.
A complexidade desse ponto se dá exatamente pelo fato de que a
teoria em questão é estruturada sobre o conceito da diferença, uma vez
que é por meio desse mecanismo que é desenvolvida a ideia de inclusão e
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exclusão (LUHMANN, 2012b, p. 16-27), centro e periferia (LUHMANN,
2012b, p. 42-50), autonomia e acoplamentos estruturais (LUHMANN,
2012b, p. 108-114), irritações e valores (LUHMANN, 2012b, p. 115-123)
e outros elementos pontuais à teoria, tais como a diferenciação comunicacional entre significados, que possibilita ao teórico trabalhar a distinção
entre sistema e ambiente.
De forma resumida, é possível afirmar que a diferenciação se mostra
como elemento necessário ao mantimento da coesão do Sistema Social
sob condições de crescimento, mesmo por ser um elemento que permite
à sociedade admirar e criticar a si mesma (LUHMANN, 2012b, p. 2). O
elemento da diferenciação é o que permite a conceitos prontos ou não,
construírem pontos de referência que os apresentem a necessária resposta sobre o que é ou não parte dos mesmos, ao tempo que não cobra do
conceito um fechamento absoluto e nem mesmo uma completude de respostas.
System differentiation is thus nothing other than recursive
system formation, the application of system formation to its
own result. The system in which further systems arise is reconstructed by a further distinction between subsystem and
environment. From the perspective of the subsystem, the rest
of the comprehensive system is now environment. For the
subsystem the overall system now appears to be the unity
of the difference between subsystem and subsystem environment. In other words, system differentiation generates
intrasystemic environments. (LUHMANN, 2012b, p. 3)32
Luhmann identifica o elemento da diferenciação na sociedade como
algo que constrói a “unidade da diferença” (2012b, p.1), sendo esse, portanto, um elemento que não se faz elementar ao desenvolvimento estrutural da teoria em questão pelo fato de representar melhor o papel que os
sistemas possuem em relação aos elementos teóricos internos, mas pelo
fato de considerar que a diferença é um elemento basilar ao (surgimento
e) desenvolvimento histórico-fático do que aqui tratamos como Sistema
Social.
2.1.1.4 Autodescrição
A autodescrição é um elemento sistêmico que trata de uma possibilidade criada pelo fechamento operativo do sistema e que trabalha o ele-
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mento da diferença como sua matéria de desenvolvimento (LUHMANN,
2012b, 167). Trata-se do meio através do qual o sistema pode estruturar a
sua diferença e descrever os limites sistêmicos da diferença sistema/ambiente por meio da qual se definem as observações e operações como tais.
Trata-se de um elemento sistêmico que tende a ficar cada vez mais
sofisticado de acordo com o acontecimento sucessivo da evolução social,
sendo um dos motivos que intensifica o fechamento operativo sistêmico
ao tempo em que propicia uma maior abertura cognitiva. A prática da
autodescrição serve ao sistema como forma de complexificação de significado e de pressupostos comunicacionais, observação de estruturas internas, e possibilidade de identificação do que não pode ser operado pelo
sistema, mas observado como ambiente.
Ao operar em vias de autodescrição, é imprescindível notar que o
sistema não pode ser entendido nem como sujeito e nem como objeto
(LUHMANN, 2012b, 169), – nem mesmo como uma sobreposição de
ambos –, mas como uma pressuposição dogmática (LUHMANN, 2012b,
170) de existência para a cognição. Nesse contexto, um sistema social
autopoiético pode ser observado como um elemento cognitivamente ativo
que pressupõe a si mesmo, constrói a diferença em relação ao ambiente33
e é capaz de praticar autorreferência de forma a compreender a si mesmo.
This permits a new style of self-observation, namely, the attribution of topics to the system itself as opposed to its environment. The system reflects on its own unity as point of
reference for observation, and as ordering perspective for
ongoing reference. It is then advisable to produce texts that
coordinate a multitude of such ways event-like and situation-bound self-observations. (LUHMANN, 2012b, 175).
A autodescrição nos sistemas sociais conta com certos elementos
nos quais o fechamento autorreferencial do sistema trabalha de forma a
proporcionar um contexto salutar ao desenvolvimento dela, – elementos
como a reflexibilidade (NEVES, 2013, p. 64-65) e a reflexão (NEVES,
2013, p. 65-66) –, porém, necessário não olvidar o fato de que a observação de segundo grau34 serve como elemento basilar à solução da carência
do Sistema Social que possui um ambiente que não é capaz de o descrever
(NEVES, 2013, p. 66), contexto no qual o seu ponto cego não pode ser
facilmente sanado.
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2.1.1.5 Evolução
A evolução sistêmica é uma operação que ocorre, – dentro da lógica
dos sistemas operativamente fechados –, dentro dos limites do sistema,
esse é o elemento que dá nome à teoria, uma vez que o termo autopoiese designa a ideia de autoprodução35. O desenvolvimento da lógica que
constrói o ponto é relativamente simples: sendo a evolução uma operação
e os sistemas possuidores da característica de serem operativamente fechados, a operação de evolução é praticada dentro do próprio sistema, e,
portanto, uma forma de autoprodução, a autopoiese.
Apesar de a evolução sistêmica ser caracterizada pela autoprodução
operativamente fechada, é necessário constatar que a abertura cognitiva
sistêmica permite à autopoiese trabalhar em si elementos do ambiente do
sistema que evolui, sem que o ambiente, em nenhum momento, opere
de fato na autopoiese sistêmica. A evolução sistêmica em Luhmann, se
desenvolve em três fases diferentes, sendo elas a variação, a seleção e a
reestabilização (LUHMANN, 2012a, p. 275-305).
A variação de elementos, é a fase da evolução por meio da qual
são percebidos pontos de provocação, elementos de inovação, elementos que simplesmente não se encontram estabilizados dentro da estrutura
sistêmica ou, simplesmente, elementos que deixaram de ser irrelevantes
ao contexto comunicacional do sistema e passam a ser observados como
variação, sendo, portanto, necessariamente, a primeira fase da evolução
sistêmica. É necessário observar que se trata da fase da evolução sistêmica por meio da qual é possível observar a maior parte de influência
do ambiente em relação à operação de evolução, uma vez que a variação
também serve ao sistema como forma de estabilizar novos elementos produzidos pelo ambiente.
Seleção é o nome dado à segunda fase da evolução sistêmica, na
qual as variações passam por um processo de aceitação ou rechaço em
relação à estrutura interna do sistema. É verdade que há a possibilidade
de observar certa “seleção” em relação à observação de variação por parte
de um sistema, no entanto, é importante colocar que a seleção como parte
da evolução sistêmica autopoiética, não se resume à observação ou não
observação de elementos que podem ser ou não descritos como variação,
mas na operação de selecionar como o sistema vai se modificar, – ou
deixar de se modificar –, a partir do que já foi observado como variação36.
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Já a reestabilização, como última fase da evolução sistêmica, possui
um papel paradoxalmente importante. A reestabilização é a fase da evolução por meio da qual o sistema estrutura a resposta dada pela seleção
em seu contexto operativo, o que significa que a seleção é absorvida pelo
código comunicacional do sistema. O grande elemento de excentricidade
da fase evolutiva em questão se encontra no fato de que a reestabilização
sistêmica nunca pode aparecer como elemento de plenitude, uma vez que
é necessário pressupor que o elemento reestabilizado ainda, – e permanentemente –, é passível de variação e de mudança37.
2.2 A Economia e o Direito
Observado o fato de que o problema desenvolvido pelo presente trabalho questiona a sobreposição da comunicação econômica em relação
à comunicação jurídica no contexto social atual, o presente ponto busca apresentar ao leitor o que são esses sistemas, quais características eles
carregam e o que, de fato, significa falar sobre eles na Teoria Sistêmica
Autopoiética.
Primeiramente, é necessário ao desenvolvimento tomar como ponto
de partida o fato de que a teoria em questão não permite ao teórico caminhar sob a égide de um desenvolvimento simples e objetivo, mas em um
contexto desenvolvimentista demasiado complexo, desprotegido das respostas simples e objetivas, bem como da compreensão integral do objeto
estudado, a sociedade como sistema social.
A desvantagem da teoria dos sistemas (se é que se pode tomá-la como desvantagem) está em sua elevada complexidade intrínseca e no correspondente caráter abstrato dos conceitos. Sua base de referência cognitiva é interdisciplinar e,
com os meios habituais das disciplinas científicas (pode-se
pensar aqui nas hiperdisciplinas, como física, biologia, psicologia, sociologia), é passível de ser apreendida apenas por
segmentos. Não haveria jurista que pudesse estar suficientemente informado a esse respeito, sem falar na dificuldade
de manter-se atualizado ante os rápidos desenvolvimentos.
(LUHMANN, 2016, p. 31)
Logo, é necessário ao desenvolvimento do presente ponto maturidade em relação ao fato de que o assunto dos sistemas econômico e jurídico,
como assuntos de desenvolvimento teórico, não serão, – e esse sequer é
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um objetivo tangível –, esgotados, mas meramente apresentados ao embasamento teórico ao que será desenvolvido no tópico 2 do presente trabalho.
2.2.1O Direito Como Sistema Social
Antes de adentrar no que de fato constitui o sistema social, cabe ao
teórico apontar o fato de que “A teoria não pode distinguir entre lícito e
ilícito (ainda que nem todo agir se ponha como problema legal em razão
disso) [...] (LUHMANN, 2016, p. 35), o que significa que falar de sociologia jurídica não é o mesmo que falar de sistema jurídico. A sociologia
jurídica se dirige à ciência, e não ao direito (LUHMANN, 2016, p. 41),
e, portanto, não trabalha com a ideia de normatização, mas de descrição
desse desenvolvimento a partir do código científico.
O direito, – ou sistema jurídico –, como sistema social autopoiético,
é um elemento que possui diversas características peculiares, segurança
e retidão em relação ao seu ambiente, e certa importância observacional
em relação ao referido. Por ser o sistema responsável por decidir juridicamente, “compor formas (sentenças)” (LUHMANN, 2016, p. 46), se mostra necessário que o sistema jurídico evolua de forma cautelosa, procedimentalmente formal, e, principalmente, que ele evolua a partir da análise
de elementos pretéritos em relação ao seu ambiente.
O elemento acima referido como segurança e retidão, em relação ao
direito como sistema social, se dá pelo fato de que ao sistema em questão
cabem as análises jurídicas sobre as observações praticadas por ele em
relação ao seu ambiente e a si mesmo (NEVES, 2013, p. 81), – auto-observações –, em um contexto em que a produção da comunicação jurídica se
caracteriza pelo desenvolvimento de respostas coerentemente construídas
a partir do que a memória do sistema trata como dado, e, ao mesmo tempo, de acordo, – até certo ponto –, com as expectativas que o ambiente o
coloca.
Trata-se, contudo, de uma teoria reflexiva do sistema jurídico, impelida pela busca de contato interdisciplinar segundo
a antiga tese fundamental. Segundo ela, normas não podem
ser “deduzidas de fatos” e tampouco podem ser descritas
como fatos se o objetivo for fazer jus a seu próprio valor,
a seu pleno sentido e a seu caráter de reivindicação. [...] a
partir do acontecido, a teoria do direito passa a se identifi-
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car como esforço de reflexão que pretende descobrir de que
modo o direito se vê a partir de seu próprio entendimento.
(LUHMANN, 2016, p. 16)
Esse contexto se dá pelo fato de que o direito trabalha programas
finalísticos dentro de uma lógica de decisões programadas, o que significa
tanto que o sistema jurídico trabalha sua estrutura a partir da lógica de
programas condicionais e decisões programantes (CORREIA, 2014, p.
98), quanto que o direito analisa variações a partir das referidas decisões
programantes, – o que não indica, de qualquer forma, subordinação operativa do direito em relação ao sistema que opera os programas in casu.
O sistema que programa a estrutura por meio da qual o direito age,
é o sistema político, que o faz por meio da construção legal, condicionando, mas não respondendo ao paradoxo da legalidade, do qual trata o
sistema jurídico. Por esse elemento, é necessário observar o fato de que
o sistema político evolui e comunica a partir do código binário do poder/
não poder, nunca chegando a comunicar o código legal/ilegal, trabalhado
pelo sistema jurídico.
O direito como sistema opera por meio do paradoxo da legalidade
e trabalha a comunicação binária lícito ilícito. Isso significa que o direito
opera buscando a resposta para uma espécie de constante questionamento
sobre a legalidade de elementos, – quase que uma pergunta direta feita ao
sistema por meio de variações na forma de “esse elemento de variação é
legal?”. O paradoxo operado pelo sistema em questão se dá a partir do
fato de que a estruturação de respostas sobre a legalidade/ilegalidade cria
um contexto cada vez mais distinto de legalidade/ilegalidade, e, portanto,
cada vez mais variações38 (NEVES, 2013, p. 83), – que é a lógica evolutiva de todos os sistemas autopoiéticos.
O fato de o sistema jurídico comunicar o código binário lícito/ilícito
significa que, tanto na operação de seleção na evolução sistêmica, quanto
em operações simples de comunicação a partir de provocações sistêmicas
que não impliquem variações sistêmicas, espera-se do direito uma resposta em relação à legalidade de elementos sociais, e, portanto, respostas em
relação ao significado que a legislação deve ter na sociedade.
2.2.2Economia Como Sistema Social
O desenvolvimento do presente trabalho busca colocar uma imagem
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do sistema econômico na sociedade como vilão da sobreposição comunicacional de seu ambiente devido à sua centralidade e a forma como sua
comunicação ocorre em detrimento das outras comunicações sociais em
diversos momentos. No entanto, o presente ponto serve somente ao desenvolvimento do que a teoria sistêmica observa em relação à economia.
O sistema econômico talvez seja o sistema mais dinâmico e influente
à sociedade. A economia, historicamente – e aqui sem a carga semântica
inerente ao sistema econômico autopoiético –, é o sistema responsável
pela quebra de barreiras comunicacionais e territoriais, desde o câmbio de
mercadorias ao de informações, a economia opera como meio pelo qual o
agente pode conseguir algo em qualquer lugar – discutivelmente, pode-se
tratar da economia, histórica e socialmente falando, como elemento que
pressupõe uma linguagem comum à sociedade.
Para além do contexto histórico, a economia, – e agora com a carga
semântica de sistema econômico autopoiético –, possui a característica de
lidar com o acesso de forma geral dentro da sociedade, seja como limitador ou como facilitador. Nesse sentido, é possível dizer que o problema da
falta de recursos trabalha como forma de limitar os mais diversos sistemas
sociais:
[...] ciência, esporte, religião. Todos estes âmbitos têm sua
atuação limitada externamente pela escassez. O único sistema capaz de lidar com esse paradoxo é o econômico. Por isso,
todos os outros sistemas pressupõem operações econômicas
para poderem prosseguir. É o que Luhmann denomina interpenetração. Esses pontos precisam ser mais bem aclarados
para que se compreenda toda a complexidade envolvida por
qualquer operação social que lide com recursos escassos.39
(CORREIA, 2014, p. 68)
O sistema econômico, como referido, opera o paradoxo da escassez,
que se dá pela atribuição artificial40 desse elemento aos mais diversos
contextos comunicacionais “[...] tudo aquilo que pode ser comprado é
comprável por meio de dinheiro” (CORREIA, 2014, p. 72). Diferentemente do direito, – cuja simples variação comunicacional vincula o paradoxo operacional do sistema –, o paradoxo da escassez é gerado por
uma operação social, a operação do acesso que, ao mesmo tempo, gera o
acesso, – que resolve o problema da escassez –, e exclui do acesso aqueles, – elementos, sistemas, programas, situações, – que não só operam
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o acesso, gerando escassez (CORREIA, 2014, p. 69), ao tempo que o
elemento de troca –, não de escambo, mas de compra financeira na qual
se troca a escassez do recurso financeiro pela escassez do bem pelo qual
o recurso financeiro está sendo trocado, – gera esse contexto de acesso/
escassez de forma oposta.
A economia em si trabalha com o código ter/não ter, por meio do
qual opera tanto a produção da escassez, quanto o paradoxo em si, e é
exatamente no código binário de comunicação da economia como sistema autopoiético que se desenvolve o problema introduzido ao presente
trabalho. Pode não ser possível identificar o paradoxo da escassez em
comunicações corrompidas pela economia –, pontualmente pelo fato de
serem comunicações em si. No entanto, é possível diagnosticar a comunicação econômica em operações jurídicas e dos mais diversos sistemas
sociais, ambiente da economia.
3. CONCLUSÃO
Para desenvolver o elemento da conclusão no presente trabalho, utiliza-se o propósito de conclusão a partir do texto-guia colocado pela Case
Western University (students.case.edu) que indica aos estudantes a estruturação de uma conclusão que responda à questão “e daí?” sobre tudo o
que foi estruturado e desenvolvido no trabalho. O objetivo dessa colocação é o de colocar o motivo pelo qual a presente não visa trabalhar com
a ideia de “considerações finais”, mas de estruturar um fim – e, portanto,
uma conclusão de fato – ao desenvolvimento.
Desde já, é necessário observar que o presente trabalho possui caráter de diagnóstico, – o que pode ser observado em diversos dos elementos que o constituem, desde o próprio verbo nuclear do problema –, e,
portanto, se limitou a estruturar uma resposta a uma pergunta que apresenta à pesquisa um problema, e não em estruturar uma resposta a um
problema pressuposto. Por esse motivo, o presente trabalho estava fadado
desde o início à uma construção muito mais abstrata do que prática – o
que em nenhum momento deve carregar qualquer elemento de desmerecimento do trabalho –, para além de possuir um desenvolvimento muito
menos embasada em obviedades e mais desenvolvido. Um trabalho que,
portanto, está fadado a ser em parte construído a partir na própria crítica
e, possivelmente, da necessidade de “poda” da construção pretendida pelo
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pesquisador.
Ademais, o desenvolvimento do trabalho permitiu ao problema , e
à hipótese levantada, o vislumbre de um contexto extremamente abstrato
e complexo de observação do que se delimitou como tema41, no entanto,
um contexto no qual se mostra necessária a observação e construção de
certos pontos conclusivos.
Em primeiro lugar, é necessário observar que à análise da comunicação social na pós-modernidade, é possível abstrair certa fragilidade
da comunicação no século XXI. A necessidade de apresentar o referido
ponto no desenvolvimento do trabalho, deve-se ao fato de que a observação dessa fragilidade serve tanto ao ponto de que eventual sobreposição
comunicacional, – por certo mais intensa e objetiva do que quaisquer
que ocorrem atualmente –, por parte do sistema econômico se mostra
possível, quanto à constatação de que, para além da sobreposição, que
parte da lógica econômica, a operação comunicativa na sociedade se caracteriza por certo nível de risco, elemento que precisa ser levado em
conta no desenvolvimento de teorias comunicativas, – também para que
a abstração teórica não se mostre autista e desconsidere o contexto social,
mas principalmente porque essa observação proporciona mais precisão
em eventuais diagnósticos intentados por meio da teoria.
Em seguida, o trabalho apresenta a observação de que, tanto uma
questão de supressão objetiva, – como apresentado, mesmo que brevemente, no acoplamento estrutural do sistema patentário, quanto em uma
questão mais subjetiva e aberta de desconstrução da lógica estrutural, por
meio da qual o sistema jurídico vinha construindo sua estrutura interna de
resposta ao código lícito/ilícito nos casos das Súmulas 435 do Superior
Tribunal de Justiça, e 362 do Tribunal Superior do Trabalho, a sobreposição comunicacional é um elemento que muda a forma como o sistema
opera, e mina a própria evolução sistêmica, seja na comunicação, que serve, por vezes, como vislumbre da seleção, ou mesmo na própria seleção
sistêmica, fazendo com que os sistemas não sigam mais a mesma lógica
operativa, não funcionem a partir dos mesmos pressupostos comunicacionais, – em relação à forma que operavam antes de serem corrompidos
e relativizem todo o contexto de diferenciação necessário à saúde da operação da sociedade como sistema de primeiro grau.
Assim, o presente trabalho conclui respondendo ao problema de
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forma positiva, pelo fato de que se mostrou possível observar a sobreposição da comunicação econômica em relação à comunicação jurídica,
como os próprios exemplos construídos no desenvolvimento permitem
afirmar, sendo assim, a sobreposição comunicacional responsável pela
injustiça social observada nos casos. A hipótese, também, acaba por ter
sido confirmada no presente trabalho, uma vez que é possível observar
tanto a centralização comunicacional, quanto o elemento da dinamicidade
econômica como atores na sobreposição comunicacional observada no
trabalho.
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'Notas de fim'
1
Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
2
Importante observar que a Súmula em questão não está exclusivamente vinculada
ao contexto da execução fiscal, no entanto, a vinculação foi feita na presente análise com
o simples objetivo de relacioná-la aos artigos do Código Tributário Nacional referidos
pelo enunciado.
3
Material disponível nos links: http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27435%27).sub.#TIT1TEMA0,
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27435%27.

4
Importante a colocação de que, desconhecendo qualquer princípio do direito tributário que formule o contrário, parece extremamente lúcida a imputação do referido
ônus ao empresário, ao tempo que o autor reconhece que é possível a existência de eventual previsão – desconhecida pelo autor, e não encontrada na pesquisa – de que o ônus
deveria ser do fisco no presente caso – motivo pelo qual a referida discussão não é montada no presente texto.
5
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos
praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter
moratório.

6
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
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II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

7
Redação original da Súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho: “Extinto o contrato de trabalho, é de dois anos o prazo prescricional para reclamar em Juízo o não-recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.” (tst.jus.br).
8
Redação de 2003 da Súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho: “É trintenária
a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o
FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.” (tst.
jus.br).
9
Redação de 2015 da Súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho: “I – Para os
casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição
do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo
prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se
consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).” (tst.jus.br).
10 Lei que foi revogada pela Lei 7.839/89, que, por sua vez foi revogada pela Lei
8.036/90.
11 Especificamente nas alíquotas seguintes: “O valor será o correspondente a 8% (oito
por cento) do salário bruto pago ao trabalhador. Para os contratos de trabalho firmados
nos termos da lei nº 11.180/05 (Contrato de Aprendizagem), o percentual é reduzido
para 2%. No caso de trabalhador doméstico, o recolhimento é correspondente a 11,2 %,
sendo 8% a título de depósito mensal e 3,2% a título de antecipação do recolhimento
rescisório.” (fgts.gov.br).
12 Importante notar que, como entendimento sumulado, esse ponto passou a ser considerado como estrutura programada, e não mais simplesmente como programante, uma
vez essa prescrição era aplicada desde 1966 (EBERHARD, 2016), a partir da Lei 5107/66.
13 Esse fragmento possui o objetivo de reconhecer a possibilidade de que hajam observações que refutem o desenvolvimento intentado no presente ponto.
14 Tradução livre: O que é descrito executa a descrição. O fazendo, a coisa deve, portanto, se descrever. A coisa deve tratar seu sujeito como algo que descreve a si mesmo.
15 Uma vez que a sociedade é o único sistema de primeira ordem que opera comunicando.
16 Nesse sentido: “Our point of departure is that no society can reach itself through its
own operations. Society has no address. Nor is it an organization with which one could
communicate.” (LUHMANN, 2012b, p. 167). Tradução livre: Nosso ponto de partida é o
de que nenhuma sociedade pode alcançar a si mesma através de suas próprias operações.
A sociedade não possui endereço. Nem mesmo é uma organização com a qual alguém
possa se comunicar.
17 Para um desenvolvimento da discussão sobre a cientificidade em si, vide SANTOS,
2008.
18 Aprofundamentos em relação ao elemento da diferenciação podem ser observados
em LUHMANN 2012b, especialmente nas páginas 1-26.
19 Tradução livre: Diferenciação sistêmica é, portanto, nada mais do que a formação
recursiva de sistemas, a aplicação da formação sistêmica ao seu próprio resultado. O
sistema no qual outros sistemas nascem é reconstruído por uma distinção mais profunda
entre subsistema e ambiente. Da perspectiva do subsistema, o resto do sistema compreensível é agora ambiente. Para o subsistema, o todo do sistema agora aparece como
a unidade de diferença entre subsistema e ambiente subsistêmico. Em outras palavras,
diferenciação gera ambientes intrasistêmicos.
20 A carência percebida no elemento dos pontos cegos é uma carência sanada pela
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observação da observação praticada pelos sistemas do entorno do sistema que observa
(observação de segundo grau), o que não é possível ao Sistema Social.
21
Importante a observação de que a Teoria Sistêmica Autopoiética se desenvolve a
partir do paradigma teórico da Teoria Geral dos Sistemas, “[...] aprofundada por Ludwig
von Bertalanffy, partindo da ideia de que a maior parte dos objetos da física, astronomia,
biologia e sociologia foram sistemas.” (ROCHA; KING; SCHWARTZ, 2009, p. 14).
22 Sendo eles a representação dos três sistemas de primeira ordem: O Sistema da Psique, O Sistema Orgânico/Físico e o Sistema Social (BOFF; TOCCHETTO, 2017, p. 159160).
23 Tradução livre: Se descrevermos a sociedade como um sistema, ela segue a partir da teoria geral dos sistemas que deve ser um sistema operacionalmente fechado. No
nível das operações do próprio sistema não há ingresso para o ambiente, e sistemas ambientais [sistemas do ambiente] são tão pouco capazes de participarem nos processos
autopoiéticos de um sistema operacionalmente fechado. Este é o caso mesmo, e de fato
especialmente, onde tais operações são observações ou operações cujas autopoiese requer auto-observação – um pensamento difícil que vai de encontro com toda a tradição
epistemológica.
24 Sobre a intensidade com a qual a comunicação se mostra paradigmática em relação
ao desenvolvimento social, vide LUHMANN, 2012a, p. 113-250.
25 Tradução livre: O ponto de partida fundamental é o conceito de sistemas sociais de
ação. A interação de autores individuais, isso é, acontece em tais condições que é possível tratar tal processo de interação como um sistema no sentido científico e sujeitá-lo
à mesma ordem de análise teórica a qual tem sido aplicada em outros tipos de sistemas
em outras ciências. [...] O enquadramento da referência se importa com a “orientação”
de um ou mais atores, – no caso individual fundamental dos organismos biológicos –,
à uma situação, a qual inclui outros atores. O esquema, o é, relativo às unidades de ação
e interação, é reacionário ao esquema. Ele analisa a estrutura e processos dos sistemas
construídos pelas relações de tais unidades para suas situações, incluindo outras unidades. Não é não preocupado com a estrutura interna das unidades excepcionalmente até
o ponto em que isso sustente diretamente o sistema relacional.
26 Em um contexto onde o sistema respiratório age de forma a trabalhar com a absorção de oxigênio por parte do organismo, e o circulatório age de forma a distribuir o
oxigênio pelo corpo, a interação desses sistemas, dentro da lógica sistêmica de Parsons,
se constrói de forma semelhante na sociedade.
27 Para desenvolver esse ponto da analogia feita pelo autor, pode-se visualizar a capacidade cognitiva de um sistema nervoso qualquer, que pratica as suas operações dentro
dos limites que a existência do ser permite, ao tempo em que recebe informações a partir
da sensitividade que seus limites sistêmicos têm em relação ao ambiente, e, trocar a limitação imposta pelo ambiente pela diferenciação de significado, que será desenvolvida no
ponto 2.1.1.3 do presente trabalho.
28 Tradução livre: Porque nenhuma operação social pode começar sem fazer uso de
significado.
29 Em um contexto, por exemplo, em que a evolução sistêmico-social faz com que comunicações como o casamento homossexual (para o direito brasileiro), e a utilização de
maconha (para a moral de forma geral), por exemplo, sejam comunicações de informações que possuem cargas de significado extremamente diferentes se observadas a partir
dos anos (também exemplificativos) de 1997 e de 2017.
30 No sentido de que, por exemplo, o elemento “prova” possui significados extremamente diferentes quando se observa um contexto educacional e um contexto jurídico.
31 Título que significa, literalmente, A Sociedade da Sociedade. Obra cuja tradução
para o inglês foi utilizada no desenvolvimento da presente pesquisa, em LUHMANN
2012a e LUHMANN 2012b.
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32 Tradução livre: Diferenciação sistêmica é, portanto, nada mais do que a formação
recursiva de sistemas, a aplicação da formação sistêmica ao seu próprio resultado. O
sistema no qual outros sistemas nascem é reconstruído por uma distinção mais profunda entre subsistema e entorno. Da perspectiva do subsistema, o resto do sistema compreensível é agora ambiente. Para o subsistema, o todo do sistema agora aparece como
a unidade de diferença entre subsistema e ambiente subsistêmico. Em outras palavras,
diferenciação gera ambientes intrasistêmicos.
33 Ao observar o ambiente, é possível que o sistema internalize elementos externos,
– por meio da abertura cognitiva – , em um processo que pode ser traduzido como “referência do outro” (LUHMANN, 2012b, 175), em que o outro deve ser observado como
tudo o que não faz parte do sistema, leia-se: o ambiente.
34 Caracterizada pela observação da descrição que o ambiente pratica em relação ao
seu ambiente (ou seja, a descrição que um sistema faz de outro), servindo ao sistema que
observa a si mesmo por meio da referida observação de segundo grau, entender como se
o ambiente o percebe e desenvolver-se com mais esse elemento de cognição.
35 Necessário observar o fato de que o termo autopoiese designa, de forma mais complexa do que a simples ideia de evolução, a ideia de autoprodução sistêmica, que compreende também o elemento do surgimento do sistema social autopoiético, uma conceituação paradoxal na qual o presente trabalho não pretende adentrar.
36 Impreterível notar que a seleção pelo rechaço de uma variação não é a mesma coisa
que uma situação em que a variação não seja levada em conta pelo sistema, uma vez que
naquele caso, há uma reafirmação estrutural sistêmica no rechaço da variação.
37 Esse elemento aparentemente paradoxal da reestabilização deriva da constatação
de que o objetivo da evolução sistêmica não é a resolução do sistema como um problema,
mas a sua perpetuação operativa.
38 Quanto mais se conceitua a legalidade e a ilegalidade, mais elementos de legalidade
e ilegalidade são possíveis de ser observados pelo sistema com novos elementos de distinção, e, portanto, mais elementos de variação relevantes ao sistema jurídico.
39 Nesse sentido, importante colocar o fato de que a interpenetração sistêmica se dá
no contexto de o paradoxo da escassez participar como caráter de limitação operativa
sistemicamente constituída, – faz parte da forma como o Sistema Social opera o fato de
ser necessária a presença da comunicação do sistema econômico ao funcionamento de
elementos que requerem recursos financeiros ao seu funcionamento –, o que se difere
do elemento que será levantado no tópico seguinte e será descrito como sobreposição
comunicacional da economia em relação ao direito.
40 A artificialidade do paradoxo da escassez se dá pelo fato de que “Não há bens que
sejam, per se, escassos” (CORREIA, 2014, p. 68), e a escassez se mostra como um elemento desenvolvido no interior do Sistema Social relacionado ao problema do acesso
(CORREIA, 2014, p. 68-69) como operação geradora.
41 “Uma análise sobre o direito, a fragilidade da comunicação, e a centralidade da
economia na sociedade a partir da Teoria Sistêmica Autopoiética”
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SUMÁRIO:
Introdução; 1. A motivação dos atos estatais
como corolário dos princípios republicano, democrático, da soberania popular e da cidadania; 2. A motivação do ato administrativo como manifestação dos
princípios constitucionais da Administração Pública
e direito fundamental; 3. O art. 489, § 1º, do CPC e os
critérios para a verificação da adequada fundamentação das decisões judiciais; 4. A adequada motivação
do ato administrativo e a possibilidade jurídica de
invocação do art. 489, § 1º, do CPC como parâmetro
para a sua verificação; Conclusão; Referências.
RESUMO:
O artigo objetiva demonstrar que o art. 489, §
1º, do Código de Processo Civil serve como parâmetro para a verificação da adequada motivação do ato
administrativo, de modo inclusive a possibilitar o seu

1. Fundação Escola
do Ministério Público
do Estado do Paraná
- Brasil

74

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

controle administrativo ou judicial já no plano da legalidade/ilegalidade
ou validade/invalidade, portanto, sem adentrar o seu mérito. Parte de referenciais teóricos de inspiração constitucional e utiliza preferencialmente
os métodos hipotético-dedutivo, dialético, comparativo e sistemático.
ABSTRACT:
The article aims to demonstrate that the art. 489, paragraph 1, of the
Code of Civil Procedure serves as parameter to verify the adequate motivation of the administrative act, in order even to enable its administrative
or judicial review already in the field of legality/illegality or validity/invalidity, therefore, without entering its merit. It departs from constitutionally
inspired theoretical frameworks and uses preferentially the hypothetic-deductive, the dialectical, the comparative and the systematic methods.
RESUMEN:
El artigo objetiva demonstrar que el art. 489, párrafo 1º, del Código
de Proceso Civil sirve como parámetro para la verificación de la adecuada
motivación del acto administrativo, de modo incluido que posibilite su
control administrativo o judicial ya en el marco de la legalidad/ilegalidad
o validez/invalidez, por lo tanto, sin adentrar su mérito. Parte de referenciales teóricos de inspiración constitucional y utiliza preferentemente los
métodos hipotético-deductivo, dialéctico, comparativo y sistemático.
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judicial; Art. 489, § 1º, do CPC.
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INTRODUÇÃO
O controle do poder estatal, como instrumento de afirmação e garantia dos direitos fundamentais das pessoas que lhe estão sujeitas, é preocupação que segue contínua ao menos desde o século XVII, a partir do
pensamento iluminista, e até se intensifica nos dias hodiernos, mormente
em razão do desenvolvimento de novas tecnologias e de novas formas de
intervenção e de intrusão na vida privada.
Por isso, o estudo dos possíveis mecanismos de contenção e de sindicabilidade da correção do exercício da publica potestas é esforço dotado
de perene atualidade, significando, ademais, um compromisso político
com a liberdade e contra o autoritarismo, o arbítrio e o abuso ou desvio
de poder.
O presente artigo se ocupa especificamente de um desses mecanismos, qual seja, a motivação do ato administrativo, e propõe demonstrar
que o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil pode e deve servir como
parâmetro para a verificação da sua adequação, de modo inclusive a viabilizar o controle administrativo ou judicial daquele ato já no plano da legalidade/ilegalidade ou validade/invalidade, portanto, sem sequer necessitar
adentrar o seu mérito.
O trabalho parte de referenciais teóricos de inspiração constitucional e utiliza preferencialmente os métodos hipotético-dedutivo, dialético,
comparativo e sistemático.
Quanto ao método hipotético-dedutivo, a hipótese de que o art. 489,
§ 1º, do CPC serve como parâmetro para a verificação da adequada motivação do ato administrativo é desde logo posta como certa e submetida à
pertinente confirmação, mediante a explicitação analítica dos fundamentos positivos constitucionais e infraconstitucionais que lhe dão embasamento.
O método dialético é utilizado na análise dos argumentos doutrinários e jurisprudenciais encontrados no trato do tema, de modo a contrapô-los e extrair sínteses superadoras de possíveis contradições.
O método comparativo é empregado notadamente para cotejar as
diversas espécies de atos estatais e averiguar as semelhanças e diferenças
nas suas respectivas exigências de motivação.
Finalmente, o método sistemático é usado para coordenar os princípios e as regras constitucionais e infraconstitucionais incidentes e em

76

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

especial para extrair, como consequência, a aplicação do art. 489, § 1º, do
CPC como parâmetro para a verificação da adequada motivação do ato
administrativo.
Inicia-se abordando a motivação dos atos estatais como corolário
dos princípios republicano, democrático, da soberania popular e da cidadania. Na sequência, cuida-se da motivação do ato administrativo como
manifestação dos princípios constitucionais da Administração Pública e
direito fundamental. Prossegue-se com o exame do art. 489, § 1º, do CPC
e dos critérios para a averiguação da adequada fundamentação das decisões judiciais, passando-se depois à sustentação da possibilidade jurídica
de invocação desse dispositivo legal como parâmetro para propiciar a verificação e o controle administrativo ou judicial da adequada motivação
do ato administrativo. Na conclusão, sintetizam-se os principais raciocínios conduzidos ao longo do texto.
1. A MOTIVAÇÃO DOS ATOS ESTATAIS COMO COROLÁRIO
DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO, DA
SOBERANIA POPULAR E DA CIDADANIA
O Estado Brasileiro, como enuncia solenemente o art. 1º, caput, da
Constituição Federal de 1988, configura-se como uma República Federativa.
Pode-se afirmar que o Estado, em uma República, longe de ser o
senhor dos cidadãos, há que ser o protetor supremo de seus interesses
materiais e morais. Sua existência não deve representar um risco para as
pessoas, mas um verdadeiro penhor de suas liberdades (CARRAZZA,
2017, p. 7).
A República é o tipo de governo, fundado na igualdade formal das
pessoas, em que os detentores do poder político o exercem via de regra
em caráter eletivo, representativo, transitório e, sobretudo, com responsabilidade (CARRAZZA, 2017, p. 7-8). Interessa-nos mais de perto este
último aspecto.
Falar em República significa falar em responsabilidade. A noção de
República é indissociável da noção de que todas as autoridades, por não
estarem acima nem fora do Direito, são responsáveis pelas infrações que
cometerem, podendo, por conseguinte, sofrer sanções políticas, civis,
penais e administrativas. A irresponsabilidade atrita abertamente com o
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princípio republicano. Cada autoridade deve ser mantida em suas funções
enquanto bem servir. Se servir mal, deve ser responsabilizada, nos termos
da lei (CARRAZZA, 2017, p. 22).
O princípio republicano, assim, implica o dever de accountability
das autoridades públicas, entendido, em linhas gerais, como o amplo escrutínio a que seus atos estão sujeitos por parte da sociedade civil, pressupondo a existência do poder e a necessidade de controlá-lo (ALVES;
SOUZA, 2018, p. 119).
De outro lado, como também enuncia solenemente o art. 1º, caput,
da CF/1988, a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado
Democrático de Direito.
A Teoria da Constituição tem relacionado os termos democracia e
Constituição em, basicamente, duas importantes perspectivas: a primeira, colocando a democracia como princípio legitimador da Constituição;
a segunda, abordando a democracia como princípio jurídico integrante
da Constituição, ou seja, como norma principiológica constitucional contemplada no ordenamento jurídico (ESPÍNDOLA, 2003, p. 5).
Avalia-se, pela primeira mirada, se o processo constituinte e o Texto
Constitucional dele resultante são ou não democráticos, ou se correspondem a níveis de democratização esperáveis segundo as circunstâncias de
cada jogo político engendrado pelas comunidades organizadas em Estados (ESPÍNDOLA, 2003, p. 5).
Pela segunda ótica, tentam-se compreender as consequências normativas, teóricas e dogmáticas de ter a democracia como norma jurídica
ordenadora da vida do Estado, da sociedade e dos cidadãos e se questionam as repercussões práticas de havê-la como princípio constitucional
informante da produção e da interpretação/aplicação do direito positivo,
isto é, como princípio normativo determinante da ordem jurídica globalmente considerada (ESPÍNDOLA, 2003, p. 5).
Nessa segunda perspectiva, o princípio constitucional democrático
estabelece para a democracia uma dimensão substancial, de legitimidade, e duas procedimentais, de legitimação. A legitimidade está atrelada à
prossecução concreta e participativa de determinados fins e valores positivados na Carta Magna, ao passo que a legitimação se vincula à escolha
dos governantes (democracia representativa) e a formas procedimentais
de exercício do poder que permitam atuar em sua concretização e renovar
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o controle popular (democracia participativa) (LAMY, 2006, n. 3).
As dimensões da democracia encampadas pela Constituição demonstram que o atual Estado de Direito limita o exercício não-democrático do poder e deslegitima e invalida aquele que seja exercido contra os
escopos, valores e ritos albergados pelo sistema jurídico (LAMY, 2006, n.
3).
Essas facetas do princípio democrático ainda evidenciam que este
constitui princípio jurídico informador, “impulso dirigente” do Estado e
da sociedade, fundamento radical e funcional de qualquer organização do
poder, que se desdobra em diversas outras normas principiológicas, tais
como a soberania popular, o sufrágio universal, a liberdade de propaganda, a igualdade de oportunidades nas campanhas eleitorais, a separação e
a interdependência dos órgãos da soberania, entre outras (LAMY, 2006,
n. 3).
No que toca ao princípio da soberania popular, expressamente registrado no art. 1º, par. ún., da CF/1988, estabelece-se que todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Lei Maior.
Nesse ponto, os princípios democrático e da soberania popular se
imbricam com o princípio da cidadania, explicitamente encampado no
art. 1º, caput, inc. II, da CF/1988 como fundamento do Estado Brasileiro
e também compondo, implicitamente, por força do art. 5º, § 2º, o quadro
dos direitos e garantias fundamentais (RESENDE; BREGA FILHO, 2015,
p. 210).
A cidadania, hodiernamente, não mais tem sido concebida de forma
restritiva, como singelo sinônimo de titularidade de direitos políticos ou
de capacidade eleitoral ativa e passiva, e sim com feição ampla, traduzindo-se nas ideias de pertencimento a uma comunidade jurídico-politicamente organizada, de participação e integração na vida da sociedade
política e de titularidade igualitária, consciente e responsável de direitos
e deveres perante a coletividade (SILVA, 2002, p. 104; CRUZ, 2004, p. 5556; NEVES, 2006, p. 182-183; LIMA, 2013, p. 115; RESENDE; BREGA
FILHO, 2015, p. 212-216).
Elemento nuclear dos princípios democrático, da soberania popular
e da cidadania, portanto, é a participação, que se manifesta na participação (direta ou indireta) no exercício do poder e na participação (direta ou
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indireta) na fiscalização do exercício do poder pelas autoridades investidas em funções públicas.
Articulando o princípio republicano com os princípios democrático,
da soberania popular e da cidadania, temos que, ao mesmo tempo que se
cobra das autoridades públicas a accountability, devem-se prever mecanismos que permitam aos cidadãos torná-la efetiva e realizar, direta ou
indiretamente, o controle dos atos estatais.
Um dos mais importantes desses mecanismos é, sem dúvida, o dever de motivação dos atos estatais, entendido como a exigência de que
as autoridades públicas fundamentem, justifiquem as decisões adotadas
no exercício da publica potestas, explicitando as razões (fáticas, jurídicas,
políticas, econômicas e/ou sociais, conforme o caso) que ensejaram a deliberação em determinado sentido.
A motivação certamente pode assumir variadas formas, das mais
singelas às mais exaustivas, orais ou escritas, a depender da natureza do
ato estatal praticado, e ser prévia ou contemporânea a ele. Por exemplo, a
motivação de uma lei é fornecida ao longo de todo o processo legislativo
que antecede a sua edição e se consubstancia notadamente na exposição
de motivos dela, nas discussões parlamentares e em eventuais razões de
vetos presidenciais sobre o seu conteúdo (v. os arts. 61 a 69 da CF/1988); a
motivação de um ato administrativo pode ser precedente ou simultânea a
ele, ou mesmo apenas fazer remissão a anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, tornar-se-ão parte integrante do
ato (v. o art. 50 da Lei 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo na esfera federal); a motivação de uma sentença judicial deve ser dada
no próprio corpo desta, caracterizando um de seus elementos ou requisitos indispensáveis (v. o art. 381, incs. III e IV, do Código de Processo Penal
e o art. 489, caput, inc. II, do Código de Processo Civil). Guardadas as suas
peculiaridades, contudo, e em todas as situações em que possuam caráter
decisório relevante – excluindo-se, assim, os atos de cunho material e os
atos meramente ordinatórios – e repercussões sobre a esfera jurídica de
alguém, a motivação é imprescindível para a legitimidade, a legitimação,
a validade jurídica e a viabilidade do controle dos atos estatais.
Cumpre ressaltar que as hipóteses de sigilo determinadas constitucional ou legalmente (v.g., arts. 5º, inc. XXXIII, e 93, inc. IX, in fine, da
CF/1988; art. 792, § 1º, do CPP; arts. 11, par. ún., e 189 do CPC; arts. 2º,

80

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

par. ún., inc. V, e 46 da Lei 9.784/1999) de modo algum implicam o afastamento do dever de motivação dos atos estatais: elas somente restringem,
excepcionalmente, a publicidade de tais atos, em vista de um interesse que
ostente maior relevo no caso concreto (por exemplo, o próprio interesse
público ou a preservação da intimidade).
Passemos, em seguida, ao exame da motivação do ato administrativo, notadamente sob a ótica constitucional.
2. A MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO COMO
MANIFESTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITO FUNDAMENTAL
O ato administrativo, conforme clássico ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (2001, p. 343-344), e primeiramente em uma
acepção ampla, pode ser conceituado como a declaração do Estado ou de
quem lhe faça as vezes – tal qual um concessionário de serviço público
–, no exercício de prerrogativas públicas – isto é, sob o regime jurídico-administrativo, de direito público –, manifestada mediante providências
jurídicas complementares à lei, emanadas a título de lhe dar cumprimento
e passíveis de controle jurisdicional quanto à sua legitimidade.
Já em uma acepção mais estrita, e ainda na trilha do magistério do
jurista (BANDEIRA DE MELLO, 2001, p. 345), devem-se-lhe acrescer as
características de unilateralidade e de concreção, de modo que o ato administrativo seja compreendido como declaração unilateral do Estado ou
de quem aja em seu lugar, no exercício de prerrogativas públicas, exarada
mediante comandos concretos complementares à lei – ou, excepcionalmente, à própria Constituição –, expedidos a pretexto de lhe dar cumprimento e passíveis de controle jurisdicional quanto à sua legitimidade.
O ato administrativo tem como um de seus pressupostos (BANDEIRA DE MELLO, 2001, p. 354) o motivo, entendido como a matéria de fato
e de direito em que aquele se embasa, ex vi do art. 2º, par. ún., d, da Lei
da Ação Popular (Lei 4.717/1965), ou, dito de outra forma, a realidade do
mundo da vida que, encontrando disciplina no ordenamento jurídico e se
inserindo no círculo de atribuições da Administração Pública, autoriza ou
impõe a edição do ato.O motivo do ato administrativo não se confunde
com a sua motivação, embora ambos sejam intrinsecamente ligados. O
motivo consiste no antecedente causal (fático e jurídico) do ato adminis-
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trativo e a motivação diz respeito ao aspecto formal dele, traduzindo-se na
exposição analítica do motivo (DI PIETRO, 1999, p. 175; BANDEIRA DE
MELLO, 2001, p. 357; FRANÇA, 2017, p. 8).
Vale dizer, a motivação do ato administrativo se corporifica na argumentação voltada à demonstração da existência da realidade do mundo
da vida que se almeja tratar, das suas disciplina normativa e pertinência
ao círculo de atribuições da Administração Pública, da consequente autorização ou imposição da prática do ato e da necessidade, da finalidade e
da adequação da providência administrativa adotada.
A latere da dimensão formal, a motivação do ato administrativo
também ostenta uma dimensão substancial, pois é o meio que torna possível a recondução do ato administrativo a um parâmetro jurídico que o
torne compatível com as normas jurídicas vigentes. Ela permite traçar um
liame de validade entre o ato administrativo e o sistema jurídico-positivo
(FRANÇA, 2017, p. 8).
O caput do art. 50 da Lei 9.784/1999 – diploma que normatiza o processo administrativo na esfera federal – preconiza que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, sempre que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses
(inc. I); imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções (inc. II); decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública (inc. III);
dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório (inc. IV);
decidam recursos administrativos (inc. V); decorram de reexame de ofício (inc. VI); deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais (inc. VII);
ou importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de outro
ato administrativo (inc. VIII).
Por sua vez, o § 1º do dispositivo estabelece que a motivação deve ser
explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
O § 3º do art. 50 esclarece que a motivação das decisões de órgãos
colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou
de termo escrito, ao passo que o § 2º permite que, na solução de vários
assuntos da mesma natureza, seja utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garan-
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tia dos interessados.
Outrossim, a exigência de motivação alcança tanto os atos administrativos vinculados quanto os atos administrativos discricionários: o que
naturalmente varia é tão-somente o peso ou a extensão da argumentação
necessária, que nos primeiros pode ser mais simples – refletida em um raciocínio silogístico ou subsuntivo do tipo fato-norma-consequência jurídica, por exemplo – e nos últimos há que ser mais detalhada – de modo a
justificar concretamente os critérios de conveniência e oportunidade que
guiaram a providência jurídico-administrativa alvitrada.
Pode-se asseverar que o rol de situações descritas no caput do art. 50
da Lei 9.784/1999 acaba por refletir a esmagadora maioria de hipóteses
nas quais já há o dever de motivação do ato administrativo por injunção
constitucional (FRANÇA, 2017, p. 15).
Isso porque dita exigência, além de um mandamento da legislação
infraconstitucional, e na esteira do que averbamos quanto à exigência de
motivação dos atos estatais in genere, é consectária dos princípios republicano, democrático, da soberania popular e da cidadania e se mostra
imprescindível para a legitimidade, a legitimação, a validade jurídica e
a viabilidade do controle do ato administrativo, dado que, pela própria
conceituação trazida linhas acima, percebe-se que ele usualmente ostenta
caráter decisório relevante e implica repercussão sobre a esfera jurídica de
alguém.
Ressalte-se ainda que a exigência de motivação do ato administrativo também consubstancia manifestação específica dos princípios constitucionais da Administração Pública expressamente registrados no art. 37,
caput, da Lei Maior (na redação conferida pela EC 19/1998), quais sejam,
a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.
Com efeito, é por meio da análise da motivação que se viabiliza aferir
se a Administração atuou licitamente, em conformidade com a ordem jurídica, permitindo um melhor controle de sua juridicidade, predicado imprescindível ao Estado Democrático de Direito (FRANÇA, 2017, p. 13).
Ademais, é através do exame da motivação que se pode investigar se
a autoridade de quem emanou o ato administrativo agiu com o propósito
de satisfazer o interesse público, e não de beneficiar ou prejudicar indevidamente quem quer que seja.
Ainda, a motivação do ato administrativo é capaz de refletir se a au-
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toridade pública pautou sua atuação nos padrões ético-sociais de comportamento albergados pela ordem jurídica e na busca do bem comum.
Em acréscimo, a motivação é sintomática da transparência da ação
estatal, um dos pilares do direito público brasileiro e essencial para o controle do exercício da publica potestas e, por conseguinte, para a caracterização de uma gestão republicana e para o pleno desempenho da cidadania
(SALGADO, 2017, p. 7).
Por fim, a perquirição sobre a motivação do ato administrativo permite averiguar se a providência levada a cabo pela Administração Pública
no caso concreto foi a melhor e mais proveitosa em face das circunstâncias encontradas, o que tem fulcral importância quando se cuida de questionar os critérios de oportunidade e conveniência considerados no ato
discricionário.
Passando ao ângulo do administrado concretamente afetado pelo ato
administrativo, não soa despropositado afirmar que detém um verdadeiro
direito subjetivo de vê-lo adequadamente motivado. Afinal, pressupõe-se
que o destinatário do ato tenha as oportunidades de compreendê-lo e,
eventualmente, de impugná-lo, seja na própria seara administrativa, seja
na judicial (FRANÇA, 2017, p. 10).
Tal direito subjetivo é dedutível da interpretação sistemática e teleológica do art. 5º, caput (princípios da isonomia e da segurança jurídica),
incs. II (princípio da legalidade em sua formulação genérica), XXXIII (direito à informação por parte dos órgãos públicos), XXXIV (direitos de
petição e de obtenção de certidões), XXXV (garantia da inafastabilidade
do controle jurisdicional), LIV (garantia do devido processo legal), LV
(garantias do contraditório e da ampla defesa) e LXIX (garantia do mandado de segurança), e § 2º, da CF/1988 e, portanto, dotado de fundamentalidade formal e material.
Em primeiro lugar, como deixa evidente o art. 5º, § 2º, da Lei Maior,
o elenco de direitos fundamentais nela previstos não tem caráter exaustivo, o que autoriza a identificação de outros implícitos ou ocultos, a partir
da exegese conjugada de dispositivos constitucionais.
Em segundo lugar, a motivação do ato administrativo serve de obstáculo para a violação do princípio da isonomia, uma vez que cobra da
autoridade a demonstração de que os interesses público e privado envolvidos na expedição daquele ato jurídico foram devidamente sopesados
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(FRANÇA, 2017, p. 14), bem como favorece a certeza e a previsibilidade
que são marcas da segurança jurídica.
Em terceiro lugar, à Administração Pública incumbe explicitar os
fundamentos fáticos e jurídicos de sua atuação como decorrência lógica
do princípio da legalidade. Registrada a motivação do ato administrativo,
tornam-se possíveis a aferição da legalidade dele e a sua submissão à apreciação judicial, pois, uma vez arrazoado, permite-se que seja plenamente
escrutinado (TORRES DE MELLO, 2003, n. 11).
Em quarto lugar, não deixa de haver relação entre o acesso à motivação do ato administrativo e o direito do administrado de receber informações ou certidões de seu interesse particular ou de interesse público
perante a Administração (FRANÇA, 2017, p. 13-14), assim como entre
aquele e o direito do administrado de peticionar aos órgãos estatais competentes, a fim de se insurgir contra ilegalidade ou abuso de poder.
Em quinto e último lugar, também se mostra nítida a relevância da
motivação do ato administrativo para a efetividade do devido processo
legal, tanto em sua vertente substancial (substantive due process) quanto
em sua vertente procedimental (procedural due process).
Na perspectiva substancial e em sua feição mais abrangente, o due
process of law é correntemente tido como um importante instrumento
de controle das invasões estatais nas prerrogativas essenciais ao exercício da personalidade humana e da cidadania. Nele radicam os postulados normativos aplicativos da proporcionalidade e da razoabilidade, que
oferecem um amplo espectro para a averiguação da legitimidade dos atos
estatais (MESQUITA, 2006, p. 212, 217-219).
A razoabilidade se refere a um liame entre a medida adotada e o
critério da norma, possuindo uma forma de emprego mais flexível, se
comparada à da proporcionalidade. Ela atua na interpretação/aplicação
das disposições normativas gerais e traduz uma exigência de justiça e de
congruência lógica entre as situações concretas e as decisões ou ações
(COSTA, 2009, p. 1).
De outro lado, a proporcionalidade apresenta uma estrutura rígida
de aplicação, impondo uma análise escalonada quanto à adequação da
providência estatal – se é apta a promover ou fomentar minimamente o
fim pretendido –, à sua necessidade – se, dentre as medidas adequadas,
foi escolhida a menos gravosa para atingir o objetivo colimado – e à pro-
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porcionalidade em sentido estrito – ante a qual se faz a ponderação entre
a intensidade da intervenção adotada e a importância do atingimento do
escopo (COSTA, 2009, p. 1-2).
Na perspectiva procedimental do due process of law, o manejo das
garantias fundamentais do processo – notadamente as do acesso à justiça,
do contraditório e da ampla defesa – ganha maior proveito quando o administrado tem ciência do indigitado embasamento de fato e de direito do
ato administrativo que atingiu a sua esfera jurídica.
Nos mesmos moldes, e com o reforço do art. 5º, incs. LXX (garantia
do mandado de segurança coletivo) e LXXIII (garantia da ação popular),
se os administrados concretamente afetados pelo ato administrativo em
um bem jurídico comum e indivisível compuserem uma coletividade de
indivíduos ligados entre si por circunstâncias meramente fáticas ou integrarem um grupo, uma classe ou uma categoria de pessoas ligadas entre si
ou com o ente estatal – ou com quem lhe faça as vezes – por uma relação
jurídica base, também lhes assistirá um direito transindividual de verem
adequadamente motivado aquele ato administrativo que os afete. Direito
transindividual de natureza especificamente difusa, no primeiro caso, ou
coletiva, no segundo, porém igualmente dotado de fundamentalidade formal e material em qualquer das hipóteses.
Tratando-se, portanto, de indeclinável dever da Administração Pública e de direito fundamental (individual, coletivo ou difuso) dos administrados, a falta ou deficiência de motivação do ato administrativo deve
acarretar, como consequência jurídica imediata, a sua invalidade, por vício quanto ao aspecto formal (v. art. 53, initio, da Lei 9.784/1999).
Essa invalidade pode ser classificada como nulidade relativa (DI
PIETRO, 1999, p. 203) ou anulabilidade (BANDEIRA DE MELLO, 2001,
p. 417-418, 420), visto que o ato administrativo inquinado do defeito em
comento é passível de convalidação, mediante a sua complementação,
com a explícita inserção da motivação adequada, ou de anulação, com a
sua retirada do mundo jurídico e substituição por um novo, devidamente
motivado e válido. Em uma e outra hipótese, a nosso ver, os efeitos jurídico-administrativos almejados devem operar tão-somente ex nunc, a partir da correção do vício ou da edição do novel ato, e não retroativamente,
a fim de se negar qualquer vantagem à Administração Pública desidiosa
relativamente a um dever seu e um direito do(s) administrado(s), ambos
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de porte constitucional.
Destarte, de ofício ou mediante provocação do interessado, a Administração Pública há que reconhecer o vício e convalidar ou anular o ato
administrativo carente de motivação adequada, sob pena de, não o fazendo, abrir margem ao controle jurisdicional, para a declaração da nulidade
dele e desconstituição de seus efeitos. Controle este invocável pelo próprio
administrado individualmente afetado, quando se trate de efeitos sobre
a sua esfera jurídica exclusiva, como garantido no art. 5º, incs. XXXV e
LXIX, da CF/1988, ou por cidadão ou algum ente exponencial legitimado,
quando se trate de efeitos que atinjam bem jurídico comum e indivisível
de toda a coletividade ou de todo um grupo, uma classe ou uma categoria
de administrados, conforme o caso, por força dos arts. 5º, incs. XXXV,
LXX e LXXIII, 8º, inc. III, e 129, inc. III, da CF/1988 e dos arts. 1º e 5º da
Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985).
Isso tudo sem prejuízo de ensejar ao Estado – ou a quem atue em seu
lugar – o dever de reparar eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados pelo ato administrativo inválido ao administrado individualmente afetado ou à coletividade ou ao grupo, à classe ou à categoria
de administrados afetados, com supedâneo no art. 37, § 6º, da CF/1988.
Resta indagar o que se deve reputar uma motivação adequada para o
ato administrativo, tarefa em que desponta com enorme valia o estudo do
art. 489, § 1º, do CPC, ao qual nos dedicaremos na sequência.
3. O ART. 489, § 1º, DO CPC E OS CRITÉRIOS PARA A
VERIFICAÇÃO DA ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS
Os Códigos de Processo Civil surgidos a partir do século XIX, em
grande parte inspirados pelo congênere francês de 1806, passaram a incorporar a regra de que a fundamentação constitui um elemento ou requisito essencial da sentença judicial. Em linhas gerais, ainda que com
diferentes formulações, clama-se que a sentença se encontre motivada,
sob pena de nulidade (TARUFFO, 2016, n. 3.1).
A função que a fundamentação desempenha, em uma primeira perspectiva, pode ser definida como de controle endoprocessual. A ideia de
controle se explica porque a exigência de motivação vem justificada por
duas razões principais. Uma delas é que se deve conceder às partes a opor-
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tunidade de examinarem a fundamentação da decisão, sobretudo para
que possam avaliar se é conveniente recorrer e como arrazoar o eventual
recurso. A outra razão diz respeito a, em caso de recurso, poder o órgão
jurisdicional revisor analisar se a impugnação é fundada e se a decisão
judicial combatida merece ser anulada ou ter o seu conteúdo reformado.
Essa análise deve ser levada a cabo cotejando os fundamentos suscitados
nas razões recursais com os considerados pelo julgador originário na motivação do decisum recorrido (TARUFFO, 2016, n. 3.1).
Mas, para além da sobredita função de controle endoprocessual, a
fundamentação da decisão judicial desempenha uma função política de
controle extraprocessual sobre a justificação dela, o que implica um câmbio radical de perspectiva: enquanto o controle endoprocessual se refere
principalmente às partes, o controle extraprocessual se refere a uma garantia democrática da Administração da Justiça, vale dizer, à possibilidade
de que as pessoas em cujo nome se exerce a jurisdição (o povo) tenham a
oportunidade de fiscalizar o fundamento dos pronunciamentos judiciais,
de modo a verificar a sua correção (TARUFFO, 2016, n. 3.3; TORRES DE
MELLO, 2003, n. 4).
Faz-se alusão a uma concepção democrática de poder, antípoda de
uma concepção autoritária. Enquanto o poder autoritário é um poder
que não se justifica e que se impõe somente com base na autoridade, o
poder democrático é um poder que se justifica e se legitima através da
possibilidade geral de controlar as “boas razões” pelas quais se exerce de
uma determinada maneira. Assim, em um Estado Democrático de Direito
que se alicerça na Constituição, a Administração da Justiça se legitima
na medida em que viabiliza conhecer e avaliar os fundamentos de suas
decisões. Por conseguinte, a opinião pública tem o direito de controlar os
pronunciamentos judiciais e as justificações deles mediante a análise das
respectivas motivações (TARUFFO, 2016, n. 3.3).
Atenta a ambas as funções da motivação das decisões judiciais, repitam-se, a endoprocessual e a extraprocessual, a CF/1988 a previu, no seu
art. 93, inc. IX, como um dever fundamental dos órgãos jurisdicionais,
para cujo desatendimento cominou a sanção de nulidade do ato processual decisório proferido.
Em nível infraconstitucional, a fundamentação das decisões judiciais
é hoje versada com maior detalhamento no art. 489 do Código de Proces-
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so Civil de 2015. O caput e os seus incisos não trazem novidades em face
do CPC/1973, tratando dos clássicos elementos ou requisitos das sentenças, quais sejam, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. É no § 1º
do art. 489 do CPC/2015 que se encontra a mudança mais emblemática e
impactante sobre o tema.
Preconiza o dispositivo que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (inc. I); que empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso (inc. II); que invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão (inc. III); que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inc. IV); que se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (inc. V); e que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência
ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou a superação do entendimento (overruling) (inc. VI).
O § 1º do art. 489 estipula, contrario sensu, os requisitos para se
considerar adequadamente fundamentada uma decisão judicial (BAHIA,
2016, n. 4). Cuida-se de verdadeiro “roteiro” para a elaboração de pronunciamentos judiciais válidos, impondo um dever de cunho metodológico
relativamente à motivação deles (SCALABRIN, 2016, n. 4).
Como visto, não se reputa adequadamente fundamentada a decisão
judicial que se cinge a apontar um dispositivo normativo ou repetir o seu
teor, ipsis litteris ou mediante o emprego de sinonímia, sem argumentar acerca da sua aplicabilidade ao caso concreto ou à questão submetida à apreciação judicial, vale dizer, que não explicita satisfatoriamente a
relação de pertinência entre o suporte fático (tatbestand, fattispecie) da
norma jurídica aludida e a situação da vida objeto do debate processual.
Não basta, portanto, fazer referência ao enunciado normativo; há que se
explanar como ele incide na parcela da realidade fática delimitada e introduzida em juízo e, em consequência, permite lhe extrair efeitos jurídicos.
Em acréscimo, não se considera adequadamente fundamentada a
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decisão judicial que se valha de conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar precisamente o porquê de sua incidência no caso concreto. Trata-se de temática recorrente nos dias atuais, dada a profusão desses conceitos em diversas leis editadas especialmente nas três últimas décadas. Vejam-se, por exemplo, conceitos como os de dignidade da pessoa humana,
boa-fé objetiva, função social do contrato, função social da propriedade,
função social da empresa, os quais, se não forem utilizados de forma constitucionalmente correta, podem representar um “cheque em branco” para
que o julgador decida qualquer coisa com base em íntimas e inconfessadas concepções – religiosas, morais, políticas –, ocultadas sob vernizes
jurídicos de enormes amplitudes semânticas (BAHIA, 2016, n. 4).
Ainda, não se reputa adequadamente fundamentada a decisão judicial que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão. Combate-se aqui o uso de frases genéricas e vagas, de chavões ou
de fórmulas padronizadas, estereotipadas e vazias de significado real, tais
como “defiro o pedido, porque preenchidos os requisitos legais”, “indefiro
o pedido, porque não preenchidos os requisitos legais”, “concedo a tutela
urgente pleiteada, pois demonstrados em cognição sumária o fumus boni
juris e o periculum in mora”, “deixo de conceder a tutela urgente pleiteada,
pois não demonstrados o fumus boni juris e o periculum in mora” etc.
Em suma, os incs. I a III do § 1º do art. 489 do CPC aludem justamente à decisão que não decide o caso, mas que, tomando-o apenas como
um tema, despe-o de suas particularidades, isto é, das nuances do evento
traduzidas em provas e alegações, e cria a partir dele uma tese genérica
(BAHIA, 2016, n. 4).
Prosseguindo, também não se considera adequadamente fundamentada a decisão judicial que não enfrente todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Prestigia-se aqui a garantia do contraditório em sua feição substancial, compreendida como garantia de participação e influência das partes
na formação do pronunciamento jurisdicional que afetará suas esferas jurídicas. Com efeito, de nada adianta assegurar aos litigantes direitos, poderes e faculdades processuais, notadamente os de deduzirem alegações
e produzirem provas, se suas contribuições argumentativas e probatórias
não forem efetivamente tomadas em conta pelo magistrado no momento
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da prolação da decisão. O julgador, por conseguinte, deve levar o contraditório a sério, respondendo fundamentadamente às teses relevantes
suscitadas pelos sujeitos processuais interessados. É óbvio que não se há
de exigir que o juiz seja prolixo ou dispenda demasiado tempo com argumentos levianos. É suficiente que, com precisão, concisão e persuasão,
rebata as matérias de fato e de direito levantadas pelas partes contrárias ao
seu convencimento formado, indicando de forma clara a razão pela qual
não serviram para modificar tal convicção.
Por derradeiro, não se reputam adequadamente fundamentadas as
decisões judiciais que se limitem a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, ou que,
ao contrário, deixem de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a ocorrência de um distinguishing, quer-se dizer, a existência de uma peculiaridade do caso que
impõe a sua diferenciação frente a hipóteses aparentemente assemelhadas, ou de um overruling, isto é, da necessidade de superar o entendimento jurisprudencial cristalizado.
Os incs. V e VI do § 1º do art. 489 do CPC se complementam: ambos
tratam da nova tendência brasileira de valorização de súmulas e precedentes judiciais (BAHIA, 2016, n. 4). São como as duas faces da mesma
moeda. O inc. V, cuja ratio é similar à do inc. I, busca impedir que o julgador se abstenha de enfrentar o caso concreto, empregando irrefletidamente o teor de súmula ou de julgado anterior sem cotejá-lo com a realidade
submetida à apreciação judicial, ao passo que o inc. VI busca preservar
a integridade e a coerência do ordenamento jurídico e a estabilidade da
jurisprudência, em prol da segurança jurídica e da paz social, mas sem
“engessar” desarrazoadamente a atividade judicante.
Percebe-se que o uso ou não de súmulas e de precedentes é tarefa complexa e dependente do objeto litigioso a ser julgado. De idêntico
modo que um dispositivo normativo pode ou não ser adequado à solução
de um caso, a conclusão sobre se uma súmula ou um precedente será ou
não pertinente apenas se viabiliza quando se tomam em consideração todas as características de destaque da res in judicium deducta. Súmulas e
precedentes, tais quais enunciados normativos, não são “trunfos” de que
o magistrado possa se valer para não ter o trabalho de fundamentar ade-

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

91

quadamente. Ora, se as normas são gerais e abstratas, súmulas e precedentes não são, decorrendo diretamente dos casos concretos que lhes deram
origem. Não é constitucionalmente acertado, assim, querer aplicá-los sem
pesquisar seus respectivos sentidos nas situações da vida que lhes serviram de nascedouro (BAHIA, 2016, n. 4).
Rumando ao encerramento do trabalho, devemos agora nos debruçar sobre a aplicabilidade do art. 489, § 1º, do CPC como parâmetro jurídico para verificar a adequada motivação do ato administrativo.
4. A ADEQUADA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
E A POSSIBILIDADE JURÍDICA DE INVOCAÇÃO DO ART. 489, §
1º, DO CPC/2015 COMO PARÂMETRO PARA A SUA VERIFICAÇÃO
Não há dúvida de que o art. 489, § 1º, do CPC deva ser aplicado
quanto aos atos administrativos decisórios proferidos em processos administrativos, de todas as esferas da Federação. Isso porque o dispositivo
consubstancia matéria de direito processual, inserida na competência legislativa privativa da União, na forma do art. 22, inc. I, da CF/1988, e o art.
15 do CPC preconiza expressamente que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as sua disposições lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ademais, porque o
processo jurisdicional e o processo administrativo, conquanto apresentem
suas características peculiares, têm um impactante traço comum: ambos
envolvem tipicamente a aplicação do direito a casos concretos, mediante
decisões fundamentadas.
Como vimos anteriormente, na esfera federal, o art. 50 da Lei
9.784/1999 contempla algumas exigências respeitantes à motivação dos
atos administrativos, com especial referência aos produzidos em processos administrativos. O § 1º, initio, notadamente, estabelece que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. Ditas exigências, por óbvio,
não são exaurientes e guardam plena compatibilidade com a regra do art.
489, § 1º, do CPC, que inclusive se presta a desenvolvê-las, de modo que a
incidência supletiva deste dispositivo é de rigor.
Nas esferas estadual, distrital e municipal, de igual maneira, o art.
489, § 1º, do CPC se presta a suprir a eventual falta de disposições concernentes à motivação dos atos administrativos decisórios proferidos em
processos administrativos ou a desenvolver ou complementar as existen-
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tes, sem que se possa pensar em qualquer antinomia. A aplicação supletiva ou subsidiária da norma será dispensável, entretanto, se a lei local disciplinadora do processo administrativo já previr requisitos semelhantes
ou mais minuciosos para a motivação dos atos administrativos decisórios.
Pois bem, havendo a incidência supletiva ou subsidiária do art. 489,
§ 1º, do CPC, não se considerará fundamentado o ato administrativo decisório proferido em processo administrativo que se limitar à indicação,
à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com o assunto decidido (inc. I); que empregar conceitos jurídicos indeterminados, tais quais os de interesse público, necessidade pública, conveniência e oportunidade da Administração ou bem do serviço público,
por exemplo, sem explicar o motivo de sua aplicação na situação concreta
(inc. II); que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão (inc. III); que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo administrativo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela autoridade prolatora da decisão (inc. IV); que se limitar a invocar
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob análise se ajusta àqueles
fundamentos (inc. V); e que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pelo interessado, sem demonstrar a
existência de distinção no caso apreciado (distinguishing) ou a superação
do entendimento (overruling) (inc. VI).
As hipóteses trazidas nos incs. I a V do § 1º do art. 489 não comportam nenhuma diferença essencial ao serem aplicadas em processos jurisdicionais ou administrativos, razão por que tudo o que ressaltamos linhas
atrás sobre elas, mutatis mutandis, continua pertinente. Merece exame
mais detido, entretanto, a hipótese prevista no inc. VI.
Observa-se que ela se conecta diretamente ao art. 50, caput, inc. VII,
primeira parte, da Lei 9.784/1999, o qual impõe que, no âmbito federal,
sejam devidamente motivados os atos administrativos que deixem de
aplicar jurisprudência firmada sobre determinada questão.
O termo jurisprudência, em seu sentido tradicional ou estrito, significa o conjunto reiterado e harmônico de decisões judiciais, sobretudo de
tribunais, acerca de um específico tema (REALE, 1996, p. 167; MONTORO, 1997, p. 352; FERRAZ JR., 2003, p. 244-246). Neste sentido, usa-se a
expressão no singular (a jurisprudência).
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Todavia, dada a existência de uma multiplicidade de instâncias decisórias, jurisdicionais e não-jurisdicionais, no sistema jurídico brasileiro, o
termo veio a ganhar maior abrangência e a significar o conjunto reiterado
e harmônico de decisões acerca de um específico tema proveniente de um
órgão colegiado do Poder Judiciário ou de um órgão com atribuições judicantes não-jurisdicionais. Neste sentido amplo, são correntes as alusões,
v.g., à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), à jurisprudência do Tribunal de
Contas da União (TCU), à jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e à jurisprudência do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE). Aqui, não se pode considerar incorreto ou
inexato o uso da expressão no plural (as jurisprudências).
Percebe-se que no sentido amplo acima, portanto, o termo jurisprudência se apresenta como gênero que comporta como espécies a jurisprudência judicial e a jurisprudência administrativa. E ambas devem, como
regra, ser seguidas pela Administração Pública na edição de atos administrativos decisórios. Vale dizer, a autoridade administrativa prolatora da
decisão há que observar a jurisprudência administrativa do próprio órgão
que integra, a jurisprudência administrativa do eventual órgão revisor de
suas decisões – via reexame de ofício ou recurso administrativo – e as
jurisprudências judiciais dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e dos tribunais competentes na sua respectiva área de atuação (Tribunal Regional
Federal ou Tribunal de Justiça, conforme se cuide de autoridade administrativa federal ou estadual/municipal).
Tratando-se de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
não-vinculantes, de natureza judicial ou administrativa, contudo, e por inteligência do art. 489, § 1º, inc. VI, do CPC – c/c o art. 50, caput, inc. VII,
primeira parte, da Lei 9.784/1999, na esfera federal –, a autoridade administrativa poderá deixar de segui-los, desde que fundamente satisfatoriamente sua decisão e demonstre estar-se diante de caso de distinguishing
ou de overruling. O mesmo não ocorre se a súmula, a jurisprudência ou
o precedente judicial ou administrativo tiverem caráter vinculante, atribuído pela própria Constituição – conforme o art. 103-A, inserido pela
EC 45/2004, relativamente ao STF – ou por lei ou mesmo ato normativo
interno da Administração Pública, situação em que sua observância será
cogente.
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Prosseguindo, merecem destaque dois pontos da Lei 9.784/1999.
O primeiro deles diz respeito à motivação remissiva, isto é, aquela
que se limita ao reenvio à fundamentação de um ato ou ao teor de uma
peça informativa anteriores.
O art. 50, caput, inc. VII, segunda parte, do diploma legal impõe que
sejam devidamente motivados os atos administrativos que discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. O § 1º, in fine, do dispositivo, por sua vez, permite que a motivação do ato administrativo consista
em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, então, serão parte integrante
do ato.
Quanto à primeira hipótese, pouco há a enfatizar: a motivação do
ato administrativo deverá ser adequada, nos moldes do que expusemos
até agora, e deverá contar com o específico enfrentamento das razões da
discrepância em relação ao parecer, ao laudo, à proposta ou ao relatório
oficial produzido nos autos.
Quanto à segunda hipótese, considerando que o parecer, a informação, a decisão ou a proposta a que se faz remissão passará a ser parte integrante do ato administrativo, deverá atender integralmente ao disposto no
art. 489, § 1º, do CPC. A omissão ou a insuficiência do embasamento da
decisão ou da peça informativa anteriores, por conseguinte, comunica-se
ao novo ato administrativo decisório proferido, atraindo para ele o vício
formal, com as consequências jurídicas daí resultantes.
O outro ponto que merece destaque diz respeito à motivação padronizada, ou seja, aquela capaz de ser repetida em inúmeras situações de
idêntica origem e/ou característica.
O art. 50, § 2º, da Lei 9.784/1999 permite que, na solução de vários
assuntos da mesma natureza, seja utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
A motivação padronizada pode ser validamente utilizada quando a
questão debatida em uma pluralidade de processos administrativos for
exclusivamente de direito ou quando versar sobre interesses individuais
homogêneos, decorrentes de uma origem comum.
Como exemplo de questão de direito debatida em uma pluralidade
de processos administrativos, imaginem-se vários pedidos formulados
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por diferentes contribuintes a determinada autoridade fazendária, objetivando o reconhecimento de isenção tributária que entendam lhes beneficiar, todos com base apenas na exegese de um mesmo dispositivo legal,
sem necessidade de adentrar a análise das circunstâncias fáticas em que
se encontra cada um. A autoridade fazendária poderá se valer de decisão
padronizada para externar a interpretação firmada pelo Fisco sobre o dispositivo legal e reconhecer ou não a pretendida isenção tributária.
Como exemplo de questão que verse sobre interesses individuais
homogêneos debatida em uma pluralidade de processos administrativos,
pense-se em vários pedidos formulados por diferentes condôminos de
um mesmo edifício tombado pelo Poder Público em virtude do seu valor
histórico ou arquitetônico, objetivando indenização em decorrência desse
tombamento. A autoridade administrativa poderá se valer de decisão padronizada com o argumento de que as restrições impostas foram gerais e
de pequena monta e, por isso, não ensejam o dever de indenizar.
No entanto, em tais hipóteses, e conforme se depreende da parte final do § 2º do art. 50 da Lei 9.784/1999, se houver algum fundamento
inédito deduzido por qualquer interessado, este fará jus a uma motivação
individualizada que, além de replicar o padrão das demais decisões, enfrente realmente o novo fundamento aventado.
Cabe agora indagar se o art. 489, § 1º, do CPC deve também ser aplicado quanto aos atos administrativos “isolados”, isto é, alheios a processos
administrativos, de todas as esferas da Federação. E a resposta positiva
nos parece a mais acertada.
Com efeito, e tal qual já discorremos, a exigência de motivação se
estende a quaisquer atos administrativos, fruto inclusive da inafastável
justificação que se impõe a todos os atos estatais dotados de cunho decisório relevante.
A complexidade da motivação do ato administrativo e a robustez
que dela se espera são diretamente proporcionais ao grau de relevância
desse provimento para a esfera jurídica do(s) administrado(s). Enquanto
discurso, a motivação deve apresentar no mínimo os seguintes elementos
proposicionais, conforme a natureza do ato administrativo: 1) a demonstração do suporte fático da norma jurídica aplicada (motivo fático); 2) a
exposição da norma jurídica que autoriza ou impõe a edição do ato (motivo legal); 3) a comprovação da incidência da norma jurídica mencionada
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como lastro de validade para o ato, inclusive atentando para a interpretação do(s) dispositivo(s) normativo(s) que lhe serve(m) de suporte; e 4) no
caso de atos administrativos discricionários, a relação de proporcionalidade e de razoabilidade entre o conteúdo do ato e o motivo, em face da sua
finalidade (FRANÇA, 2017, p. 9).
Destarte, e por força do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942, conforme a nomenclatura que
lhe conferiu a Lei 12.376/2010), que admite o emprego da analogia como
método de integração da ordem jurídica, o art. 489, § 1º, do CPC é plenamente aplicável a todos os atos administrativos que reflitam caráter decisório relevante, pois ubi eadem ratio ibi idem jus.
Primeiramente, porque inexiste diferença ontológica entre um ato
administrativo pertencente ao arco procedimental de um processo administrativo e outro que não o seja, se ambos ostentam o aludido cunho
decisório relevante.
Ainda, porque o art. 489, § 1º, do CPC disciplina essencialmente os
requisitos para uma motivação adequada, juridicamente persuasiva e racionalmente controlável, oferecendo um parâmetro legal objetivo para a
sua verificação, com efeitos preventivo e repressivo. O efeito preventivo
se traduz na aptidão de servir de “guia” para a construção da motivação
pela autoridade administrativa, no escopo de formulá-la adequadamente
e evitar a invalidade do ato, ao passo que o efeito repressivo se traduz na
aptidão de nortear com critérios sólidos o controle administrativo hierárquico e o controle jurisdicional do ato administrativo, ambos, como
já dissemos, no plano da legalidade/ilegalidade ou validade/invalidade,
portanto, sem sequer necessitar adentrar o seu mérito.
O art. 489, § 1º, do CPC, ao fim e ao cabo, ganha a envergadura de
norma de sobredireito, que densifica princípios e regras constitucionais
e confere maior efetividade a direitos fundamentais, sendo sua aplicação
analógica, por isso, não apenas permitida, mas verdadeiramente fomentada por uma interpretação conforme a Constituição.
CONCLUSÃO
O dever de motivação dos atos estatais é um importantíssimo mecanismo de controle do exercício do poder pelas autoridades públicas e
de fiscalização da sua correção pelos membros da comunidade política,
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tratando-se de corolário dos princípios constitucionais republicano, democrático, da soberania popular e da cidadania (art. 1º, caput, inc. II e
par. ún., da CF/1988).
Especificamente no que tange ao ato administrativo, a sua motivação adequada traduz outrossim manifestação dos princípios constitucionais regentes da Administração Pública estampados no art. 37, caput, da
CF/1988 (na redação conferida pela EC 19/1998), quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, e, sob
o ângulo dos administrados, consubstancia um direito fundamental, de
dimensão individual ou transindividual (coletivo ou difuso), conforme a
natureza do bem jurídico e o espectro de abrangência dos afetados pelos
efeitos do ato.
Tratando-se de dever da Administração Pública e de direito fundamental dos administrados, a falta ou deficiência de motivação do ato administrativo deve acarretar, como consequência jurídica imediata, a sua
invalidade, por vício quanto ao aspecto formal. O ato defeituoso, assim,
torna-se passível de convalidação, mediante a sua complementação, com
a explícita inserção da motivação adequada, ou de anulação, com a sua retirada do mundo jurídico e substituição por um novo, devidamente motivado e válido, providências que podem ser tomadas, de ofício ou mediante provocação do interessado, pela Administração Pública. Não o fazendo,
abre-se margem ao controle jurisdicional, para a declaração da nulidade
do ato administrativo e a desconstituição de seus efeitos, sem prejuízo
de ensejar ao Estado o dever de reparar eventuais danos patrimoniais ou
extrapatrimoniais causados pelo ato inválido ao administrado individualmente afetado ou à coletividade ou ao grupo, à classe ou à categoria de
administrados afetados, ex vi do art. 37, § 6º, da CF/1988.
O art. 489, § 1º, do CPC estabelece, contrario sensu, os requisitos
para se considerar adequadamente fundamentada uma decisão judicial,
ofertando um parâmetro legal objetivo que pode e deve ser utilizado na
verificação da adequada motivação do ato administrativo.
O dispositivo induvidosamente deve incidir sobre os atos administrativos decisórios proferidos em processos administrativos, de todas as
esferas da Federação, porque diz respeito a matéria de direito processual,
de competência legislativa privativa da União (art. 22, inc. I, da CF/1988),
e o art. 15 do CPC preconiza expressamente que, à míngua de normas
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que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as sua
disposições lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, bem como
porque o processo jurisdicional e o processo administrativo têm como
traço comum a aplicação do direito a casos concretos, mediante decisões
fundamentadas.
O art. 489, § 1º, do CPC deve também incidir sobre os atos administrativos “isolados”, alheios a processos administrativos, de todas as
esferas da Federação, por força do art. 4º da LINDB, que admite o emprego da analogia como método de integração da ordem jurídica, pois
não existe diferença ontológica entre um ato administrativo pertencente
ao arco procedimental de um processo administrativo e outro que não o
seja e ainda porque o dispositivo disciplina essencialmente os requisitos
para uma motivação adequada, juridicamente persuasiva e racionalmente
controlável, assumindo o status de norma de sobredireito, que densifica
princípios e regras constitucionais e confere maior efetividade a direitos
fundamentais.
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ABSTRACT:
The research analyzes the problem of surveillance devices and the effects caused by these forms of control. The study initially demonstrates the
evolution of monitoring devices, and then discusses the expansion of the
use of technology in the criminal area, and finally, the approaches taken
by the Army during the period of federal intervention in Rio de Janeiro.
The research method used for the study was deductive, together with the
indirect documentation research technique. It can be concluded that the
continued non-compliance with rights and guarantees by the police or the
army means weakening these institutions.
RESUMEN:
La investigación analiza el problema de los dispositivos de vigilancia
y los efectos causados por estas formas de control. El estudio inicialmente
demuestra la evolución de los dispositivos de monitoreo y luego analiza
la expansión del uso de la tecnología en el área criminal y, finalmente, los
enfoques adoptados por el Ejército durante el período de intervención
federal en Río de Janeiro. El método de investigación utilizado para el
estudio fue deductivo, junto con la técnica de investigación de documentación indirecta. Se puede concluir que el incumplimiento continuo de los
derechos y garantías por parte de la policía o el ejército significa debilitar
estas instituciones.
PALAVRAS-CHAVE:
Vigilância; Sociedade do Controle; Monitoramento Eletrônico; Violência Estatal.
KEY-WORDS:
Surveillance; Control Society; Electronic Monitoring; State Violence.
PALABRA CLAVE:
Vigilancia; Sociedad de control; Monitoreo electrónico; Violencia
estatal.
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1. INTRODUÇÃO
Notadamente, o processo de desenvolvimento tecnológico é marca
registrada do final do século XX e início do século XXI. A inserção de
ferramentas tecnológicas na vida cotidiana mudou drasticamente a fisionomia social do planeta. O uso maciço da internet, os dispositivos “smart”
e os meios de monitoramento eletrônico são parte indissociável do dia-a-dia tanto de países desenvolvidos como aqueles tidos como subdesenvolvidos.
Não há lugar na sociedade onde estes dispositivos não exerçam um
papel de preponderância. Desse modo, a inserção desse instrumental nas
diferentes esferas do cotidiano acaba por se revelar um grande desafio
para a manutenção de determinados direitos e garantias fundamentais
ligados a ideia de proteção da privacidade, bem como a catalogação de
pessoas e outros tratamentos questionáveis por parte de Estados e mercados. Com isso, cada vez mais a importância das informações coletadas
via mecanismos digitais se valoriza, fazendo com que o Direito passe a ser
inserido nessa seara.
Parte-se do seguinte problema de pesquisa: quem são os verdadeiramente atingidos por esses dispositivos de vigilância? Assim, a presente
pesquisa encontra-se estruturada em três seções: na primeira, busca-se
apresentar e contextualizar noções sobre vigilância e seu novo estado d’arte; na segunda etapa, procura-se analisar a expansão de mecanismos de
vigilância na seara penal, especialmente o monitoramento eletrônico de
presos no Brasil; na terceira parte do texto, expor práticas de vigilância
operacionalizadas e implementadas na intervenção federal no Rio de Janeiro, sob a escusa do caos ou mesmo da guerra contra criminalidade,
desde revistas em crianças e adolescentes, até voos de aeronaves disparando contra suspeitos, a partir de relatos e fotografias que circularam nos
meios de comunicação.
Para elaboração do presente artigo foi empregado de forma predominante o método de abordagem dedutivo, sendo que na segunda e na
terceira seções, existe contribuição ao primeiro de algumas inserções de
ordem indutiva, tendo em vista a adoção de aspectos empíricos que dialogam com as construções teóricas. Somando-se ainda a técnica de pesquisa
da documentação indireta, enfatizando-se as fontes bibliográficas, livros,
artigos, pesquisas empíricas, reportagens da mídia online.
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2. VIGILÂNCIA: O NOVO ESTADO D´ARTE
A vigilância paulatinamente tornou-se um elemento central do mundo moderno, sendo a sua influência nas questões do dia-a-dia de fácil visualização. Não apenas nos países mais tecnologicamente desenvolvidos
do mundo, mas também em países menos desenvolvidos como o Brasil,
as câmeras de vigilância, dentre outros equipamentos de monitoramento
como scanners corporais e aparelhos de checagem biométrica são cada
vez mais frequentes na rotina dos mais variados locais do planeta.
Inegavelmente, é crescente a presença do tema “vigilância” no debate público dos mais diversos países do globo. A vigilância tem se expandido de forma discreta ao longo das últimas décadas, eis que é parte
indissociável do mundo moderno, marcado por incisivas mutações em
lapsos temporais cada vez mais curtos. Com isso, a vigilância assume caraterísticas em constante evolução. Sempre em movimento, as sociedades
contemporâneas parecem tão fluidas ao ponto de estarem em um estado
“líquido” (BAUMAN, 2014, p. 4), e os seus cidadãos estão submetidos,
em tempo integral, a um massivo monitoramento, de modo que a própria
vigilância se encontra em um estado “líquido”.
A noção de vigilância líquida auxilia no entendimento do mundo do
monitoramento, rastreamento, localização, classificação e observação sistemática que é a vigilância, pelo fato de proporcionar uma compreensão
do contexto dos novos tempos. É singelo fazer a interpretação da vigilância como uma consequência apenas do desenvolvimento tecnológico ou
com enfoque único e exclusivo no controle social efetivo das populações,
mas isso seria ignorar as forças que propulsionam a vigilância (BAUMAN, 2014, p. 11).
As interpretações populares acerca da vigilância consideram esses
fenômenos como uma marcha cada vez mais acelerada dos meios tecnológicos, colonizando ao longo do tempo mais espaços, deixando cada vez
menos espaços intocados da existência privada (BAUMAN, 2014, p. 11).
Tecnologias como o código de barras, utilizado para fins de estocagem,
possuem novas versões, como os chips de identificação por radiofrequência, os quais oferecem identificação individual para cada um de seus produtos, e com uma crescente frequência passam a ser utilizados como meio
de catalogar informações sobre os usuários desses produtos.
Quando tomamos por base o conceito clássico de vigilância, enten-

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

105

dido como qualquer forma de coleta e processamento de dados pessoais,
tendo como intuito influenciar ou gerir aquelas pessoas de cujos dados foram extraídos, percebe-se que a origem da vigilância remonta a períodos
muito anteriores à sociedade contemporânea, marcada pela informação
(MELGAÇO, 2015, p. 329). A história está recheada de exemplos onde
dados sobre populações foram utilizados para exercer controle e dominação sobre essas, tal como a cartografia e a própria burocracia são partes da
história da vigilância, no período em que as metrópoles europeias faziam
uso de censos, mapas e documentos de identificação para exercer seu
domínio sobre as colônias.
Após este período inicial do processo de monitoramento, mas em
um estágio ainda mais rudimentar do que o atual, aparelhos como gravadores de áudio e as câmeras fotográficas analógicas, bem como câmeras
de vídeo, viabilizaram e difundiram, com maior facilidade, o ato de vigiar
por parte do aparelho de Estado. Notadamente, essas práticas estavam
fortemente presentes durante o período da ditadura civil-militar no Brasil
(PIMENTA; MELGAÇO, 2014).
Outrossim, em que pese tratar-se a vigilância de prática antiga, como
demonstrado, nas últimas três décadas é que a sua utilização e desenvolvimento ganhou maior proeminência no cotidiano social, passando-se a
falar sobre a constituição de uma “sociedade da vigilância” (MELGAÇO,
2015, p. 330). Os estudiosos da vigilância denotam a alteração das suas
principais caraterísticas nesse período, onde está passa de um fenômeno
de cunho ocasional para uma realidade em condição de permanência.
As tecnologias de vigilância passaram a ser parte constitutiva da
busca por segurança, na organização administrativas das empresas e nas
mais variadas áreas das estruturas de Estado. Com especial ênfase, pode-se citar o surgimento dos CFTV (circuitos fechados de televisão) durante
a década de 1980 e a difusão em larga escala do uso da Internet1 a partir
da década de 1990. Por meio da informatização do cotidiano, o aparato
de vigilância ao qual somos submetidos é deverás imposto (MELGAÇO,
2014, p. 329).
Ao passo em que as tecnologias avançam, o “preço” das informações aumenta exponencialmente. Câmeras de vigilância se tornam cada
vez mais baratas, fazendo com que seus níveis de utilização subam vertiginosamente, sensores são instalados por toda a parte, celulares regis-
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tram cada um de nossos passos, e o desenvolvimento de novos softwares
que guardam informações pessoais é crescente (PASQUALE, 2015, p. 4).
Tais informações formam bases de dados de uma profundidade jamais
vista pela sociedade, sem a anuência ou ciência por parte daqueles que
estão sob vigilância.
Em um dia qualquer uma pessoa comum gera, desde o momento em que se levanta ao momento que retorna à cama,
uma quantidade considerável de dados rastreáveis. Dentre os
inúmeros exemplos de atividades que podem gerar vestígios
digitais podemos citar o uso: do computador para navegar
na internet ou consultar e-mails, do telefone celular, de cartões de débito ou crédito, de instrumentos de localização por
satélites, de bilhetes de transporte eletrônicos, entre tantas
outras. Uma simples caminhada por espaços públicos pode
ser capturada em imagens de várias câmeras digitais diferentes. Sair de casa se tornou sinônimo de ser monitorado. Por
outro lado, como veremos posteriormente, ficar em casa já
não é mais necessariamente garantia de privacidade (MELGAÇO, 2014, p. 330).
Nesse sentido é a crítica de Pasquale ao mencionar que enquanto
grandes corporações e instituições governamentais possuem meios de
proteger suas ações fazendo uso de prerrogativas legais e outros métodos,
a vida dos cidadãos comuns se revela como um “livro aberto” (PASQUALE, 2015, p. 3). Tudo o que se faz online, ou até mesmo nas vias públicas,
é gravado e monitorado quase que instantaneamente, as únicas questões
que restam a partir dessa realidade são para quem estes dados serão disponibilizados e por quanto tempo. Evidencia-se um paradoxo: as legislações, tão ferozmente protetivas quanto aos segredos comerciais, são impressionantemente silentes quando se trata da proteção da privacidade
dos indivíduos.
Os efeitos da proliferação do aparato de vigilância alteraram de maneira bastante visível a genealogia das cidades. O espaço urbano nos períodos mais recentes encontra-se inteiramente informacional e digital, e
está é uma tendência irá crescer com o passar do tempo, em razão da
banalização de ferramentas como os drones, câmeras e demais aparelhos
de vigilância (MELGAÇO, 2015, p. 337). Na era da informação, uma ação
captada por qualquer um desses dispositivos tem o potencial de permanecer eternamente registrada em algum tipo de servidor ou base de dados.
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Nem mesmo o lar, figura historicamente representante da privacidade,
não mais é garantia de proteção, eis que muitos dispositivos smart utilizados no dia-a-dia armazenam informações sobre os aspectos mais íntimos
dos moradores da residência.
Nesse sentido, se deve enfatizar o peso do poder econômico na determinação das agendas políticas e, por conseguinte nos rumos do sistema
penal. Essa afirmativa leva em consideração a adoção atual de um modelo
capitalista baseado em relações imateriais, mais precisamente baseando-se em plataformas, passando a imposição de exigências de aprimoramento que vão desde indivíduos/trabalhadores flexíveis, empresas disruptivas, até a composição de cidades inteligentes, sempre prometendo que o
empenho resultará em sucesso, mesmo que isso não seja algo verossímil
(SRNICEK, 2017, p. 11).
Ainda que alguns cidadãos rejeitem o uso de alguns desses dispositivos, admite-se que grande parte desses já são parte do cotidiano social.
De mecanismos de busca na Internet aos serviços de localização por GPS,
do acesso biométrico a contas bancárias ou aos contratos digitais das mais
variadas espécies. A partir da utilização massificada do ferramental tecnológico que emerge na era da informação estão reconfigurando o mundo
conhecido e moldando comportamentos das mais variadas formas (HILDEBRANDT, 2015, p. 8).
Desse modo, tais tecnologias regulam comportamentos tornando algumas ações possíveis, enquanto restringe outras. A regulação que é emanada pelo aparato tecnológico de vigilância é menos clara do que aquelas
regulamentações advindas do aparato legislativo escrito, e, diferentemente
dos textos legais, não é construída pelo Poder Legislativo democrático. A
sua força reguladora depende diretamente de engenheiros, designers e de
grandes corporações (HILDEBRANDT, 2015, p. 11), e mais especificamente da forma como essas tecnologias serão disponibilizadas no mercado por esses atores e de como os consumidores finais vão se comprometer
com seu uso.
As regulações e comportamentos pautados pelas novas tecnologias
de vigilância diferem das regulações advindas das leis escritas em três
principais formas: (a) primeiramente, sua articulação não é controlada
por legisladores democráticos e não possui um efeito vinculante necessariamente posto; (b) em segundo lugar, alguns dispositivos tecnológicos
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são desenvolvidos de modo a não funcionarem da maneira devida caso
os usuários não aceitem tacitamente seus termos de uso, dentre os quais,
em muitas vezes, situa-se a coleta de dados pessoais dos usuários; (c) em
terceiro lugar, a contestação das violações de direitos fundamentais que
essas tecnologias promovem contra os cidadãos é de difícil efetivação, na
medida em que nem sempre são visualizadas com clareza, bem como pela
dificuldade de definir uma jurisdição para esses litígios (HILDEBRANDT,
2015, p. 12).
Outrossim, sempre que o debate gira em torno da utilização massiva
das tecnologias de vigilância, a questão que se coloca com maior frequência é de que existe uma relação de “troca” entre os cidadãos comuns e as
autoridades que controlam as informações captadas pelos aparelhos de
monitoramento (MONAHAN, 2006, p. 2). Essa troca corresponderia na
concessão de determinadas parcelas da liberdade civil, que seriam reprimidas pela vigilância, em prol de um ambiente mais seguro, segurança
essa que seria garantida por um ambiente supervisionado.
Porém, quando se confrontam as estatísticas do que ocorre na realidade fática, a utilização de ferramentas de vigilância não se revela eficaz
ao ponto de justificar a retirada de liberdades civis, como é o caso da privacidade, em contrapartida com a segurança propiciada pelo aparato de
monitoramento. A literatura acerca dos sistemas de vigilância aborda que
estas ferramentas funcionam, em pequena escala, apenas na investigação
de crimes que já aconteceram, ou seja, seu papel na prevenção das atividades delitivas é ínfimo (MONAHAN, 2006, p. 2). Assim, fica evidente
que qualquer retrocesso na proteção do aparato de defesa das liberdades
civis em prol das tecnologias de vigilância, com o escopo de promover a
segurança da sociedade, não é razoável.
Na etapa que se segue será abordada a crescente relação entre as tecnologias de vigilância, monitoramento e o sistema penal brasileiro. Em
especial, analisar-se-á, sob o viés da constitucionalidade, os modelos de
controle dos delitos, bem como do monitoramento de apenado fora do
sistema carcerário brasileiro.
3. VIGILÂNCIA, CONTROLE DO DELITO E O
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRESOS NO BRASIL
A crescente taxa de encarceramento apresentada pelo Brasil, desde a

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

109

década de 1990 (início dos estudos estatísticos sobre a população carcerária), não é acompanhada pelo aumento de garantias e condições minimamente dignas do sistema carcerário. Com isso, a violência, disseminação
de doenças e o aumento significativo de facções criminosas nos presídios
brasileiros, são alguns dos inúmeros resultados negativos dessa política de
encarceramento em massa incorporada pelo Estado brasileiro (AZEVEDO; CIFALI, 2015, p. 117).
O déficit de vagas no sistema prisional, e o aumento sucessivo de presos a cada ano, deixa claro que as prisões brasileiras cumprem uma função
criminógena. Logo, o Estado atua de forma seletiva, reforçando os laços
do apenado com a criminalidade, deslegitimando sua própria atuação na
esfera da segurança pública (AZEVEDO; CIFALI, 2015, p. 117).
Ao verificar os dados apresentados pelo Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias, atualizado no mês de junho do ano de 2017,
no período observado pelo estudo o Brasil possuía 726.354 pessoas privadas de liberdade (40% presos sem condenação). O total de vagas do
sistema penitenciário brasileiro era de 423.242, que resulta em um déficit
303.112 vagas, taxa de ocupação 171,62%, taxa de aprisionamento 349,78.
Em relação ao déficit total de vagas, a maior parte está concentrado nas
vagas do regime fechado, necessitando de mais de 114 mil vagas, em seguida o regime provisório (sem condenação), sendo o déficit superior de
95 mil vagas, e os custodiados no regime semi-aberto, faltando 43.436
vagas (BRASIL, 2017, p. 7).
A taxa de aprisionamento que é calculada a partir do número total
de pessoas encarceradas e a quantidade populacional do Brasil, sendo a
razão obtida multiplicada por 100 mil. Essa taxa de aprisionamento entre os anos de 2000 e 2017 cresceu mais de 150% em todo Brasil. Sendo
que no último levantamento, junho de 2017, o Brasil para cada 100 mil
habitantes registrou 349,78 pessoas em situação de privação de liberdade
(BRASIL, 2017, p. 12).
Por tais razões, a evolução da população prisional brasileira é alarmante, uma vez que essa evolução não acompanha as vagas disponíveis
em todo país. Ao analisar essa evolução entre os anos 2000 e 2017, verifica-se que a população aumentou em média, 7,14% ao ano, movimentando-se de 232 mil pessoas no ano de 2000 para 726 mil no ano de 2017
(BRASIL, 2017, p. 21).
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O aumento das condenações de encarceramento é demonstrado pelo
Anuário Estatístico da Justiça Criminal, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário em âmbito nacional não aderiu às penas
alternativas a prisão, embora no ano de 2015 as execuções de penas não
privativas de liberdade tenham alcançado 37,1% (BRASIL, 2016). “O recrudescimento dos aparelhos do sistema penal demonstra o êxito do punitivismo em terras brasileiras” (ROSA; AMARAL, 2017, p. 16).
Com base nisso, os números do sistema penal representam a urgência e os desafios na criação e efetivação de políticas públicas direcionadas
para o desencarceramento e, capazes de reduzir principalmente o altíssimo percentual de presos provisórios. Mas os dispositivos alternativos à
prisão representam uma ruptura com a racionalidade punitiva? As “sanções intermediárias” como o por exemplo o monitoramento eletrônico,
são de fato alternativas efetivas ao cárcere ou se tornam na realidade novas
penas principais? (SOUZA; AZEVEDO, 2015, p. 129).
Apesar das discussões no Brasil sobre o monitoramento eletrônico
de presos ser relativamente recente, o surgimento desse mecanismo ocorreu nos anos de 1960, pelo psicólogo americano Robert Schwitzgebel, cuja
finalidade de vigilância e controle de pessoas que estivessem envolvidas
com crimes, inicialmente se tratava de um bloco de bateria e um transmissor que emitia sinal para um receptor. No ano de 1977, o magistrado
Jack Love, de Albuquerque, Novo México, inspirado por uma história em
quadrinhos do Homem-Aranha, convenceu um perito em eletrônica a
criar um dispositivo de monitoramento, utilizado pela primeira vez no
ano de 1983, quando o juiz condenou o primeiro réu para utilizar o monitoramento eletrônico (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 633).
O desenvolvimento de um sistema penal focado na identificação e
controle de grupos conflitantes na sociedade, formatando uma espécie de
vigilância eletrônica, teve sua implementação inicial em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Trata-se de uma nova penalogia,
no qual o discurso justificador da pena seria determinado principalmente
pelas variáveis de risco e controle. A partir dessas variáveis o aparelho
penal identificaria os grupos definidos como passíveis de alto risco para
submetê-lo ao controle prolongado ou curto, dependendo do grau de risco apresentado (MARULANDA, 1997, p. 200-201).
Essa nova penalogia que se funda na ideia de risco e não mais na dis-

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

111

ciplina, rompe com a concepção do indivíduo, de modo que o transforma
em itens passíveis de mensuração de variáveis de risco. Quando se fala nas
decisões baseadas a partir do parâmetro de risco atrelados à segurança,
essa noção passa a gerenciar vidas através da previsibilidade ou cálculos
que decidem por exemplo a mobilidade restrita das pessoas (AMARAL;
DIAS, 2019, p. 17).
Durante o final da década de 1980 o monitoramento já vinha sendo utilizado por outros presos, se expandido já na década de 1990, com
mais de 95mil presos em situação de monitoramento nos Estados Unidos,
essa popularização ocorreu em razão do sistema de posicionamento global (GPS), que baixou significativamente os custos da tecnologia utilizada
nos equipamentos (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 633).
Apesar do monitoramento eletrônico ser utilizado desde os anos 80
nos Estados Unidos, no Brasil o debate sobre esse sistema de controle se
intensificou no final dos anos 2000, após alguns Projetos de Lei serem
submetidos ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei n° 175/07 do Senado
Federal (PL n° 1.288 na Câmara Federal) foi aprovado e após sanção presidencial, promulgada a Lei n° 12.258, de 15 de junho de 2010, com veto
parcial do projeto original (CÔRREA JÚNIOR, 2012, p. 14).
A Lei n° 12.258, de 15 de junho de 2010, alterou o Código Penal
Brasileiro e a Lei de Execução Penal, visando apresentar a possibilidade
da utilização de equipamentos de vigilância indireta pelos condenados em
casos em que a legislação especificar. Desse modo, o juiz da execução poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, em casos
de saída temporária no regime semi-aberto de cumprimento de pena, ou
quando, determinar a prisão domiciliar (BRASIL, 2010).
De forma inicial o monitoramento ficou restrito à execução penal,
mas após o advento da Lei 12.403/2011, o monitoramento também passou a ser aplicado como medida alternativa à prisão preventiva, podendo
ser utilizada durante o inquérito policial e durante o curso da ação penal,
como instrumento para impedir o encarceramento antes do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória (SOUZA, 2013, p. 106).
A utilização de monitoramento eletrônico trouxe questionamentos sobre a sua constitucionalidade, por se tratar de um meio invasivo
da intimidade, ou ainda, pela violação da dignidade da pessoa humana,
em razão dos efeitos estigmatizantes que a utilização do aparelho poderia
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gerar no caso de ser percebido por outras pessoas. Contudo, esse mecanismo foi apresentado como redutor do número de pessoas em privação
de liberdade, e levando em consideração o estado das prisões brasileiras,
essa redução já seria um valor inestimável, isto é, em tese as pessoas que
cumprissem os requisitos para o monitoramento eletrônico, não seriam
submetidas as inúmeras violações, abusos e violências presentes no sistema prisional brasileiro (BADARÓ, 2015, p. 1031).
A expansão do uso da tecnologia, como a monitoração via tornozeleiras eletrônicas, é apresentada principalmente como meio que visa
reduzir o déficit de vagas do sistema prisional. O estudo encomendado
pelo Departamento penitenciário nacional, juntamente ao Programa das
Nacionais Unidas para o Desenvolvimento, constatou que mais de 51 mil
pessoas utilizaram tornozeleiras eletrônicas em 2017 no Brasil (BRASIL,
2018a).
Cerca de 75% das pessoas monitoradas cumpriam pena por algum
crime, e aproximadamente 20% cumpriam medidas cautelares alternativas à prisão. O perfil dessas pessoas, segundo o estudo demonstram que de
forma majoritária o público é formado por homens, com 89%, mulheres
cerca de 11% da totalidade. A faixa etária de 29% das pessoas monitoradas
era entre 25 e 29 anos, e 46% possuíam ensino fundamental incompleto.
No ano de 2017, os três estados que continham o maior número de pessoas monitoradas eram: Pernambuco 17.946, Paraná 6.289 e Rio Grande
do Sul 5.146 (BRASIL, 2018a).
A expansão da cultura da vigilância torna-se possível pelos rápidos
e constantes avanços tecnológicos, além do fascínio com as possibilidades
desses avanços, e essas novas tecnologias que permeiam todos os aspectos
das sociedades contemporâneas e o âmbito dos mecanismos de punição
não ficaria de fora dessa expansão (JESUS FILHO, 2012, p. 29). “O Estado
penal que se agiganta e amplia sua malha, nesta miríade, também está
preocupado em criar banco de dados centralizados e informatizados para
controlar os ditos desviantes” (AMARAL, 2010, p. 79).
Esses incrementos de mecanismos de vigilância e controle social em
meio aberto, tal como tornozeleiras eletrônicas, apresentam os velhos e
bastante conhecidos discursos justificantes, como por exemplo os altos
custos dos detentos para o sistema prisional, e ainda, os benefícios (para
quem?) de se adotar esse mecanismo de controle penal, para não investir
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em mais vagas nos presídios brasileiros (AMARAL, 2010, p. 77).
O que se percebe do discurso oficial desses substitutos penais que se
baseiam na intervenção mínima como instrumento de política criminal,
trata-se na realidade de discursos para ampliação do catálogo de punição, formas de vigilância e controle, que a rigor são convertidos em mais
punições. Qual é o impacto desses meios alternativos no encarceramento
em massa? Seria uma espécie de futurologia ou uma crença simbólica?
Crer no alargamento do controle punitivo para redução dos problemas
do sistema penal é cair em uma armadilha já bastante conhecida? (ROSA;
AMARAL, 2017, p. 21).
Os dados de 2017 indicam que a potencialidade da monitoração na contenção do número de presos provisórios não
tem se concretizado. A aplicação da monitoração eletrônica
na fase de instrução penal representa 20,02% dos serviços
- medida cautelar (17,19%) e medida protetiva de urgência (2,83%). Esse quadro ainda é pouco significativo para a
contenção do encarceramento em massa. Em números absolutos, há 8.810 pessoas monitoradas em cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão e 1.452 pessoas monitoradas em cumprimento de medidas protetivas de urgência,
juntas somam 10.262 pessoas monitoradas na fase de instrução do processo penal. Esse total indica o baixo impacto dos
serviços de monitoração eletrônica na redução do número
de presos provisórios no país (BRASIL, 2018a, p. 11).
A ampliação da vigilância e das estratégias de controle fora dos muros do Estado, especialmente o monitoramento eletrônico abordado nesse
tópico, demonstram a própria deslegitimação do sistema prisional pelo
próprio Estado, mas que apesar disso não deixa de ser uma política neoliberal que visa ocultar ou pelo menos silenciar os graves problemas estruturais do sistema prisional brasileiro.
Cabe destacar que de forma geral, aqueles que se encontram fora dos
muros da prisão, ainda possuem uma posição de extrema vulnerabilidade,
com grandes chances de reincidência. E as sucessivas tentativas de reduzir
a prisionalização, através dos substitutos penais, tem se mostrado ineficazes no Brasil, a curva do encarceramento é contínua, independentemente
da adoção de outras medidas alternativas (AMARAL, 2010, p. 82). “Consolida-se uma nova prática do confinamento a céu aberto, e o sistema penal mais uma vez se amplia, dilatando os muros da prisão” (PASSETTI,
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2006, p. 94).
É importante compreender uma premissa básica: os substitutos
penais não resultam em atenuação e nem servem de válvula de escape
para os graves problemas do sistema prisional brasileiro, como o déficit
de vagas. Questão fundamental é encontrar urgentemente como salvar
o máximo de pessoas possíveis, a partir da limitação do poder punitivo
e não pelo incremento dessas vias (AMARAL, 2010, p. 83). Portanto,
os substitutos penais, mesmo que dotados das melhores intenções, na
realidade são vias de alargamento e incremento do poder punitivo, ou
seja, novas penas que se desdobram sem o aprisionamento, contudo, são
continuidades do encarceramento (prisões eletrônicas).
Ademais há ainda uma conclusão na ordem da segurança pública
com base nessa análise, já que há claramente uma modificação na concepção de segurança, deixando de lado o tratamento enquanto um elemento objetivo, e passando a ser interpretada como práticas específicas
de construção social, ou seja, a noção de segurança atual estaria em constante aplicação e mutação para consolidação do controle (AJANA, 2013,
p. 109). Isso significa que o mais relevante não é a melhoria nas condições
prisionais ou a redução de taxas de criminalidade que possam vulnerabilizar a população, mas sim a execução cada vez mais aprimorada dos
aparatos de controle social.
No próximo item serão abordados dois casos concretos de modelos
de vigilância impostos durante a intervenção federal no Rio de Janeiro,
contra partes específicas da população, que podem ser implementadas e
ampliadas no Brasil. Essas formas são justificadas a partir do medo e guerra contra a criminalidade.
4. FORMAS DE VIGILÂNCIA NA INTERVENÇÃO FEDERAL
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Em 16 de fevereiro de 2018, o ex-Presidente da República Michel Temer através do decreto n.º 9.288, instaurou intervenção federal no estado
do Rio de Janeiro. A intervenção federal ficou limitada à área de segurança pública, tendo como interventor o General do Exército Walter Souza
Braga Netto, que ficou subordinado ao ex-Presidente Michel Temer, dessa
forma, não estando sujeito às normas estaduais que conflitassem com os
objetivos da intervenção. O interventor exerceu o controle operacional
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sobre as polícias estaduais, corpo de bombeiros e secretaria de administração penitenciária até 31 de dezembro de 2018, último dia da intervenção federal (BRASIL, 2018b).
As atribuições previstas no decreto n.º 9.288, foram aprovadas pelo
Congresso Nacional, em 20 de fevereiro de 2018. Por limitar-se especificamente à área da segurança pública, as atribuições do ex-Governador do
estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foram preservadas, desde
que não possuíssem relação direita ou indireta com a segurança pública.
O decreto apresentou como objetivo (ao menos declarado de forma
oficial) “pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública” (BRASIL, 2018b). Com base nisso, o escopo central da intervenção seria, o
restabelecimento da “ordem pública”, uma vez que estaria comprometida
pelo cenário de crescimento da violência apresentada na época no estado
do Rio de Janeiro.
Cabe recordar uma das primeiras declarações do ex-Presidente Michel Temer, logo após assinar o decreto de intervenção, afirmando que a
adoção dessa medida excepcional foi necessária, principalmente em virtude de uma série de crimes violentos ocorridos durante o período do
carnaval. Declarou “as cenas do carnaval revelaram uma agressividade
muito grande e uma desorganização social e até moral muito acentuada.
As pessoas lá não têm mais limites” (UOL, 2018a).
Após os iniciais 120 dias da intervenção, em 14 de junho de 2018, o
interventor federal, entregou ao ex-Presidente da República, o plano estratégico da intervenção, o documento que possuía cerca de oitenta páginas e mais de sessenta e seis metas, tais como: modernização do sistema
prisional, compra de equipamentos, homologação de concursos, contratação de militares reserva para atuação nas polícias. Anteriormente a entrega desse plano estratégico, no mês de março de 2018, o ex-Presidente
da República, havia assinado uma medida provisória que destinava R$1,2
bilhão para utilização em ações/operações no transcorrer da intervenção
federal. (EBC, 2018).
O interventor após tomar posse, já havia comunicado que segundo
os cálculos realizadas pela sua equipe, os custos da intervenção federal
ficariam em torno de R$3,1 bilhões, sendo que R$1,6 bilhão seriam gastos
para quitar dívidas dos anos de 2016 e 2017, e R$1,5 bilhão para as ações
e despesas decorrentes no ano de 2018 (OBSERVATÓRIO, 2018a, p. 9).
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A partir dos dados de 2015 e 2016 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado do Rio de Janeiro no que se refere aos investimentos em segurança pública é o segundo estado que mais investe per capita
R$550,60, e o quinto estado que mais recebe per capita dinheiro da União
R$570,99. Possuindo o segundo maior efetivo de policiais militares do
país (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, p. 70).
Conforme dados de 30 de agosto de 2018, do Observatório da Intervenção do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes, que possui um Contador que visa apresentar os
principais números relacionados à intervenção federal, uma espécie de
termômetro de avaliação dos impactos causados desde o início da intervenção. Os números apresentados pela intervenção são os seguintes: 711
operações; 206 atos de violências e violações; 1.375 mortes decorrentes de
ação policial (OBSERVATÓRIO, 2018b).
As regiões/bairros que mais receberam operações foram: Cidade de
Deus (18); Pavão-Pavãozinho (15); Complexo do Lins (15); Complexo do
Alemão (14); Rocinha (12). O ranking de formas de violências e violações
mais praticadas: Bala perdida (122); Execução/Homicídio (26); Agressão
física (21); Excesso do uso da força (20). Os principais autores dessas violências e violações foram: Bala perdida (112); Polícia Militar (65); Forças
Armadas (12); Polícia Civil (9) (OBSERVATÓRIO, 2018b).
O relatório “Rio sob intervenção 2”, mostra diversas pesquisas realizadas pelo Data Folha, com a população da cidade do Rio de Janeiro sobre
medo, risco e vitimização, dentre elas foi formulada a seguinte pergunta
para os moradores da cidade sobre o medo de “ser vítima de violência
por parte da polícia militar, aquela que executa o policiamento fardado
e ostensivo nas ruas”? No período de 20 a 23 de março de 2018 (período
da intervenção), 70% tinham medo e 58% muito medo. Após o final da
intervenção em 23 a 25 de janeiro de 2019, para mesma pergunta, 74%
revelaram que tinham medo e 59% muito medo (FÓRUM BRASILEIRO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019, p. 20).
O crescimento do medo dos moradores se dá em razão de que ocorreu um aumento de 56% de tiroteios no período da intervenção, em relação ao mesmo período do ano de 2017. Entre os meses de fevereiro/
dezembro de 2017, foram 5.238 tiroteios, e nos mesmos meses no período
da intervenção de 2018 foram 8.193 tiroteios (OBSERVATÓRIO, 2018c).
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Após esse breve panorama sobre a intervenção federal no estado do
Rio de Janeiro, passa-se a apreciar modelos de vigilância impostos nas
comunidades periféricas da cidade (contra parte específica da população)
durante a intervenção na cidade do Rio de Janeiro, sob a escusa do caos
ou mesmo da guerra contra a criminalidade. Posto isso, de forma específica analisará as abordagens realizadas pelo Exército contra crianças e
adolescentes e os voos rasantes de helicópteros que disparavam contra
suspeitos em locais densamente povoados, a partir de relatos e fotografias
que circularam nos meios de comunicação.
O fotógrafo Leo Correa da Associated Press, registrou a ação do
Exército revistando mochilas de crianças que se deslocavam à escola,
durante uma operação na Penha, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.
A fotografia foi capa da Folha de S. Paulo, no dia 21 de fevereiro de 2018.
A imagem chama atenção, pois mostra crianças com uniformes da escola, no meio de soldados fortemente armados com fuzis (FOLHA DE S.
PAULO, 2018a). Na mesma edição da Folha de S. Paulo, era possível verificar mães abrindo as mochilas de seus filhos, para o Exército verificar o
conteúdo dentro das mochilas (ESQUERDA DIÁRIO, 2018). As revistas
foram observadas e confirmadas também pelo morador da comunidade, o
jornalista Anderson Gonçalves (PONTE, 2018).
Sobre a ação na qual as mochilas de crianças e adolescentes foram
revistadas, em entrevista coletiva o Comando Militar do Leste, através
de seu porta-voz Roberto Itamar, declarou “Não existe um objetivo a ser
cumprido, é mais para coibir a criminalidade, abaixar a bola deles”. Ainda
segundo o porta voz, essa prática não teria vinculação com a intervenção
federal, que havia sido decretada a poucos dias, e a ação estaria vinculada
ao decreto presidencial de Garantia da Lei e da Ordem (PONTE, 2018).
Cabe aqui mencionar que a verificação biométrica ou de identificação não é uma prática nova na atuação estatal de segurança. Menciona-se
isso a fim de evidenciar que desde o século XIX, já eram realizadas ações
com o intuito de medição e documentação de corpos individuais, formando um sistema de identificação (antropometria), e que por óbvio estava
ligado aos objetivos do sistema penal (AJANA, 2013, p. 27). Enfatiza-se
isso a fim de evitar que se confunda o uso de novas tecnologias, como
verificação facial ou digital (biometria) por dispositivos eletrônicos, por
parte dos agentes de segurança pública, com a inovação de sua aplicação
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por parte das atuações de vigilância estatal da população.
Retoma-se o debate sobre os danos gerados na intervenção carioca
sobre os mais vulneráveis, como é caso de crianças e adolescentes, algo
que resta ainda mais evidente ao se recordar a morte de Marcos Vinicius
da Silva, a qual já foi abordada e discutida em outro estudo de forma mais
aprofundada (DIAS; SANTOS, 2018). O estudante de 14 anos, foi morto
meses depois da circulação dessas imagens, em 20 de junho de 2018,
quando se dirigia para sua escola, e durante uma operação em conjunto
das polícias e do Exército, realizada no Complexo da Maré, se deparou
com um tiroteio, sendo atingindo por uma bala que saiu de um carro blindado, segundo relato da mãe do estudante: “Ele falou ‘eu sei quem atirou
em mim, eu vi quem atirou em mim, foi o blindado mãe, ele não me viu
com a roupa da escola?” (FOLHA DE S. PAULO, 2018b). Durante o velório do filho, Bruna ergueu o uniforme escolar de Marcos manchado de
sangue e afirmou “Essa é a bandeira do meu filho, é com ela que eu vou
fazer justiça” (FOLHA DE S. PAULO, 2018b).
Nessa mesma operação na qual Marcos Vinícius foi morto, mais seis
pessoas foram vítimas de ações letais, além disso, moradores da comunidade começaram a compartilhar pelas redes sociais que helicópteros da
polícia civil estavam realizando voos rasantes sobre o território, sendo
possível ouvir disparos. Segundo organizações que atuam na área e moradores, foi afirmado que eram policiais disparando contra alvos no solo
(EL PAÍS, 2018). A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, protocolou
na época uma ação com pedido de liminar, buscando a suspensão desses
voos rasantes com disparos durante operações em locais populosos (DEFENSORIA, 2018).
A atenção dispendida a vigilância ao plano aéreo coaduna com o
ideal das experiências de combate experimental (algo que se verifica nos
debates acerca do uso de drones para segurança pública interna, e que
foi testado em eventos recentes no país) (GAFFNEY, 2015, p. 165)2, nas
quais as atuações estrangeiras inspiram as políticas de segurança pública
de atuação interna, o que no caso do Brasil significa que tais meios farão “o papel de autocolonização, na qual o povo brasileiro é seu próprio
inimigo íntimo, situado em lugares muito próximos e propagadores de
medos eugenistas” (BATISTA, 2015, p. 5).
Esses “novos” meios de vigilâncias impostos contra a população
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negra das favelas da cidade do Rio de Janeiro, sob intervenção federal,
demonstram a função do racismo de legitimar o poder assassino do Estado, em função da cor de pele definida como inferior, em favor de uma
proteção e consolidação da vida geral. Diante disso, o “outro” é tratado
como uma ameaça que necessariamente precisa ser eliminada, para que a
sociedade em geral possa viver de forma segura (STREVA, 2017, p. 251).
Igualmente, se pode dizer que a abordagem de segurança conforme
um modelo de guerra, se dispõem a justificar a exceção, a qual fica marcada em suas medidas, enquanto as técnicas de governo são formas aprimoradas de controle já testadas muitas vezes nos ambientes de conflito,
em uma espécie de laboratório para posterior aplicação na população de
forma geral, ou seja, uma espécie de teste excepcional da biopolítica de
controle permanente (AMOORE, 2013, p. 32). Porém a intervenção no
Rio de Janeiro deixa claro que mesmos os eventos testes executados terão
como efeito impor os “novos” aparatos e técnicas de segurança contra os
alvos contumazes do sistema penal, o que denota uma afetação peculiar
da segurança pública nacional.
Estados e governos utilizam-se historicamente das pautas de segurança como justificativas para o controle social da população. Assim, a
violência e seletividade das polícias brasileiras se perpetuam desde suas
origens escravocratas, por isso quando se coloca o controle dos negros/
pobres/subalternizados, é preciso compreender a formação histórica de
uma polícia soberana, que detém o poder de vida e morte sobre esses corpos (WERMUTH, 2018, p. 287).
O paradoxo da soberania, se apresenta ao expor que o soberano de
forma simultânea está dentro e fora do ordenamento jurídico. Por tais
razões, se trata de um espaço privilegiado, pois, o poder soberano proclama o estado de exceção (suspendendo a validade das leis), colocando-se
fora do ordenamento jurídico, mas ao mesmo tempo integra esse ordenamento (AGAMBEN, 2007, p. 155). “Isso quer dizer que a finalidade da
soberania é circular: ela remete ao próprio exercício da soberania; o bem
é a obediência à lei, logo o bem que a soberania se propõe que as pessoas
obedeçam a soberania” (FOUCAULT, 2008, p. 421).
Há aqui a evidência de que a intervenção carioca e seus dispositivos, buscam a normalização do estado de exceção como legitimação para
o incremento punitivo, ou seja, o punitivismo tem sua razão de ser na
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emergência do risco e do medo, com ênfase no último e seu condão incalculável, mas profundamente incrustado como o sentimento constante a
impulsionar o clamor pela segurança pública (LYRA; WERMUTH, 2018,
p. 93).
Nesse sentido, os discursos midiáticos, institucionais e interpessoais,
produzem e reproduzem uma narrativa sistemática e estrutural de marginalização dos(as) negros(as), moradores(as) de favelas. A partir dessas
narrativas pode-se observar de forma clara uma tentativa de fortalecimento do exercício do poder soberano para permitir a morte na sociedade de
controle biopolítico (STREVA, 2017, p. 256).
Essas ações do Exército de revistar as mochilas de crianças negras,
moradoras das favelas, ou ainda, operações nas quais aeronaves realizavam voos rasantes disparando contra suspeitos em comunidades que possuem grandes populações (O GLOBO, 2019) são movimentos que visam
atribuir e expandir a ideia de que o corpo negro possui a presunção de
culpa e de periculosidade. Destarte, uma estrutura de defesa social, na
qual polícia e o Exército, inserem que a negritude (sobretudo masculina)
é a única fonte de perigo e violência, assim, para proteção dos brancos,
qualquer esforço se torna justificável, independentemente dos efeitos colaterais (STREVA, 2017, p. 257 – 258).
É importante frisar que a violência, brutalidade e mortalidade de
crianças e adolescentes pobres, negros e moradores de periferia não são
ocorrências aleatórias ou acidentais, são condutas padronizadas, tratadas
como “aceitáveis”, uma vez que já está definido que essa parte específica
da população são fontes (por vezes futura) da criminalidade (DIAS, 2017,
p. 58 – 60). Todavia, se recorda que a narrativa da guerra, novamente,
almeja justificar a mortalidade de pessoas desconectadas com práticas criminosas por meio dos danos colaterais, pois o incremento da vigilância
não significa a não ocorrência de vítimas desse combate.
Conclui-se que essas novas formas de vigilância impostas contra
parte da população vulnerável, expõe o racismo institucional do Estado,
seletividade das forças armadas e à criminalização da pobreza, visualizando as periferias como detentoras exclusivas da criminalidade e perigo.
Conforme aponta Passetti “as periferias das grandes cidades se consolidam como prisões a céu aberto” (PASSETTI, 2006, p. 110), ou ainda “em
defesa da segurança do cidadão, institui-se a periferia como campo de

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

121

concentração” (PASSETTI, 2006, p. 106).
Portanto, na atual sociedade do controle identifica-se principalmente a partir do racismo institucional que visa diferenciar o criminoso do
“cidadão de bem”, os moradores de periferias são submetidos a constantes formas de exclusão. O Estado reconhece as periferias como origem
do perigo, mas ao mesmo tempo, não considera a população que reside
nesses locais como pessoas vulneráveis que estão expostas ao perigo. Em
síntese, ampliam-se as formas de controle, vigilância e repressão preferencialmente contra essa faixa da população, o que transforma as periferias
brasileiras em verdadeiros campos de concentração ou prisões a céu aberto (DÉLLIA FILHO, 2015, p. 260).
5. CONCLUSÃO
O desenvolvimento tecnológico característico do início do século XXI alterou amplamente as mais variadas áreas da sociedade. Desse
modo, a vigilância paulatinamente tornou-se um elemento central do
mundo moderno, sendo a sua influência nas questões do dia-a-dia de fácil
visualização. Não apenas nos países mais tecnologicamente desenvolvidos
do mundo, mas também em países menos desenvolvidos como o Brasil,
as câmeras de vigilância, dentre outros equipamentos de monitoramento
como scanners corporais e aparelhos de checagem biométrica são cada
vez mais frequentes na rotina dos mais variados locais do planeta.
Ao passo em que as tecnologias avançam, o “preço” das informações
aumenta exponencialmente. Câmeras de vigilância se tornam cada vez
mais baratas, fazendo com que seus níveis de utilização subam vertiginosamente, sensores são instalados por toda a parte, celulares registram cada
um de nossos passos, e o desenvolvimento de novos softwares que guardam informações pessoais é crescente. Tais informações formam bases de
dados de uma profundidade jamais vista pela sociedade, sem a anuência
ou ciência por parte daqueles que estão sob vigilância.
Enfatiza-se, assim, o peso do poder econômico na determinação das
agendas políticas e, por conseguinte nos rumos do sistema penal. Essa
afirmativa leva em consideração a adoção atual de um modelo capitalista
baseado em relações imateriais, mais precisamente baseando-se em plataformas, passando a imposição de exigências de aprimoramento tanto de
seres humanos quanto de empresas e cidades, fomentando promessas ba-
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seadas na dedicação e na recompensa futura, a qual nunca se concretiza,
pois é absolutamente inviável.
A partir da expansão tecnológica que permeiam as sociedades contemporâneas, as formas e mecanismos de punição não ficariam de fora
dessa expansão. O Estado penal se agiganta para controlar os ditos “desviantes”, muitas vezes baseados em discursos de alternativas ao cárcere e
dos substitutos penais, mas que na prática se convertem em alargamento
do poder punitivo.
Em síntese, trata-se a ampliação da vigilância e estratégias de controle para além dos muros do Estado, que não bastasse a demonstração da
deslegitimação do sistema prisional, ainda oculta os problemas estruturais historicamente denunciados. Posto isso, o incremento do poder punitivo, apresentando como substitutos penais, se convertem em mais penas,
continuidades das prisões físicas para prisões em céu aberto, que ratificam
uma sociedade do controle, na qual a cultura da punição está estruturada.
O caso das revistas em crianças e adolescentes, além dos voos de aeronaves que disparavam contra suspeitos em locais densamente povoados
nas periferias na cidade do Rio de Janeiro, durante o período de intervenção federal, servem como base para observação das violências operacionalizadas pelo Estado sobre a população, destaca-se aqui a dimensão dos
problemas da violência policial e do racismo institucional que direcionam
uma atuação truculenta contra determinada faixa da população. Desse
modo, o aparato tecnológico usa de “novos” e antigos instrumentos para
manter processos de controle da população, sendo que os aparatos letais
ou mais incisivos são reservados a parcelas e locais específicos.
Conclui-se que é fundamental afastar discursos simplificadores que
reforçam estereótipos e preconceitos (de etiologia positivista), além disso,
romper com o modelo de segurança pública militarizada, porque utilizar-se de um aparato de guerra contra a criminalidade, resulta historicamente em mais violência e insegurança. Isso significa igualmente impedir inserções tecnológicas ou não voltadas ao controle segmentado na
intervenção penal, para com isso não realizar experimentos de segurança
pública contra pessoas já vulnerabilizadas pelo cenário desigual do país.
Portanto, trata-se de tarefa indispensável compreender que as atuações policiais violentas e letais não são naturais ou aceitáveis em uma
democracia, e que os próprios policiais que produzem e reproduzem
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violências dentro e fora das corporações, também são vítimas dessa política bélica e militarizada implementada pelo Estado brasileiro. O contínuo descumprimento de direitos e garantias por parte das polícias ou do
Exército, seja com atuações amparadas nas tecnologias de controle ou de
modo mais arcaico (com dispositivos disciplinares), importam no enfraquecimento dessas instituições, no aumento das vulnerabilidades sociais
e na consolidação da criminalidade.
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RESUMO:
O processo de impeachment como instrumento
para destituir o Presidente constitucionalmente eleito está no ordenamento jurídico do Brasil e de vários
países que compõem o Sistema Interamericano de
Proteção dos Direitos Humanos. A proteção dos direitos políticos na Convenção Americana preconiza
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Estados-membros do SIPDH exerçam seus direitos e
permitem determinadas causas para a sua restrição.
É possível constatar que apenas uma condenação em
processo penal pode restringir os direitos políticos,
portanto, almejamos avaliar se uma sanção de natureza político-administrativa pode ser tematizada como
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inconvencional e danosa para a democracia e os Direitos Humanos.
ABSTRACT:
The impeachment process as an instrument to remove the constitutionally elected President is in the legal system of Brazil and several countries that compose the Inter-American System of Human Rights Protection. The protection of political rights in the American Convention sets
out the fundamental parameters for the citizens of the SIPDH Member-States to exercise their rights and allow certain causes for their restriction.
It is possible to note that only a conviction in criminal proceedings can
restrict political rights, therefore, we aim to assess whether a political-administrative sanction can be regarded as unconventional and harmful to
the democracy and human rights.
RESUMEN:
El proceso de destitución para remover al Presidente constitucionalmente elegido se encuentra en el sistema legal de Brasil y de varios países
que componen el Sistema Interamericano. La protección de los derechos
políticos en la Convención Americana establece parámetros fundamentales para que los ciudadanos de los Estados miembros ejerzan sus derechos
y permitan ciertas causas para su restricción. Se puede ver que solo una
condena en proceso penal puede restringir derechos políticos, por lo que
nuestro objetivo es evaluar si una sanción político-administrativa puede
considerarse no convencional y perjudicial para la democracia y los derechos humanos.
PALAVRAS-CHAVE:
Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos; Direitos
Políticos; Restrição de Direitos Políticos; Processo de Impeachment.
KEYWORDS:
Inter-American System for the Protection of Human Rights; Political
Rights; Political Rights Restriction; Impeachment Process.
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rechos Políticos; Restricción de los Derechos Políticos; Proceso de Juicio
Político.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo possui como objetivo analisar o conjunto dos Direitos Políticos preconizados pelos diversos tratados internacionais do
Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, em especial
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com o entendimento
dos órgãos do Sistema para estabelecer se a instituição do processo de
impeachment, ou de impedimento, pode ser tematizada como contrária à
normativa internacional do continente americano.
O processo de impeachment está estabelecido no ordenamento jurídico do Brasil pela Constituição Federal de 1988, bem como em lei infraconstitucional que estabelece os ritos de seu procedimento. Ao longo de
sua história, o Brasil já presenciou duas situações em que seus Presidentes
eleitos foram processados e sancionados em processos de impedimento
que culminaram em suas destituições.
O segundo processo de impedimento de um Presidente no Brasil
suscitou repercussões no Sistema Interamericano, porém, outros Presidentes condenados e destituídos de países que integram o Sistema Interamericano também geraram manifestações dos organismos internacionais
de proteção dos Direitos Humanos.
O conjunto dos direitos políticos possui regularização a nível internacional que obriga os Estados-membros do Sistema Interamericano a
cumprirem com as diretrizes impostas pelo ordenamento internacional,
bem como pelos comandos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A pesquisa em doutrinas, jurisprudência e a legislação vigente que
versam sobre o tema – fontes secundárias –, que compõem a pesquisa
bibliográfica “trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada
em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que
foi escrito sobre determinado assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.
43-44), embasou o referencial teórico e conceitual do presente artigo para
estabelecer se a restrição repressiva dos direitos políticos, realizada por
meio do processo de impeachment, poderia ser classificada como incon-
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vencional.
2. O IMPEACHMENT NO BRASIL
Como ocorre nas democracias, a Constituição do Brasil de 1988 traz
controles ao Poder Executivo, dentro de um sistema de freios e contrapesos aprimorado com a volta da democracia. O Presidencialismo nascido
nos Estados Unidos da América do Norte tem como característica principal a concentração dos poderes, pois o presidente é ao mesmo tempo
chefe de Estado e chefe de Governo, sendo os ministros apenas auxiliares
nomeados pelo máximo mandatário. Há limites para o Presidente, embora goze de algumas imunidades dentro do exercício do seu mandato.
O processo de impeachment, ou de impedimento, como destacam
Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior (2007, p. 328),
tem fulcro na ideia de que a autoridade processada e condenada deve ser
impedida de continuar a exercer o cargo que ocupa por meio de sua destituição, devido aos motivos previstos na Lei Maior, com procedimento
também próprio. O motivo se baseia sobre a incompatibilidade das condutas praticadas pelo Presidente que se revelem contrárias aos interesses
tutelados pela função que exerce.
A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em
5 de outubro de 1988 estabelece em seu artigo 51, inciso I, e artigo 52,
incisos I e II, e parágrafo único, as competências privativas e processantes
a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, respectivamente, para aceitar, apurar e julgar denúncias sobre crimes de responsabilidade cometidos
pelas autoridades passíveis de sofrer um processo de impedimento.
O parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal dispõe que,
além da perda do cargo, existe outra sanção, distinta e autônoma, de inabilitação por oito anos para o exercício de funções públicas do Estado.
Contudo, a parte final da norma não exclui o ônus das demais sanções
judiciais que forem cabíveis, portanto, é possível aduzir, a partir da leitura
stricto sensu, que se trata de um procedimento de natureza distinta dos
procedimentos judiciais.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança n°
21.263-DF, estabeleceu o reconhecimento da função judicialiforme do Senado Federal para realizar o julgamento de impeachment e o exerce conforme as regras determinadas pela Constituição Federal e por lei especial.
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Portanto, o Senado não pode aplicar extensivamente as regras do procedimento pertinentes ao processo penal no julgamento de impedimento do
Presidente. Assim, é possível acentuar que a sanção e o processo do artigo
52, § único, da Constituição possuem naturezas próprias.
O artigo 86, caput, in fine, prevê ao Senado Federal a competência
para julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade depois que a Câmara dos Deputados aceitar denúncia por meio de votação
única e com maioria qualificada. O rito do procedimento de impeachment
é regido pela Lei nº 1.079 de 10 de abril de 1950. A lei infraconstitucional
também engloba, no seu artigo 4º, as condutas praticadas pelo Presidente
que acarretam ao processo e ainda avoca, no inciso VII, uma conduta que
a Constituição Federal não abrangeu.
A Lei Maior elenca em seu artigo 85 o rol das condutas praticadas
pelo Presidente da República que ensejam a abertura do processo de impedimento por crime de responsabilidade. A partir da interpretação sistemática da Constituição é possível constatar que o Presidente é a única
autoridade passível de ser condenada por crime de responsabilidade que
é eleita por meio do voto dos cidadãos.
No plano do Poder Executivo, o Brasil vivenciou o impedimento de
dois Presidentes – ambos depois do advento da Constituição de 1988. O
primeiro foi Fernando Collor de Mello, condenado pelo Senado Federal
em 30 de dezembro de 1992, pelos crimes contra a segurança interna do
país e contra a probidade na administração, previstos no artigo 85, incisos
IV e V da Constituição, e artigos 8º, item 7, e 9º, item 7 da Lei 1.079 de
10 de abril de 1950, respectivamente1.
Embora o Senado Federal tenha condenado Fernando Collor de
Mello, a pena efetivamente estipulada foi apenas a de inabilitação para
eventuais exercícios de funções públicas pelo período de oito anos. O impedimento e, por conseguinte, a destituição do até então Presidente Collor
não ocorreu devido a sua renúncia ao cargo de chefe do Poder Executivo
em momentos anteriores ao seu julgamento pelo Senado2.
O segundo Presidente do Brasil impedido foi Dilma Vana Rousseff,
condenada pelo Senado Federal no dia 31 de agosto de 2016, pelos crimes do artigo 85, inciso VI da Constituição, atinentes à responsabilidade
orçamentária e à guarda e legal emprego dos recursos públicos, artigo 10,
itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3, ambos dispositivos estão preceitua-
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dos, respectivamente, pela Lei n° 1.079 de 10 de abril de 19503.
Interessante notar que no procedimento de impeachment de Dilma
Rousseff o Senado Federal realizou duas votações para aplicar a sanção
do parágrafo único do artigo 52 da Constituição. A primeira votação versou sobre a sua destituição, já a segunda votação, que afastou essa pena,
aludiu sobre a sua inabilitação para exercer funções em cargos públicos
pelo período de oito anos4, apesar de o artigo 52, § único, da Constituição
Federal de 1988 não expressar tal faculdade5.
O processo de impedimento da então Presidente Dilma Vana Rousseff também suscitou repercussões fora do Brasil. No âmbito interamericano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos expediu o
comunicado de imprensa número 126/16 que se refere sobre denúncias
de arbitrariedade e irregularidades alusivas às garantias ao devido processo legal nas etapas do procedimento. Outros organismos internacionais,
como a Organização dos Estados Americanos, também manifestaram
preocupações a respeito das denúncias realizadas sobre o processo6.
A repercussão é uma resposta à provocação do Sistema Interamericano sobre o pedido de solicitação de medidas cautelares n° 623-16 para
que a Comissão Interamericana avalie, à luz dos estalões do Sistema, as
supostas irregularidades no transcurso do procedimento de impeachment
que possam ter violado os direitos humanos da então Presidente, bem
como dos que nela votaram, e que adote as providências para garantir
plenamente seus direitos no âmbito interno7.
A manifestação de tais órgãos internacionais, entre eles a Comissão
Interamericana, é possível pelo fato de o Brasil ter assinado e aderido à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por meio do Decreto nº
678, de 06 de novembro de 1992, publicado no Diário Oficial da União
em 09 de novembro de 1992, que promulga a Convenção Americana no
ordenamento jurídico do Brasil. Assim, a Convenção atribui à Comissão
a função de se manifestar sobre a situação supracitada por meio de sua
competência estabelecida no artigo 41.
3. DEFINIÇÃO DO SISTEMA INTERAMERICANO DE
PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
O Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi criado pela Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), na Conferência de
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Bogotá, de 30 de março a 2 de maio de 19488. Assim, conforme destaca
Sylvia Steiner (2000, p. 50), a Convenção Americana determinou para o
Sistema Interamericano dois órgãos para assegurar e efetivar o cumprimento dos direitos humanos estabelecidos pelos tratados internacionais
que compõem o corpus iuris interamericano: a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Neste recorte buscou-se definir um tipo específico de
crime cometido pelo Presidente da República, diante da jurisprudência da
Corte Interamericana sobre alguns casos dessa natureza.
O primeiro órgão criado pela Carta da OEA, a Comissão Interamericana, embora seja um órgão não jurisdicional, pode realizar a checagem
das normas internas com os tratados de direitos humanos. Isso vale para
os 35 Estados-membros da Organização. A Corte IDH, por sua vez, somente vale para os 25 Estados que ratificaram a Convenção Americana,
conforme dispõe o artigo 74.2, que entrou em vigor em 1978 após o depósito dos instrumentos de ratificação realizados por onze Estados.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entre as suas atribuições, segundo Héctor Fix-Zamudio (1991, p. 164), realiza atividades
investigativas a respeito das condições gerais sobre os direitos humanos
nos Estados investigados, faz “recomendações” aos governos dos Estados
para que adotem medidas progressivas em benefício aos direitos humanos no âmbito interno, solicita boletins informativos aos Estados-partes e
opiniões consultivas à Corte IDH e também realiza um juízo de admissibilidade sobre as denúncias individuais ou de grupos não-governamentais
de violações de direitos humanos que lhe são encaminhadas, conforme
preleciona Sylvia Steiner (2000, p. 54):
[...] os processos apreciados pela Comissão são concluídos
com a exaração de opinião ou conclusão de seus membros,
seguindo-se a publicação de Informes ou o encaminhamento à Corte, se o Estado demandado tiver sujeito à jurisdição
desta, por aceitação expressa.
As finalidades desse órgão que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e que representa todos os Estados que compõem a OEA são
“a promoção dos direitos humanos”, sendo esta a principal função que
regula e preserva todas as demais, na interpretação do parágrafo 23, e que
estabelece “certas atribuições da Comissão Interamericana de Direitos
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Humanos”9. Portanto, nos termos do artigo 106 da Carta da OEA:
Haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos
que terá por principal função promover o respeito e a defesa
dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria. Uma Convenção Interamericana
sobre direitos humanos estabelecerá a estrutura, a competência e as normas de funcionamento da referida Comissão,
bem como as dos outros órgãos encarregados de tal matéria.
A Comissão, portanto, possui dupla vinculação, pois se submete aos
regulamentos dos dois principais tratados do Sistema Interamericano de
Proteção dos Direitos Humanos: a Carta da OEA e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)10.
Além dos tratados mencionados acima, a Comissão Interamericana
também se rege pelo próprio Regulamento que foi aprovado no 137° período de sessões ordinárias, celebrado de 28 de outubro a 13 de novembro
de 2009, e posteriormente modificado em 2 de setembro de 2011 e em
seu 147° período de sessões ordinárias, celebrado de 8 a 22 de março de
201311.
As denúncias sobre supostas violações de direitos humanos são apresentadas por meio de petição (art. 23, Regulamento da Comissão e art. 44,
Convenção Americana) que devem preencher os requisitos elencados no
artigo 28 do Regulamento da Comissão, e do artigo 46 da Convenção.
O Estado tem que aceitar e reconhecer a competência da Comissão para
receber as comunicações sobre as denúncias realizadas contra ele (art. 45
da Convenção).
Conforme dispõe o artigo 24 do seu Regulamento, a Comissão também pode iniciar motu proprio o processo de tramitação de petições, ou
de solicitação de opiniões consultivas à Corte (art. 64.1 da Convenção),
que reúnam, de acordo com o seu juízo, os requisitos para atingir tal propósito.
Há duas sessões ordinárias ao ano (art. 14, 1, Regulamento da Comissão), em que a Comissão se reúne para desenvolver suas atividades
que serão privadas, salvo se a própria Comissão determinar o contrário,
mas os “comissionados” podem convocar sessões extraordinárias se for
necessário, ou ainda pode realizar visitas in loco aos Estados (art. 39, Regulamento da Comissão), a fim de averiguar aspectos referentes aos casos
específicos em trâmite ou para elaborar relatórios sobre a situação geral
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dos direitos humanos nos países visitados. As visitas visam levantar dados e investigar as questões denunciadas relativas aos direitos elencados
na Convenção Americana e nos demais tratados de proteção dos direitos
humanos do Sistema Interamericano.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão jurisdicional
autônomo, com sede em San José da Costa Rica, tendo sido criado pelo
Pacto de San José da Costa Rica, em 1969. A sua função principal, como
ressalta Haideer Miranda Bonilha (2014, p. 608) consiste em aplicar e
interpretar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH)
além de outros tratados de direitos humanos que constituem os parâmetros
de convencionalidade. Juntamente com a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos forma o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH).
A Corte IDH, como destaca Héctor Fix-Zamudio (2016, p. 507) possui um Estatuto12, perfilhado durante o IX período de sessões da Assembleia-Geral da OEA e vigente desde 01 de janeiro de 1980, que traz sua
competência, funções, estrutura e composição, bem como possui um Regulamento13, acatado no terceiro período de sessões realizado entre 30 de
julho a 09 de agosto de 1980, que descreve o procedimento perante suas
funções. A sua organização está disposta nos artigos 52 a 69 da Convenção. A Corte é composta por sete juízes, nacionais dos Estados-membros
da OEA, eleitos a título pessoal entre juristas da mais alta autoridade
moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que
reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais14 por um mandato de seis anos. É admitida uma reeleição,
conforme dispõe o artigo 54 da Convenção. Não deve haver dois juízes
da mesma nacionalidade.
O quorum para as deliberações da Corte IDH é constituído por cinco
juízes (artigo 56 da Convenção Americana) e as decisões serão tomadas
pela maioria dos juízes presentes. Em caso de empate, o Presidente terá o
voto de qualidade15. Os idiomas oficiais da Corte são os mesmos adotados
pela OEA, ou seja, o espanhol, português, inglês e o francês. Os idiomas de trabalho serão os que a Corte escolha a cada ano. No entanto, para
um caso especial, faculta-se aceitar também como idioma de trabalho o
de uma das partes, sempre que seja língua oficial16.
Com relação à atuação da Corte Interamericana de Direitos Huma-
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nos, ela tem competência consultiva e contenciosa, como estipula também o artigo 2 do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
o qual declara que a Corte exerce função jurisdicional – em caráter suplementar, subsidiária e coadjuvante – para determinar as medidas de solução das situações de violação de Direitos Humanos; e consultiva no qual
a Corte é provocada a se pronunciar sobre a interpretação da Convenção
e demais tratados sobre a proteção dos Direitos Humanos aplicáveis aos
Estados americanos17.
A doutrina se inclina no sentido de a Corte Interamericana também
exercer as competências cautelar e executiva, conforme destaca Sérgio
García Ramírez (2008, p. 1), a primeira se refere às medidas provisórias
a fim de resguardar os direitos em risco para preservar a efetividade da
decisão final, garantindo-lhe efeitos úteis, como dispõe o artigo 63.2 da
Convenção; e a segunda é pertinente à supervisão do cumprimento das
sentenças por meio de resoluções que emitem as instruções para executar
as medidas de reparação ordenadas pela Corte Interamericana em razão
de sua competência contenciosa conforme pode se extrair da interpretação dos artigos 65 da Convenção e 69 do Regulamento da Corte IDH.
4. O ENTENDIMENTO DO SISTEMA
O conjunto dos direitos políticos recebeu lugar de destaque nos
diversos tratados do Sistema Interamericano, pois transbordam a Convenção Americana (artigo 23) e estão abrangidos na Carta da OEA, bem
como na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, e recebem regularização em especial por meio da Carta Democrática Interamericana18. Tais direitos são fundamentais para o exercício da democracia
representativa e servem como a base para a consolidação dos regimes
constitucionais do Estado de Direito conforme dispõe o artigo 2 da Carta
Democrática Interamericana.
Como preleciona Mariela Morales Antoniazzi (2010, p. 213) os aspectos da Carta Democrática Interamericana:
Abarca múltiples alcances, sentando nuevos paradigmas: en
lo político se pasa de una versión minimalista electoral a un
concepto amplio basado en la dignidad humana, en lo histórico, ve hacia el futuro desde su pasado y antecedentes, en
lo social aspira a satisfacer el derecho a la democracia que
sienten los pueblos de América y en lo jurídico, aunque se
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trata de una Resolución y no de un Tratado, su condición es
particular al entenderse como instrumento de actualización
e interpretación de la carta fundacional de la OEA.
Assim, o Sistema Interamericano está munido de diferentes tratados
que orientam a postura das diretrizes jurídicas internas para com a interpretação, o respeito e a efetividade dos direitos políticos dos cidadãos nos
Estados-membros da OEA. Os órgãos do Sistema Interamericano se pronunciam e exercem pressões jurídicas e políticas ao receberem denúncias
ou verificarem situações de violação de direitos humanos atinentes a tal
ordem e que sejam prejudiciais para o exercício efetivo da democracia no
âmbito de cada Estado.
A manifestação dos órgãos da OEA será exercida nas oportunidades
em que os Estados-Partes não cumprirem, ou deixarem de cumprir, com
suas responsabilidades internacionais ao respeitar, assegurar e reparar o
exercício dos direitos humanos, como destaca Thomas Buergenthal (1984,
p. 442):
Os Estados-Partes da Convenção Americana têm a obrigação não apenas de ‘respeitar’ estes direitos garantidos na
Convenção, mas também de ‘assegurar’ o livre e pleno exercício destes direitos. Um governo tem, consequentemente,
obrigações positivas e negativas relativamente à Convenção
Americana. De um lado, há a obrigação de não violar direitos individuais; há o dever de não torturar um indivíduo ou
de não privá-lo de um julgamento justo. Mas a obrigação do
Estado vai além deste dever negativo, e pode requerer a adoção de medidas afirmativas necessárias e razoáveis em determinadas circunstâncias para assegurar o pleno exercício dos
direitos garantidos pela Convenção Americana.
A Comissão Interamericana se manifestou em diversas ocasiões, por
meio de comunicados de imprensa, e utilizou preceitos da Carta Democrática Interamericana durante o golpe de Estado ocorrido em Honduras
em 2009 e posteriormente elaborou um relatório que foi publicado no
mesmo ano sobre os acontecimentos nos quais estavam sendo cometidas
violações de uma ampla gama de direitos humanos além dos direitos políticos, bem como condenou a quebra da ordem constitucional19.
Em outra oportunidade, a Comissão Interamericana também se manifestou durante o processo de impedimento do então Presidente do Para-
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guai, Fernando Lugo, no ano de 2012, no qual a preocupação com o caso
expressava o inaceitável excesso de rapidez com o qual o ex-presidente
paraguaio foi julgado, condenado e posteriormente destituído20.
Nos termos da Convenção Americana, a parte final do texto do artigo
23.2 dispõe sobre a única natureza de sanção que pode culminar na restrição dos direitos políticos e se restringe em uma: “condenação, por juiz
competente, em processo penal”. Esse disposto foi reiterado pela Corte
Interamericana no julgamento do caso López Mendoza vs. Venezuela, no
parágrafo 107, o qual tematiza que o artigo:
23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que
permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo
23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse
para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se
refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería
tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso
penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el
órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron
como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que
haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el
artículo 8 de la Convención Americana21.
No caso em questão, a Corte IDH privilegiou uma interpretação literal da Convenção Americana, de modo que restou decidido na sentença
que qualquer sanção que vise restringir direitos políticos e que não tenha natureza penal é pretendida como contrária ao texto da Convenção
Americana, bem como à jurisprudência firmada pela Corte. Entre estas
sanções, é imprescindível avaliar se a natureza político-administrativa de
uma sanção decorrente do processo de impeachment, em que pese não se
trate da referida natureza penal como dispõe o texto da Convenção Americana, poderia ser tida como inconvencional.
É necessário realizar uma abordagem mais profunda em relação à
interpretação, não somente a literal, mas também sobre o artigo 23 da
Convenção Americana como um todo para atingir a conclusão de que
um processo de natureza político-administrativo seria categoricamente
contrário à Convenção Americana e, portanto, determinar se o processo
de impeachment pode, ou não, ser tematizado como inconvencional e danoso para a democracia e os direitos humanos.
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5. RESTRIÇÕES DOS DIREITOS POLÍTICOS NO SISTEMA
Ao julgar o caso Tribunal Constitucional vs. Peru, a Corte IDH analisou, no parágrafo 63, a instituição do juízo político em correlação com
os direitos humanos estabelecidos na Convenção Americana. Estabeleceu que o juízo político é uma forma de o Poder Legislativo exercer um
controle sobre os atos do Poder Executivo sem incorrer em qualquer tipo
de subordinação de um poder ao outro. A Corte IDH salientou que esta
instituição tem como finalidade submeter o Poder Executivo à apreciação
e decisão acerca de seus atos por meio da representação popular22.
Em outra ocasião, a Corte IDH examinou, durante o julgamento do
caso Barreto Leiva vs. Venezuela23, §§ 74 a 77, sobre a compatibilidade
da prerrogativa de foro em correlação com os conceitos do juiz natural e
das garantias judiciais. O entendimento firmado é o de que o foro serve ao
interesse público, pois foi estabelecido e convencionalmente aceito a fim
de proteger a integridade das atividades do Estado e evitar distúrbios no
desenvolvimento das funções públicas. No mesmo sentido, o Poder Legislativo é o palco para realizar o julgamento de impeachment quando for
reconhecido e anteriormente estabelecido por leis internas que seguiram
os procedimentos legislativos em conformidade com as Constituições dos
Estados-Partes24. Conclui-se, portanto, que a prerrogativa de foro não entra em choque com o direito ao juiz natural e, assim, o foro possui um fim
compatível com a Convenção Americana.
No que tange aos direitos políticos preceituados na Convenção, o
primeiro item do artigo 23 abarca o rol dos direitos individuais e das
obrigações dos Estados na matéria em questão, os quais são agrupados
em três componentes. O segundo item do referido artigo elucida as causas a servirem de parâmetros para que os direitos políticos possam ser
regulados, assim como os requisitos que se devem cumprir para proceder
a tais restrições, por meio das legislações domésticas dos Estados-Partes
da Convenção Americana.
O direito de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções
públicas de seu país (23.1.c) expressamente preconiza a possibilidade de
um cidadão, o qual não se enquadre nas restrições do artigo 23.2, de ter
acesso a uma função pública do seu país, tal como a de chefe do Poder
Executivo (Presidente). A partir de uma interpretação literal, a Convenção
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Americana estipula os meios para que qualquer cidadão tenha a possibilidade de pretender ao cargo de Presidente, qual seja, em condições gerais
de igualdade, no qual pressupõe que todos os cidadãos devem possuir
as mesmas condições, sem discriminação25, de terem o direito ao acesso
a essa função pública do Estado. Em outros termos, essa norma busca
privilegiar o princípio da igualdade e isonomia no âmbito dos direitos
políticos de ter acesso à função pública.
No mesmo sentido, em conexão com os artigos 926 e 24 da Convenção Americana, o Estado pode tomar somente as medidas legislativas e de
fato sobre a restrição dos direitos políticos que estejam em consonância
com os princípios da legalidade, não discriminação e que respeitem o rol
do artigo 23.2 da Convenção Americana. Conclui-se, portanto, que o cidadão resta impossibilitado de pleitear o acesso à função pública do cargo
de Presidente, em outros termos, estes eventos ocorrem antes do cidadão
ser eleito ao cargo de Presidente, no qual incorre em sua inelegibilidade,
pois não há a possibilidade de ascender ao cargo.
O segundo componente dos direitos políticos, mormente, expressa o
direito de votar e ser eleito (23.1.b). A leitura desse disposto indica uma
ação de via de mão dupla no momento da eleição. O direito de votar,
além de imprescindível para o exercício da democracia representativa, é o
registro da manifestação de escolha do representante. O direito de ser votado é um modo pelo qual um cidadão possa ascender a um cargo de uma
função pública. Os cidadãos que pleiteiam ao cargo de Presidente devem
obedecer às determinações legais impostas pelo ordenamento doméstico
do Estado para estar em condições de elegibilidade, já no que toca às
restrições impostas pela Convenção Americana, em seu artigo 23.2, se
encontra, entre elas, não possuir condenação em processo penal por juiz
competente.
É imperioso ressaltar que as restrições estabelecidas pela Convenção
Americana alcançam os dois lados. Primeiro, o direito de votar, em que
pese o ordenamento legislativo dos Estados estabeleçam que esse direito
seja restringido por algum motivo, se em harmonia com a Convenção,
então não se mostra uma restrição inconvencional. Em segundo lugar, o
direito de ser votado também pode ser restringido, a partir de uma leitura
conjugada da Convenção Americana com as respectivas legislações
domésticas dos Estados. Os óbices normativos estipulam a impossibilidade
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de ser votado ou eleito, ou seja, há um determinado impedimento àquele
que pleiteia ao cargo, no qual este não reúne as condições necessárias
para ser eleito. Nesse sentido, se verifica que as restrições ao direito de ser
votado produzem seus efeitos antes da eleição, pois o candidato ao cargo
de Presidente resta impossibilitado de concorrer a essa função pública.
A partir desse prisma, pode-se concluir que uma restrição aos direitos políticos possui um limite definido ratione temporis para estabelecer
e gerar seus efeitos, sendo o momento da eleição o marco final para impor
um óbice ao postulante ao cargo de Presidente. Em outras palavras, de
acordo com uma interpretação literal do artigo 23 da Convenção Americana, e em consonância com o entendimento firmado no parágrafo 107
do caso López Mendoza vs. Venezuela, apenas uma condenação, por juiz
competente, em processo de natureza penal pode restringir os direitos
políticos de um cidadão, todavia, com a condição de que essa condenação
seja proferida em momento anterior à época da eleição.
Não obstante, esse conteúdo encontra respaldo a partir de um aprofundamento pelo fato de que os “requisitos ya contenidos en la Convención, fueron precisados y desarrollados por la Carta Democrática Interamericano”, um aspecto importante da Convenção Americana que foi
aperfeiçoado pela Carta Democrática Interamericana encampa: “[...] no
sólo el acceso al poder sino su ejercicio debe sujetarse al Estado de Derecho”27.
Desse modo, a partir do instante em que as eleições terminam e o
candidato é eleito para o cargo de uma determinada função pública, o qual
pode se encaixar a do cargo de Presidente, não há dispositivo(s) expresso(s) na Convenção Americana que faça(m) menção à impossibilidade
de restrição de direitos políticos àquele que já se elegeu e está no exercício de suas funções públicas. É possível, pois, constatar, no que tange
à natureza de uma sanção decorrente de um procedimento de natureza
não penal que vise restringir direitos políticos, tendo em vista a ausência
de normativa convencional, que um processo que respeite as garantias
judiciais mínimas preconizadas pelo artigo 8 não se mostra contrário à
própria Convenção Americana.
A esse respeito, tem-se que um processo de outras naturezas de matérias não esbarra em limitações normativas dos tratados internacionais
para restringir, de maneira repressiva, os direitos políticos da pessoa que
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foi eleita e já ocupa determinado cargo, e, com efeito, tem como consequência, no caso do processo de impeachment, a destituição do respectivo
cargo a partir de uma sanção de natureza política-administrativa.
6. RESTRIÇÕES AOS ASSUNTOS PÚBLICOS
A análise do primeiro componente de direitos dispostos no artigo
23.1 da Convenção Americana, o qual dispõe que todos os cidadãos devem gozar da participação na direção dos assuntos públicos (23.1.a), respalda a possibilidade de se limitar os direitos políticos de quem já ocupa
o cargo para o qual foi eleito, pois se ao contrário fosse, estar-se-ia obstaculizando os direitos dos cidadãos de exercerem tal direito. Do mesmo
modo preconiza o magistrado Diego García-Sayán, ao tematizar que a:
[...] evolución de los últimos lustros ha desarrollado sustantivamente el concepto del derecho a la participación en la
dirección de los asuntos públicos que a estas alturas es un
referente que incluye un espectro muy amplio de ingredientes que puede ir desde el derecho a promover la revocatoria
de autoridades elegidas, fiscalizar la gestión pública, acceder
a información pública, plantear iniciativas, expresar opiniones, etc. En efecto, la conceptualización amplia y general del
derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos”,
tal cual se encuentra literalmente expresado en la Convención, se ha afinado y ampliado28.
Com efeito, na hipótese de destituição de autoridades eleitas somente por condenação em processo penal, ter-se-ia uma limitação aos direitos
políticos dos cidadãos, como no disposto pelo artigo 23.1.a da Convenção
Americana. Essa hipótese se mostra, portanto, contrária à própria Convenção, e, tendo em vista tal incompatibilidade, uma sanção de natureza político-administrativa, decorrente do processo de impeachment, não
pode ser classificada como inconvencional, ou contrária à Convenção.
Dessa maneira, um processo que não tenha necessariamente natureza penal pode ser tido como um instrumento para que os cidadãos exerçam
seus direitos políticos dispostos no artigo 23.1.a, seja de maneira direta,
por meio de pressão popular, por exemplo, ou por via indireta, por meio
do processo de impeachment realizado pelos representantes eleitos para o
Poder Legislativo, sem incorrer em violações de direitos humanos, no caso
os direitos políticos, da pessoa eleita para o cargo de Presidente, quando
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observadas às garantias judiciais mínimas do devido processo para tal.
Assim, a elevação dos direitos políticos ao patamar de direitos humanos por tratados internacionais fortalece seu sentido, torna sua proteção mais sólida e corrobora os movimentos de diversas áreas para estabelecer seu reconhecimento, ao possibilitar o seu exercício de vários modos,
como preleciona Trindade (1997):
As raízes que hoje entendemos por proteção internacional
dos direitos humanos remontam, contudo, a movimentos
sociais e políticos, correntes filosóficas, e doutrinas jurídicas
distintos, que florescem ao longo de vários séculos em diferentes regiões do mundo.
No voto concorrente razoado do juiz Diego García-Sayán, no caso
López Mendoza vs. Venezuela, foi destacado pelo magistrado que somente uma interpretação literal do artigo 23.2 “podría conducir a conclusiones equívocas si se proyectara más allá del caso y para otras situaciones
de afectación de derechos políticos” 29, pois não seria relevado outras ferramentas de interpretação.
Ao auferir um enfoque alternativo à interpretação do artigo 23.2 da
Convenção Americana, o magistrado engendra o entendimento que denominou de intepretação compreensiva, com a finalidade de analisar o
alcance da parte final do referido item, e privilegia a expressão ‘exclusivamente’, para, então, poder avaliar “si con ello se excluye totalmente la
posibilidad de que se impongan limitaciones para ejercer cargos públicos
por vías judiciales distintas a la penal o por vías administrativas, disciplinarias o a través de otros mecanismos”. Nesse sentido, uma “interpretación sistemática, evolutiva y teleológica así como el instrumental
complementario de los trabajos preparatorios de la Convención Americana nos lleva a conclusiones diferentes”30, e se torna possível amoldar
a análise e aplicação do artigo 23.2 em consonância com contexto fático
lato sensu no âmbito interno de cada Estado.
A respeito do tema, a Corte IDH firmou o entendimento jurisprudencial acerca da expressão ‘exclusivamente’ do artigo 23.2 da Convenção,
e determinou que este termo deve ser interpretado não somente de modo
literal, mas também levando em consideração outros princípios e maneiras de interpretação, pois o:
[...] sistema interamericano [no] impone un sistema electo-
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ral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. La Convención
Americana establece lineamientos generales que determinan
un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a
los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas,
políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una
sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos31.
A partir desse entendimento, é possível concluir que o processo penal não é o único a possuir legitimidade necessária para resultar em destituição de autoridades democrática e constitucionalmente eleitas, pois o
rol do artigo 23.2 não remete a uma lista taxativa de causas que podem
ser invocadas para que seja regulado os direitos políticos em um Estado.
Desse modo:
[...] el concepto “condena, por juez competente, en proceso
penal” no necesariamente supone que ése sea el único tipo
de proceso que puede ser utilizado para imponer una restricción. Otros espacios judiciales (como la autoridad judicial
electoral, por ejemplo) pueden tener, así, legitimidad para
actuar. Lo que es claro y fundamental es que cualquiera que
sea el camino utilizado debe llevarse a cabo con pleno respeto de las garantías establecidas en la Convención y, además,
ser proporcionales y previsibles32.
Com efeito, qualquer medida restritiva de direitos políticos deve
observar, segundo o entendimento firmado pela Corte IDH, ao requisito elencado como sendo a necessidade dessa medida em uma sociedade
democrática e efetuada de maneira proporcional. Para realizar a avaliação dessa medida restritiva, a Corte estabeleceu escalões para tal, quais
sejam: “si la misma: a) satisface una necesidad social imperiosa, esto es,
está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y c) se ajusta estrechamente
al logro del objetivo legítimo”33. Portanto, essa medida restritiva deve
ser usada dentro do princípio da proporcionalidade e em casos extremos,
visto que o exercício do poder precisa de limites. Como afirma a Corte IDH,
a utilização deve seguir estritamente um objetivo legítimo e busca prestigiar
o interesse público.
Por conseguinte, à luz da “intepretação compreensiva” e especialmente:
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en atención al carácter vivo de la Convención, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones contemporáneas de la evolución institucional, lo
crucial es que sea una autoridad de naturaleza judicial, vale
decir en sentido amplio, y no restringida a un juez penal34.
A interpretação da Convenção ou Pacto de San José tem um caráter
vivo, que precisa acompanhar a evolução dos tempos e condições do momento atual, com um devido processo previsto e executado no intuito de
fazer Justiça.
7. CONCLUSÕES
A democracia é fruto de uma longa luta ainda empreendida que
visa proporcionar a oportunidade para todos os cidadãos se expressarem
acerca da direção dos assuntos públicos de um Estado. O seu exercício se
efetiva a partir da integração da realidade cultural e histórica dos direitos
políticos individuais e coletivos com o ordenamento jurídico dos Estados
e dos tratados internacionais de Direitos Humanos que o resguardam.
Os direitos políticos são indissociáveis dos cidadãos e da sociedade.
Porém, ao ser eleito para um cargo público, os direitos políticos assumem
um caráter de deveres políticos do cidadão eleito perante toda a coletividade. Por esta razão, é necessário que o ocupante do cargo investido no
poder de uma função pública preste contas aos seus representados e tenha
seus atos controlados a fim de evitar cometer abusos de responsabilidade
em sua função que possam ser prejudiciais para toda a ordem social.
O controle dos atos do governante eleito pode, eventualmente, não
ser suficiente para obstaculizar a prática de atos contrários às funções que
o cargo visa tutelar. Por esta razão, existe um sistema de freios e contrapesos que limitam o exercício dos direitos políticos por meio de uma restrição repressiva de tais direitos para assegurar a integridade da função
pública e das atividades do Estado.
A restrição repressiva dos direitos políticos, denominada de impeachment ou impedimento, é um instrumento que também pertence aos
direitos políticos, pois são os cidadãos, eleitos para os cargos do Poder Legislativo, que possuem a titularidade de utilizá-lo, amparados com o apoio
da sociedade ou não, para destituir aquele que está investido no cargo do
Poder Executivo que contraria os deveres de sua função.
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O exercício dos direitos políticos é a base fundamental que fortalece
a democracia representativa para consolidar o regime constitucional do
Estado de Direito. O processo de impeachment é imprescindível para a
democracia, pois é uma instituição que visa protege-la dela mesma. Portanto, é imperioso que a sua regularização esteja estabelecida no ordenamento jurídico dos Estados-membros do Sistema Interamericano para
coadunar suas diretrizes internas com o ordenamento internacional de
respeito, incentivo e proteção dos Direitos Humanos-Políticos.
O Sistema Interamericano privilegia a instituição do impeachment
ao estabelecer que sua finalidade é servir ao interesse público para preservar as funções do Estado, bem como o interesse social. Contudo, a sua
utilização deve obedecer ao devido processo legal estabelecido no ordenamento jurídico de cada Estado para não violar de forma arbitrária os
Direitos Humanos de quem é o ocupante do cargo do Poder Executivo,
sob pena de desnaturalizar o propósito da instituição, além de contrariar
os valores dos direitos políticos de toda a sociedade.
A Comissão Interamericana, ao lado da Corte IDH, são os órgãos
internacionais que estabelecem os estalões e fortalecem a cultura de proteção dos Direitos Humanos no continente americano. Os diversos tratados interamericanos do Sistema possibilitam que a matéria dos direitos
políticos seja aperfeiçoada entre os Estados-membros de acordo com suas
realidades histórico-culturais locais a fim de possibilitar o próprio desenvolvimento democrático, tendo em vista que não existe um modelo exato
de constituí-la.
A Convenção Americana é o documento que preconiza os standards mínimos que cada Estado-membro deve obedecer para alcançar o
propósito de valorizar os Direitos Humanos, inclusive entre os direitos
políticos, existe direitos individuais e coletivos, bem como deveres aos
Estados-membros. Dessa forma, o presente artigo buscou esclarecer se,
nos termos da Convenção Americana, aparados pelos entendimentos dos
órgãos do Sistema Interamericano, o processo de impeachment seria contrário ao ordenamento jurídico internacional que trata sobre a questão.
A análise dos tratados internacionais em conjunto com o entendimento do Sistema Interamericano vislumbra a validade, bem como a necessidade de sua existência, da instituição do processo de impedimento de
autoridades democrática e constitucionalmente eleitas. É um instrumento

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

149

que persegue um fim compatível com a proteção dos Direitos Humanos
no âmbito político. É uma ferramenta utilizada com o intuito de alcançar
a Justiça e, por isso, não pode, assim como não deve ser pretendida como
inconvencional e contrária aos Direitos Humanos.
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RESUMO:
O presente artigo pretende investigar o atual panorama de proteção do trabalhador frente ao fenômeno da automação, que pode ser compreendido como
a substituição do homem pela máquina no ambiente
de trabalho, todavia, deve ser considerando que foi
elencado pelo Constituinte originário a proteção contra a automação como um direito fundamental dos
trabalhadores. Para tanto, será realizado uma pesquisa descritiva com uma metodologia bibliográfica documental, fazendo-se uso de doutrinas e documentos
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para fundamentar este estudo. Conclui-se que o Estado deve desenvolver
medidas que aplaquem as consequências dos processos de automação, à
fim de evitar a intensificação de problemáticas sociais, como o desemprego.
ABSTRACT:
The present article intends to investigate the current panorama of
worker protection against automation of labour, which can be understood
as a substitution of men by the machine in the workplace, and also taking
into account that the protection against automation was listed in the Constitution as workers fundamental right. Therefore, a descriptive research
will be conducted with a documentary bibliographic methodology, using
doctrines and documents to support this study. In conclusion, the State
should develop measures that seek to decrease the consequences of automation, and by doing so avoid the intensification of social problems, such
as unemployment.
RESUMEN:
Este documento tiene como objetivo investigar el panorama actual
de la protección de los trabajadores contra el fenómeno de la automatización, que puede entenderse como el reemplazo del hombre por la máquina en el lugar de trabajo. Para este fin, se realizará una investigación
descriptiva con una metodología bibliográfica documental, utilizando
doctrinas y documentos para apoyar este estudio. En conclusión, el Estado debe desarrollar medidas que mitiguen las consecuencias de los procesos de automatización, a fin de evitar la intensificación de problemas
sociales, como el desempleo.
PALAVRAS-CHAVE:
Automação; Empregabilidade; Direito Fundamental.
KEY-WORDS:
Automation; Employability; Fundamental Right.
PALABRAS CLAVE:
Automatización; Empleabilidad; Ley fundamental.
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INTRODUÇÃO
As formas com que o trabalho se exterioriza têm se modificado no
decorrer da história da humanidade. A partir da Primeira Revolução Industrial foi-se iniciado a introdução das máquinas dentro do ambiente de
trabalho à fim de aumentar a produtividade na produção das mercadorias. Ocorre que, em razão da implantação desse maquinário, os empregados se viram submetidos a condições de trabalho degradantes, tendo
que cumprir excessivas jornadas de trabalhos para se adequar aos novos
instrumentos laborais. Por conta disso, diversos movimentos contra a Revolução Industrial surgiram, como é o caso do movimento Ludista (18111814) em que os operários se uniram em protesto para destruir as máquinas que eram consideradas a causa dos problemas sociais. Atualmente,
o mundo encontra-se diante da quarta Revolução Industrial, que expande
as noções antes concebidas de uso tecnológico. Aqui, o desenvolvimento
tecnocientífico ocorre em níveis nunca antes experimentado, permeando
as mais diversas áreas do saber e da vida humana. A quarta Revolução traz
consigo uma mudança de paradigmas nas formas de se observar as relações de trabalho, demonstrando a utilidade das máquinas para o mercado
empresarial, abrindo as portas para aquilo que foi chamado de automação.
A partir disso, é possível questionar até que ponto o sistema jurídico brasileiro está preparado para lidar com o processo de automação à medida
que garante a devida proteção do trabalhador. Apesar da Constituição expressamente expor um direito fundamental que visa sua proteção, deve-se
existir um equilíbrio entre garantia humana e produtividade corporativa.
As empresas não podem ser prejudicadas por medidas proibitivas de adoção de novas tecnologias que aumentem sua produtividade, no entanto,
o trabalhador também não pode ser deixado a mercê das consequências
negativas da automação sem que lhe seja prestado a devida assistência.
A substituição do homem pela máquina contribui para o aumento do desemprego estrutural, pois trabalhadores se veem diante de um mercado
que não mais necessita de suas funções, já que existem máquinas capazes de realizá-las. Desse modo, necessitam se adequar à realidade que lhe
foi entregue ou encontrar formas de superar as suas próprias condições
e buscar se capacitar para que sua força laboral ainda se torne necessária
no mercado. A natureza paradoxal da automação consiste no fato de à
mesma medida que extingue determinadas classes de empregos, também
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abre portas para a criação de novas funções e atividades, que a tecnologia
somente pode complementar o empregado no exercício de suas funções.
Desse modo, a presente pesquisa tem como objeto o estudo da relação jurídica desencadeada a partir da implantação da automação, analisando as
problemáticas sociais advindas desse processo, tendo como fundamento
o inciso XXVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que traz o direito
fundamental de proteção do trabalhador em face da automação.
Tendo esse fenômeno em vista, esta pesquisa objetiva aumentar as
discussões que rodeiam o processo de automação, tendo em vista que foi
considerado pelo Constituinte originário como um direito social fundamental, considerando, ainda, a problemática da inexistência de um instituto normativo que regule esse direito que possui eficácia limitada, impedindo que haja a efetiva proteção do trabalhador face a automação. Para
isso, far-se-á uso de uma metodologia descritiva, bibliográfica documental, analisando-se documentos e bibliografias nacionais e internacionais
para fundamentar esta pesquisa.
Para tanto, este artigo foi dividido em três tópicos a fim de melhor
estruturar as discussões sobre o objeto central da pesquisa, sendo abordado no primeiro a evolução das relações de trabalho a partir, com a análise
das revoluções industriais e a introdução das novas tecnologias na ambienta laboral; no segundo foi discutido a proteção do trabalhador face a
automação a partir de uma perspectiva jurídica e, por fim, no terceiro foi
exposto os problemas advindos da automação e como isso reflete na vida
dos trabalhadores.
1. A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E A INTRODUÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
Desde as primícias da existência humana, o trabalho possui uma finalidade essencial, tanto para a manutenção da própria vivência da espécie, quanto para a socialização (PESSOA, 2013, p. 37). Com o advento da
Primeira Revolução Industrial, a realidade das atividades laborais existentes até o presente período mudou completamente, partindo de um contexto artesanal e manufatureiro para um centrado na utilização de máquinas
que preconizava a produção massificada dos produtos ofertados. Com a
inserção dessa nova modalidade de produção, a realidade enfrentada por
uma boa parte dos trabalhadores foi a do desemprego; e para aqueles que
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permaneceram trabalhando nas industrias foram as condições de ofício
precárias e degradantes (MARTINEZ, MALTEZ, 2017, p. 3).
A Segunda Revolução Industrial foi marcada por uma série de inovações tecnológicas para a época, como é caso do uso da energia elétrica, e do desenvolvimento dos sistemas de produção de Taylor e Ford. O
primeiro diz respeito a um planejamento racional da forma com que o
trabalho industrial deveria se manifestar, havendo a separação das atividades de gerência das de execução, criando-se um sistema que considera
o tempo útil de trabalho, à medida que desenvolve incentivos internos
de fomento a competição entre os trabalhadores através de, por exemplo,
a premiação por produtividade. Por sua vez, o fordismo se desenvolveu
no período pós-guerra, sendo caracterizado pela padronização das atividades laborais, sendo o ritmo de trabalho delimitado pelas máquinas
operadas pelos empregados, visando fornecer produtos em massa para o
mercado (COSTA, 2010, p. 95/96).
Aproveitando o desenrolar da segunda Revolução Industrial, a Terceira se desenvolveu com o grande uso da robótica e da cibernética, havendo um incremento na automação de determinadas atividades. Mais
uma vez, com a introdução dessas máquinas no ambiente de trabalho, o
desemprego marcou a vida de muitos trabalhadores, já que não havia uma
política de adaptabilidade dos empregados em face da automação de suas
atividades laborais (MARTINEZ, MALTEZ, 2017, p. 03).
Hodiernamente, com a Quarta Revolução Industrial, que trouxe
consigo um avanço tecnológico em níveis nunca antes visto, indo de áreas
como a nanotecnologia à computação quântica (FINCATO, SILVA, 2019,
p. 2), é possível perceber a tecnologia permeando todos os setores da sociedade, o que não se exclui as atividades laborais. De acordo com Frey e
Osborne (2013), em seu estudo The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, foi constatado, por exemplo, que, nos
Estados Unidos da América, 47% das profissões encontram-se em uma
categoria de alto risco, podendo essas serem automatizadas em um período relativamente curto.
Agora percebe-se a criação de interfaces que interligam pessoas, tecnologia e organização do trabalho, havendo diferentes implicações no relacionamento de uma com a outra, como, por exemplo, as distribuições de
tarefas serão feitas para as pessoas conforme a intervenção tecnológica no
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campo laboral, gerando uma remodelagem no atual sistema de manifestação do trabalho (GRAGLIA, LAZZARESCHI, 2018, p. 112).
O processo de automação pode ser entendido como a substituição
do homem pela máquina na realização de determinadas profissões e tarefas, principalmente aquelas que são repetitivas (FIGUEIREDO, 2015, p.
67), e que possui algumas tendências gerais na relação homem-máquina-trabalho, tais quais: (1) automação substitui trabalhadores; (2) máquinas
substituem tarefas, não empregos; (3) automação complementa o trabalho; (4) automação pode aumentar a demanda, criando novos trabalhos;
(5) aumento de capital e mão de obra estimula a inovação; e a (6) possibilidade tecnológica não é o mesmo que realidade tecnológica (MURO, et
al, 2019, p. 14-15).
A primeira tendência é a base do que seja a automação, a substituição do homem por uma máquina que irá realizar seu trabalho de forma
rápida, eficaz e com maior precisão. A segunda tendência refere-se ao fato
de que um trabalho é formado por um conjunto de atividades, e algumas
delas são melhores executadas por máquinas do que por humanos. A terceira tendência diz respeito a utilização das máquinas para complementar as atividades laborais, quando estas não sofrem automação, visando
aumentar a produtividade. A quarta tendência está relacionada com as
demandas que podem surgir a partir da utilização da automação. A quinta
tendência relaciona-se com a possibilidade dos profissionais, em razão do
tempo livre ganho pela automação de determinadas atividades ou empregos, de criar novos produtos ou tarefas. Por fim, a sexta tendência está
ligada a ideia de utilização tecnológica em um país, existindo diversos
fatores pelos quais o uso tecnológico pode não estar em sua plenitude
(MURO, et al, 2019, p. 14-15).
Considerando o presente panorama do avanço tecnocientífico-informacional da humanidade, a sociedade hoje enfrenta uma constante modificação nas relações sociais, que afeta, inclusive, as formas de manifestação
das relações de trabalho. Chega-se, inclusive, a se debater teses como o fim
da centralidade do trabalho, que seria decorrência da sociedade pós-industrial que passaria então a atribuir ao trabalho menor importância na
construção de riquezas no sistema liberal (PRIEB, 2007, p. 2). Talvez, essa
teoria represente um temor exagerado, tendo em vista a importância dos
trabalhadores no desenvolvimento econômico laboral, entretanto, não se
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pode negar que a implantação acelerada de máquinas a fim de substituir
a mão de obra humana sem o desenvolvimento de políticas de adaptação
dos trabalhadores seja um indicativo da precarização das formas de trabalho que leva a problemas mais sérios, como é caso do desemprego.
Com as novas relações homem-máquina, havendo, em determinadas
profissões a completa substituição da força humana pela força mecânica,
ocorre modificações na materialização das formas de trabalho, afetando,
diretamente, o trabalhador em diferentes níveis. Um caso seria a redução
do homem a um mero “assistente” da máquina, considerando que esse
teria sua atividade laboral condicionada às funcionalidades exigidas pelo
equipamento manuseado, não sendo exigido um conhecimento complexo
por parte do trabalhador, apenas o necessário a complementar aquilo que
a máquina ainda não pode realizar por conta própria (GRAGLIA, LAZZARESCHI, 2018, p. 114).
O trabalho hoje é considerado, conforme normativas internacionais,
como um direito essencial para a humanidade. Logo no art. XXIII da Declaração Universal dos Direitos do Homem foi expresso que: “toda pessoa
tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego” (OHCHR, 1998),
estando presente, ainda, no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu artigo 6º, elencando a imprescindibilidade
do direito ao trabalho e a necessidade do Estado criar medidas que o salvaguardem (BRASIL, 1992). Isso demonstra que, não só no âmbito nacional
o trabalho deve ser garantido como um direito econômico fundamental,
mas também no direito internacional, sendo que deve ser garantido pelo
Estado as condições de exercício deste direito, como é caso da proteção
do trabalhador em face de situações constitucionalmente elencadas que
podem pôr risco ao seu emprego, como é caso da automação.
2. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHADOR
FACE A AUTOMAÇÃO
A proteção trabalhista no país está consagrada desde o nível Constitucional, no artigo 7º, até normas infraconstitucionais, como é o caso da
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A Constituição vigente brasileira trouxe uma grande variedade de direitos e garantias fundamentais,
dentre os quais estão a tutela dos trabalhadores, deixando expresso os di-
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reitos mínimos que são destinados à classe trabalhista e que as normas
supervenientes devem somente complementar ou expandir, não devendo
os suprimir (ASSIS, 2013, p. 9). Sendo definido no artigo 7º, inciso XXVII,
o direito fundamental à proteção em face da automação.
O problema, – que não deveria ser um problema -, do presente inciso
é que, apesar de trazer um direito fundamental que visa à proteção do trabalhador em face da automação, a sua eficácia é limitada e carece de aplicação imediata. Para que essa norma possa vir a ter seus efeitos efetivados,
faz-se necessário a criação de uma norma superveniente que expresse as
condições de tutela desse direito (SILVA, 2012).
Conforme entendimento de José Afonso da Silva (1993, p. 9), esse
direito poderia se enquadrar em uma norma constitucional programática,
já que depende de alguns requisitos para ter sua aplicabilidade plena no
seio social. Entretanto, deve-se ressaltar que elas possuem um mínimo de
eficácia, podendo ser aplicada até onde seja possível, cabendo apenas aos
interpretes delimitar qual seja esta aplicação mínima sem que haja presente os requisitos para aplicação plena.
Apesar de sua natureza limitada, não se pode negar que o art. 7º,
XXVII, da Constituição Federal elenca um direito destinado ao bom funcionamento social ao proteger o trabalhador das consequências da automação. Nos dizeres de Barroso (1994, p. 44) direitos programáticos dirigidos “aos órgãos estatais, hão de informar a atuação do legislativo ao editar
leis, bem como a Administração e do Judiciário ao aplicá-las, de ofício
ou contenciosamente”. Sendo que, apesar de não ter sido editada ainda
uma lei que tutele este direito, o Estado deve agir de tal modo a assegurar
o cumprimento desse mandamento constitucional (MARTINEZ, MALTEZ, 2017, p. 8).
Analogamente, pode-se citar um caso de uma norma constitucional
trabalhista de eficácia limitada, o direito à greve dos servidores públicos,
que dependia da edição de um ato normativo infraconstitucional para que
pudesse ter sua aplicabilidade plena. O STF decidiu, em três mandados de
injunção que poderia ser utilizado alguns dispositivos da lei n. 7.783/89
para que a prática de greve por parte dos servidores públicos não fosse
considerada ato ilícito, e, ainda, garantir o exercício de um direito que
antes estava condicionado e não havia previsão legal algum que assim o
discriminasse (BRASIL, 2012).
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No âmbito legislativo brasileiro, já houve tentativas de regular tal direito, contudo, as propostas foram rejeitadas sob o argumento de que “os
efeitos mais pronunciados da automação foram sentidos nos anos 80 e já
estariam superados” (SANTOS, SOARES, 2015, p. 11). Importante instrumento normativo que trata, mesmo que indiretamente as relações de implantação tecnológica e as condições trabalhistas, é a Lei n. 7.232, de 1984,
que aborda a Política Nacional de Informática, elencando como um de
seus princípios o disposto no art. 2º, X, que diz: “estabelecimento de mecanismos e instrumentos para assegurar o equilíbrio entre os ganhos de
produtividade e os níveis de emprego na automação dos processos produtivos” (BRASIL, 1984), o que demonstra a latente importância dada pelo
legislador, desde antes da promulgação da Constituição de 1988, de se
criar mecanismos de harmonização entre o desenvolvimento tecnocientífico no âmbito das relações de trabalho e a empregabilidade, para que não
seja configurado um quadro de desemprego estrutural.
No âmbito do Poder Judiciário, foi impetrado um mandado de injunção, em 1999, sendo julgado apenas em 2014, acerca do inc. XXVII,
do art. 7º, da Constituição Federal. O mandado de injunção é uma das
espécies de remédios constitucionais elencados que está disposto no art.
5, LXXI, da Carta Federal, a fim de se evitar omissões inconstitucionais.
Conforme entendimento de Barroso (1994, p. 58), a existência do mandado de injunção poderia ser posta em xeque quando cumulada com a
previsão da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais;
ocorre que esse vai além de mero instrumento processual, ele seria um
instrumento de transformação na ordem jurídica.
Além do mandado de injunção, a Constituição ainda prevê outro
instrumento para se evitar omissões inconstitucionais, que é ação direta
de inconstitucionalidade por omissão, que prevê a possibilidade de ser
constatada a ausência de um ato normativo quando necessário e de comunicar as autoridades responsáveis para que tomem as providências cabíveis (BARROSO, 1994, p. 58).
Na decisão, a Ministra Cármen Lúcia, fazendo uso de uma interpretação literal do presente inciso, argumentou que o impetrante não poderia
se enquadrar na “proteção contra a automação”, pois a razão pela qual foi
demitido seria “inovações tecnológicas”, sendo, conforme concluiu a Ministra, conceitos diferentes e que, por tal razão, não seria suficiente para
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dar provimento ao mandado de injunção (BRASIL, 2014).
Ocorre que, a interpretação literal de automação, para não enquadrar inovações tecnológicas, pode significar um reducionismo da vontade constitucional quanto ao espírito normativo do princípio de proteção
do trabalhador em face da automação. Conforme Matias-Pereira e Kruglianskas (2005, p. 6), inovações tecnológicas podem ser compreendidas
como “a introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos e
melhorias significativas que tenham sido implementadas em produtos e
processos existentes”. Assim, se por razão de uma inovação tecnológica,
um empregado perde sua utilidade para uma empresa, então significa que
houve a sua substituição por um novo aparato tecnológico, o que já não
mais se enquadraria em mera inovação, mas, sim, em um processo de
automação laboral.
O contexto de criação da norma constitucional de proteção do trabalhador em face da automação foi atrelado a um modelo de desenvolvimento humano sustentável, que abrange diversos aspectos, como o social,
econômico, científico e tecnológico (SANTOS, SOARES, 2015, p. 5). É
levado em consideração, deste modo, um conjunto de fatores para que se
busque avançar tecnologicamente, aplicando esses novos instrumentos no
ambiente de trabalho a fim de contribuir para o desenvolvimento social e
econômico, sem que, no entanto, seja amplificado o desemprego estrutural em razão da substituição do homem pela máquina.
Os fatores centrais na busca pelo desenvolvimento não pode ser única e exclusivamente a economia nacional, uma vez que o desenvolvimento
seja percebido como um conjunto de ações plurais, que alcança, além da
economia, o meio social, cultural e ambiental. Assim, a simples adoção de
novos maquinários a fim de substituir os empregados no âmbito industrial para alavancar a economia não significa, necessariamente, que esteja
havendo uma contribuição real ao desenvolvimento nacional (PESSOA,
2013, p. 100).
3. OS PROBLEMAS ADVINDOS DA AUTOMAÇÃO E SEUS
IMPACTOS NAS RELAÇOES DE TRABALHO
Apesar dos aspectos positivos da automação, como a substituição
de empregados em profissões consideradas insalubres e que podem afetar
negativamente a vida dos trabalhadores, prejudicando sua saúde física
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e mental, também é necessário considerar os aspectos negativos desse
processo, tendo como uma das maiores consequências o desemprego estrutural (ANDRADE, 2008). Houve, nas taxas de desemprego, no Brasil,
durante o período maio-julho de 2019, conforme dados publicados pelo
IBGE, uma redução de 0,6% em relação ao primeiro trimestre, atingindo
o marco de 11,8% de pessoas desocupadas de 14 anos ou mais.1
A existência do desemprego estrutural, segundo Duarte (2014, p.
202-203), é consequência do desequilíbrio existente nas relações de trabalho no país, em razão das deficiências que criam entraves para a absorção da mão de obra disponível, culminando na exploração dos empregados, desigualdade e pobreza.
Ainda, no que tange a determinadas atividades que podem sofrer
automação, é possível dividir em dois grupos: o primeiro diz respeito a
atividades consideradas rotineiras, atividades que seguem sempre a mesma lógica e que são concretizadas através da repetição do mesmo padrão
produtivo, podendo essas serem passíveis de passar pelo processo de automação; enquanto que o segundo grupo diz respeito a atividades que só
podem ser complementadas pelo uso da tecnologia, como é caso daquelas
que requerem capacidades de problem-solving, intuição, criatividade e
persuasão, já que essas são consideradas como não-rotineiras (AUTOR,
et al, 2003).
A realidade existente na sociedade pós-fordista no que tange as atividades laborais é que o domínio dos empregos se concentrará com aqueles que possuem a qualificação e o conhecimento necessário para estar no
mercado. Um dos meios de se evitar que os trabalhadores sejam afetados
pelo desemprego ocasionado pela automação é a profissionalização e capacitação constante, considerando que, empresas que possuem um maior
nível de uso tecnológico tendem a ter níveis de desemprego baixíssimos
em razão do fato de que, se demitir os seus trabalhadores atuais, podem
não conseguir obter uma mão de obra tão qualificada quanto a que já
possuem (SOUSA, 2013). A educação dos trabalhadores, como diz Freres
(2008, p. 110) “é o objetivo do mercado – tornando-se, ela própria, uma
mercadoria cada vez mais valiosa [...]”.
Ocorre que, a realidade da capacitação dos trabalhadores no país é
escassa, considerando que ainda existem 11,5 milhões de pessoas analfabetas no Brasil e que, apesar de 40 milhões de pessoas terem interesse em
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realizar cursos de qualificação profissional, apenas 3,4 milhões frequentavam esses cursos em 2014, conforme pesquisas do IBGE.2 Tal dado,
acumula-se, ainda, com a crescente taxa do desemprego, que subiu para
12,7% no país, conforme constatado pelo IBGE.3
E no que tange a produção de novas tarefas em razão da automação,
se torna ainda mais complicado falar em capacitação dos empregados,
considerando que as empresas ou, até mesmo, o próprio indivíduo podem
sequer saber quais serão as ofertas de emprego no futuro, conforme dito
por Acemoglu e Restrepo (2018, p. 13):
New tasks tend to require new skills. But to the extent that
the workforce does not possess those skills, the adjustment
process will be hampered. Even more ominously, if the educational system is not up to providing those skills (and if we
are not even aware of the types of new skills that will be required so as to enable investments in them), the adjustment
will be greatly impeded.4
Contudo, a realidade que presumia-se ter sido superada nos 80 tem
retornado à tona nos dias atuais. Em uma pesquisa realizada em parceria
entre a FGV e a Microsoft, foi constatado que o uso da inteligência artificial no país pode aumentar o desemprego em 3,87 pontos percentuais
nos próximos 15 anos, sendo que os mais afetados serão os trabalhadores
menos qualificados, em que as taxas de desempregos podem subir para
5,14 pontos percentuais5. Segundo O’Neil (2017), no que diz respeito ao
processo de automação na América Latina:
Latin America will also see significant change – with roughly
half of the current labor mix in Mexico, Brazil, and Argentina vulnerable to automation, a higher percentage than the
United States. Sales of robots already top $2 billion a year,
showing that the shift is already underway. Brazil looks the
most vulnerable to change, as its mix of stagnant productivity, an aging population, and the infamous “Brazil cost”
make labor expensive. In manufacturing, retail, transportation, and agriculture more than half the work done by 32
million employees could be automated.6
A partir do gradativo aumento da realidade de automação do trabalho, é necessário que haja uma adequada compatibilização entre o aprimoramento da produtividade, gerado pela automação, mas, também,
compreender os impactos que tal processo gera em uma sociedade, iden-

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

167

tificando “as demandas sociais e procurar satisfazê-las antes de criar novas
situações de exigência social e postergar soluções de problemas que vão
acabar por gerar outros” (ANDRADE, 2008, p. 74). O Constituinte nas
deliberações de desenvolvimento da Carta Política brasileira já pronunciava sua preocupação com a automação, como foi dito pela Constituinte
Cristina Tavares “[...] será preocupação e objeto das nossas deliberações
a questão tão dramática da automação e de seu efeito sobre o emprego”
(ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987, p. 2).
E o problema da automação não é exclusivo do Brasil ou de países
emergentes, que ainda estão em processos de desenvolvimento. Com a
globalização, a automação vem se tornando a realidade de diversos países,
seja estes desenvolvidos ou não, que não estão tomando medidas necessárias para adequar a sua legislação interna ao novo panorama das relações
de trabalho com a inserção constante de máquinas substituindo empregados. Na Inglaterra, por exemplo, mais de 6 milhões de trabalhadores
temem serem substituídos por máquinas (PARTINGTON, 2018).
Os processos de automação e inovação tecnológica deve ser pensando de tal modo que a sua inserção nos mais diversos ambientes de trabalho
venha para facilitar e aprimorar não só os processos produtivos laborais,
mas para contribuir com as atividades já praticadas pelos empregados ou,
se com a inserção da máquina a atividade antes realizada por uma pessoa
passe a ser realizada por um objeto, então assegurar meios de transição
dos trabalhadores para que esses não sofram maiores prejuízos, sendo necessário, como diz Cooper (2018) que haja um trabalho cooperativo entre
o governo, os empresários e os sindicatos para facilitar os processos de
automação e a adequação dos trabalhadores a nova realidade.
O Direito é um dos mecanismos imprescindíveis em um organismo
social, tendo em vista que este regula as relações humanas e possui o fator
coercitivo como forma de impulsionar a aplicação de seus pressupostos.
Desse modo, o Estado, como fonte primária criadora do Direito, não deve
se manter inerte perante as mudanças sociais e a sua devida adequação a
realidade normativa do país. Assim, para que as normas positivadas sejam efetivadas, cabe aos membros da sociedade tomarem consciência de
sua necessidade e as segui-las. E dentro do ordenamento jurídico pátrio,
a norma que está acima das demais é a Constituição, da qual o Estado
deve ter como fundamento e buscar concretizar os programas nela ex-
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postos, caso contrário, ela perde sua credibilidade. Nessa perspectiva, o
Constituinte foi claro ao tutelar a proteção do trabalhador em face da automação, afixando tal direito dentro do rol de direitos sociais, essenciais a
sociedade. O Estado, através de seus representantes, deve buscar efetivar o
disposto na Carta Política, através, por exemplo, de políticas públicas que
assegurem à devida proteção do trabalhador sem enfraquecer o desenvolvimento econômico do país (PESSOA, 2013).
CONCLUSÃO
A automação do trabalho é um problema transnacional que tem afetado o atual panorama das relações de trabalho, ao introduzir, de modo
intensificado, máquinas para realizar atividades que antes eram realizadas
por pessoas. Apesar dos processos de automação do trabalho não se tratar
de uma realidade exclusiva do século XXI, percebe-se que, com o impulso
tecnológico contemporâneo, os riscos de substituição laboral estão sendo
amplificados.
O século XXI é marcado pela Quarta Revolução Industrial, que se
manifesta com o desenvolvimento tecnocientífico a níveis nunca antes
percebidos, e, assim como as demais revoluções industriais, com as modificações das relações de trabalho de modo a aprimorar a produtividade
corporativa, são implementadas novos mecanismos que podem afetar negativamente os empregados, já que suas atividades podem se tornar obsoletas e contra produtivas para a própria empresa, gerando um ônus que
não contribui para a adequação dessa ao mercado. Entretanto, por mais
que a empresa deva se adequar as exigências do mercado, ela não pode
se manter ignorante a realidade de seus trabalhadores, que necessitam de
seus ofícios para subsistir e quando ocorre as suas substituições por máquinas estaria contribuindo para o aumento do desemprego.
Por mais que a Constituição Federal evidencie um direito fundamental à proteção do trabalhador em face da automação, a norma foi introduzida pelo Constituinte com uma condicionante para sua aplicação
social, que é tanto a atuação do Poder Legislativo, ao editar uma lei que
especifique as formas de proteção, assim como direciona mandamentos
para o Executivo e para o Judiciário para que não editem medidas contrárias ao disposto no dispositivo normativo. Ocorre que, com a ausência
da lei que deveria tutelar esse direito, os trabalhadores encontram-se na
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iminência de perder seus empregos e sofrerem com as consequências que
o desemprego estrutural gera em uma sociedade.
Com isso, é possível concluir que o Direito não pode se manter inerte ao tratamento da automação como causa de desemprego no país, sem
que, ao mesmo tempo, coíba o desenvolvimento tecnológico e o bom uso
das empresas dos processos que incrementem sua atuação no mercado. O
Estado, na figura de seus três poderes, não pode se manter omisso a um
situação que pode desencadear o aumento de problemáticas sociais que
afetam toda a sociedade, gerando, inclusive, encargos maiores ao próprio
Estado, considerando que afetará não só o contexto social, com a necessidade de encontrar formas de ajudar àqueles que ficaram sem seus empregos em razão da ausência de uma política pública eficaz que tivesse em
seu bojo um processo de adaptação, mas, também, poderá afetar a própria
economia, levando a queda da credibilidade do mercado nacional.
A título de hipótese para enfrentamento da problematização apresentada no curso do presente estudo, pode-se citar a elaboração de políticas públicas de adaptação dos trabalhadores quanto esses tiverem suas
atribuições automatizadas. Essas políticas devem passar por um crivo de
análise de custo-benefício, para se perceber os benefícios em detrimento
dos prejuízos que essas irão gerar na sociedade e, mais ainda, na vida dos
trabalhadores e de seus empregadores, que serão os sujeitos diretos de
afetação destas políticas.
Por fim, cabe salientar ainda que o presente objeto de estudo abre
margens também para novas discussões, de caráter interdisciplinar, entre
as ciências sociais aplicadas, como é o caso do Direito e da Sociologia.
Ainda, com o avanço da automação e sendo essa a causa do desemprego, poderá servir como um gatilho para o desenvolvimento da economia
freelancer ou gigi, podendo também ser conhecida como economia de bicos, em que pela ausência de empregos, os trabalhadores procuram outros
meios de obter seu subsídio para sobreviver, se submetendo a uma variedade de trabalhos que podem ser, inclusive, precários à sua segurança e
saúde.
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RESUMO:
O trabalho é atividade inerente ao ser humano e
se fez presente em todo o seu trâmite histórico. Para
o homem primitivo, o trabalho era concebido com a
finalidade exclusiva de satisfazer suas necessidades.
Atualmente, sua função é outra. A força de trabalho
passa a ser percebida como mercadoria. Na contemporaneidade, outros elementos surgem. No início
deste século, destacam-se os tipos de trabalho denominados crowdwork e on demand, do qual a Uber é
um dos exemplos mais significativos. A partir deles
uma série de questionamentos surgem, inclusive a
incidência do direito positivo nestas novas modalidades laborativas. Neste cenário, a pesquisa se propôs a
responder, a partir da dialética, acerca das principais
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características desta nova morfologia do trabalho verificada no século
XXI, como uma maneira de contribuir para a realização de novas pesquisas, sobretudo aquelas volvidas para analisar a existência de vínculo
de emprego.
ABSTRACT:
Work is an activity inherent to the human being that made itself
present through all the course of history. Since the primitive man, work
was conceived with the unique purpose of satisfying men’s own needs.
Currently, it has another function. Workforce begins to be perceived as
a commodity. In contemporary times, other elements have come. At the
beginning of this century, the so-called crowdwork and work on demand
stand out and, among them, Uber is one of the most significant ones.
From them, a series of questions have emerged, such as the incidence
of positive law in these new work models. In this scenario, the research
aimed at answering, from a dialectical standpoint, issues about the main
characteristics of this new work morphology perceived in the 21st century, as a way to contribute to the conduction of new researches, especially
those focused on analyzing the existence of an employment relationship.
RESUMEN:
El labor es una actividad inherente al ser humano y estuvo presente
en todo su proceso histórico. Para el hombre primitivo, el labor fue concebido con el único propósito de satisfacer sus necesidades. Actualmente, su
función es otra. La fuerza laboral ahora se percibe como una mercancía.
En los tiempos contemporáneos, surgen otros elementos. A principios de
este siglo, destacamos los tipos de labor llamados crowdwork e on demand,
de los cuales Uber es uno de los ejemplos más significativos. De ellos surgen una serie de preguntas, incluida la incidencia del derecho positivo
en estas nuevas modalidades laborales. En este escenario, la investigación
propuso responder, desde una perspectiva dialéctica, sobre las características principales de esta nueva morfología del trabajo verificada en el siglo
XXI, como una forma de contribuir a la realización de nuevas investigaciones, especialmente aquellas desarrolladas para analizar la existencia de
un vínculo de empleo.
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INTRODUÇÃO
O trabalho é atividade reservada ao ser humano e se fez presente
em todo o seu trâmite histórico. Na condição de fenômeno mutável – a
depender do tempo e do espaço e, entoado pelas circunstâncias sociais
– é possível constatar diversas maneiras de sua realização. No comunismo primitivo, era concebido com a finalidade de produzir valores de uso.
Atualmente, sobretudo com a introdução do capitalismo, sua função é outra. A força de trabalho se apresenta como mercadoria e, nesta condição,
sofre grandes transformações impostas pela lógica do mercado, com sua
orientação quase exclusiva de produzir valores de troca.
Na contemporaneidade, mormente nos últimos quarenta anos, o
modo de produção vem passando por drástica transformação, sobretudo
em razão financeirização do capital, do incrível avanço tecnológico e da
prevalência de políticas neoliberais. Anuncia-se a extinção dos empregos.
A moda (ou, talvez, a única alternativa) é ser empreendedor. A classe operária perde sua aparência clássica. Nascem, com isto, novas formas de trabalho supostamente desregulamentadas, eivadas por um forte movimento
de precarização.
Dois tipos de trabalho neste cenário, especialmente nos últimos cinco anos deste século, se destacam: o crowdwork e o on demand, do qual
a Uber é um dos exemplos mais significativos. A partir destes dados, a
pesquisa se propõe a analisar esta nova morfologia do trabalho, como um
dado necessário para futuras pesquisas.
Esta pesquisa adota o método dialético, ao reconhecer contradições
e antagonismos na realidade histórico-social. A partir desta metodologia,
utiliza-se da técnica de pesquisa documental indireta na modalidade pes-
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quisa bibliográfica, ou seja, para a confecção deste artigo serve-se de bibliografia tornada pública, como artigos, livros, monografias, dissertações
e teses. A abordagem é eminentemente jurídica.
O objetivo deste estudo é o de apresentar esta nova morfologia do
trabalho verificada na última década do século XXI, sobretudo estas novas
formas de trabalhar intermediadas por aplicativos e plataformas digitais.
Para cumpri-lo, este artigo é estruturado em três seções, cuja análise recai
acerca da influência da tecnologia na dinâmica das relações de trabalho
e na economia, inclusive com registro das diversas correntes que buscam
categorizá-las a partir desse movimento tecnológico. Por fim, a partir do
caso da Uber, uma das empresas pioneiras desta nova tecnologia, é formulada uma análise mais concreta.
1. TRANSFORMAÇÕES DAS RELAÇÕES DE TRABALHO:
TECNOLOGIA, DESREGULAMENTAÇÃO E PRECARIZAÇÃO
O rumo do trabalho sofre uma drástica transformação nos últimos
anos. Com o exponencial avanço tecnológico iniciado nas últimas décadas, a humanidade passa por um processo de confusão entre os domínios
físicos, biológicos e virtuais da realidade, fenômeno que resulta em uma
automatização e digitalização das relações de trabalho, tão como um virtual encurtamento dos espaços terrestres, como sintoma da globalização.
Vive-se uma alteração abrupta e radical, cuja doutrina denomina como
a Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 (SCHWAB, 2019, p. 18).
Em que se pese poder haver uma melhoria da condição dos trabalhadores com o auxílio da tecnologia, o que realmente sucede é uma
metamorfose do trabalho e das formas de organização, cujas duas graves
consequências são o desemprego estrutural e a precarização (ANTUNES;
ALVES, 2004, p. 337). O que também ocorre com esta mutação no paradigma capitalista é a tentativa de extinção (ou modificação estrutural) da
antiga classe trabalhadora e o surgimento de uma classe de trabalhadores
desregulamentada (ANTUNES, 2009, p. 205).
Para os países de capitalismo mais avançado, tornou-se possível fragmentar seu processo produtivo internacionalmente para nações onde a
mão de obra é menos especializada e recebe menos pela disposição da
força de trabalho, o que visa reduzir os custos produtivos e precarizar as
condições de trabalho da classe operária local, com dificuldade, inclusive,
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quanto à sua reprodução social.
Os países economicamente menos desenvolvidos são os receptáculos
deste processo de fragmentação do modo de produção, cujos trabalhadores oferecem sua força de trabalho aos interesses do capital internacional,
o que faz surgir novas formas de trabalho, cujas experiências demonstram
que este cenário tende a precarizar a condição social dos trabalhadores
(NGAI; CHAN, 2012, p. 388).
Nos países nos quais as indústrias se esvaziam, toda a massa de trabalhadores que por elas eram empregadas fica desempregada, com a ressalva daqueles trabalhadores de conhecimento mais especializado, que se
traduz na apertada minoria, e ainda assim, desde que hajam vagas disponíveis e, ainda assim, desde que seu trabalho, predominante intelectual,
não seja substituído por um robô.
Por outro lado, os países de menor desenvolvimento econômico, os
quais sofrem de questões socioeconômicas preexistentes, e a proteção legal ao trabalhador é reduzida, recebem essas indústrias com uma classe
trabalhadora que, por ser menos especializada e menos protegida, é passível de realizar o mesmo trabalho o qual era prestado pelos trabalhadores
do país de origem, mas de forma precarizada e com menor percepção de
direitos, em razão da necessidade visceral de subsistência.
Parece claro que a vulnerabilidade social tem sido utilizada como
uma justificativa distorcida para o retrocesso de direitos trabalhistas, em
uma falsa relação de causa e consequência, na qual o direito se equivale a
privilégio e a sua retirada seria benéfico para a sociedade.
Esta dinâmica gera um fenômeno essencial para entendermos o
tema em apreço, qual seja, a formação de uma massa de trabalhadores
desempregados, a qual chamamos de exército de reserva. Este é o carvão
dessa nova indústria, porque é sob este fundamento que o trabalhador se
submete ao trabalho precarizado. Ora, se certo trabalhador estiver insatisfeito com as condições de seu trabalho, existe uma imensidão de desempregados de prontidão para tomar o seu lugar no mercado.
Esta massa de desempregados busca subterfúgio em novos modelos
de trabalho, sobretudo desregulamentados, os quais o mercado oferece
alta demanda, como acontece nessas novas formas (atípicas) de trabalho,
com um intenso crescimento no setor de serviços (ANTUNES, 2009, p.
208). Há, com isto, um processo cruel, pois a precarização contempla gru-
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pos de trabalhadores muito distintos, o que impossibilita (ou melhor, cria
dificuldades) a caracterização e o reconhecimento de uma classe própria
(GAIA, 2019, p. 64). Nas palavras de Antunes, “[...] a aparência de autonomia cria a figura do empresário de si mesmo: burguês de si próprio e
proletário de si próprio” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).
Essa massa de trabalhadores sofre de um duplo processo de precarização. Primeiro, com base nessa nova morfologia do trabalho que incentiva a redução da condição social do trabalhador. Depois, quando esse
exército de reserva busca subterfúgio nesses novos modelos de trabalho
desregulamentados e não tem reconhecida a titularidade de certos direitos subjetivos, ainda que devidos, pelo simples fato de que o direito foi
incapaz de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia.
Ainda que seja um problema de ordem global, a precarização é um
fenômeno sentido em menor intensidade nos países com maior proteção
social ao trabalhador. Esta relação não é por acaso, pois é exatamente a
ausência de anteparo social que possibilita a maior exploração dos trabalhadores (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).
Essa intensa expansão do sistema capitalista, possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico, pela quebra das barreiras espaciais e pela criação de macropoderes transnacionais, em última análise, revela uma nova
estrutura do trabalho que desafia o atual paradigma dos direitos humanos
(JULIOS-CAMPUZANO, 2018, p. 28) ao apresentar, como um de seus
efeitos, retrocesso aos direitos sociais conquistados até então. Com isto,
resta ao direito do trabalho no Brasil e em países cuja ambiência é similar
harmonizar os novos institutos que surgem na contemporaneidade, frutos
desse processo de globalização, com os preceitos estabelecidos na ordem
constitucional-trabalhista pátria.
2. A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: GIG ECONOMY,
CROWDFUNDING E WORK ON DEMAND
O crescimento das novas formas organizacionais do trabalho incitou
uma alta atividade acadêmica nos anos mais recentes, na tentativa de entender em que consistem esses fenômenos cujos efeitos surtem na sociedade. Com razão, compreender a Indústria 4.0 se mostra não somente um
desafio, mas um requisito inicial para o desenvolvimento do juslabor ante
essa nova morfologia do trabalho. Para descrevê-los, a doutrina recorre a
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diversos nomes, sendo os principais sharing economy (economia de compartilhamento) (ZANATTA, 2017, p. 79), gig economy (economia do bico)
(STEFANO, 2016, p. 10), uber economy (SIGNES, 2015, p. 3), crowdsourcing, crowdworking e work on demand (EUROPARL, 2016).
Quanto à terminologia apresentada, ainda que reputada pelo Comitê
de Mercado Internacional e Proteção do Consumidor (tradução nossa)
do Parlamento Europeu (EUROPARL) com a alcunha de sharing economy
no Relatório “Uma Agenda Europeia para a economia colaborativa” (tradução nossa), entendemos não ser o termo mais adequado. Isto porque o
aludido documento buscava abarcar todas as novas formas de economia
e atividades laborais que se valem do uso do compartilhamento de dados
ou internet.
Sobre essa delimitação, na doutrina há duas preponderantes linhas
de pensamento em conflito: aquela cujo entendimento é que a economia
de compartilhamento é o gênero, enquanto a economia do bico é uma
espécie, e a outra cuja sustentação é que a gig economy e sharing economy
são coisas distintas, ainda que nascidas da mesma matriz (BARBOSA JR.,
2019, p. 25).
Apesar dos esforços doutrinários, parece não ser possível definir categoricamente essas novas formas de trabalho que surgem com a Indústria
4.0 em função da fluidez que a tecnologia proporciona. O que estes novos
empreendimentos não é uma fórmula rígida de produção, mas inovações
permanentes decorrentes do avanço tecnológico. Inclusive, é este elemento inovação que causa grande alvoroço quando confrontado pelo direito
positivo. O que se mostra mais adequado para fins de classificação é o
apontamento de características semelhantes dentre esses novos modelos.
Para Gustavo Gauthier, os elementos primordiais da economia compartilhada consistem em uma despersonificação das relações interpessoais pelos meios de comunicação digitais, a atomização ou fragmentação
da cadeia produtiva para trabalhadores (a princípio) independentes e uma
nova forma de remuneração pela qual não se contabiliza o tempo à disposição. Sob a sua perspectiva, a economia compartilhada é um fenômeno
que abrange a economia do bico, apesar de ambos os modelos serem inconfundíveis (GAUTHIER, 2017, p. 92).
Vencida esta questão, a vertente que se mostra mais pertinente para
o caso em tela é aquela na qual define a gig economy como um desdobra-
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mento da sharing economy. Ainda, na linha de Valério de Stefano, a economia do bico se divide em dois modelos preponderantes: o crowdwork
e o trabalho on demand (sob demanda, tradução nossa), esta última que
ocorre preponderantemente via aplicativos, ou via apps (STEFANO, 2016,
p. 8).
Em apertada síntese, crowdwork ou trabalho colaborativo (tradução
nossa) é o modelo pelo qual certo tipo de trabalho, de maior complexidade ou não, é repassado para um grupo determinado de trabalhadores
via internet ou outra forma de compartilhamento de dados, que podem
estar dispersos em qualquer localidade conectada do globo. A título de
exemplo, tem-se como crowdwork um grupo de moderadores que avaliam
a adequação de conteúdos em determinados anúncios a sítios virtuais ou
certo grupo de pessoas que é remunerado para responder questionários
online.
Trabalho sob demanda, por sua vez, está mais relacionado com o
trabalho tradicional, principalmente quanto ao setor de serviços e ocorre
preponderantemente na modalidade (via) aplicativos para smartphones
(work on demand via apps). Nele o trabalhador é contratado para operar em uma plataforma virtual a partir de um contrato a fim de realizar
serviços específicos aos consumidores que os demandam via o aplicativo
disponibilizado pela plataforma (BARBOSA JR., 2019, p. 26), a qual não
somente estabelece quais os serviços serão oferecidos, mas também a forma de prestação e o padrão de qualidade (STEFANO, 2016, p. 10).
O uso de plataforma virtual para prestar o serviço de transporte
particular é um exemplo desta iniciativa. As empresas de transporte por
aplicativo se escoram na perspectiva de que somente são detentoras da
plataforma virtual, enquanto os demais componentes necessários para a
consecução de seu negócio, como a aquisição de automóveis e sua manutenção, aquisição de combustível, contratação de seguro, além de outras
minúcias estabelecidas pela própria empresa de aplicativo, recaem sob a
responsabilidade do motorista. Extrai-se deste modelo de negócios um
enxugamento da cadeia produtiva, na medida em que se transfere ao trabalhador a responsabilidade pelo negócio e confere ao capital um aumento do mais-valor (GAIA, 2019, p. 73).
Ao passo do recorte doutrinário, a Uber, uma das primeiras nesse
ramo, oferece uma segunda definição de sua atividade. De acordo com
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informações retiradas de seu site, não se define como uma empresa de
transporte. Conquanto se relacione com motoristas contratados, os quais
os apelidam de “parceiros”, aduz ser uma empresa de tecnologia, cuja plataforma intermedia as relações entre os motoristas e os usuários (UBER,
2019). Por este motivo, se exime de quaisquer responsabilidades perante
os consumidores tomadores de serviço e aposta na inexistência de vínculo
de emprego entre ela e os motoristas.
Ainda que o conceito consagrado pela academia de work on demand
se mostre um óbice inicial (mas não permanente) ao reconhecimento de
qualquer relação jurídico-trabalhista que ultrapasse o trabalho autônomo
e que o posicionamento da Uber impere terminantemente a inexistência
de vínculo de emprego entre ela e os “motoristas parceiros”, é princípio
basilar da ordem constitucional-trabalhista brasileira (e também de muitos ordenamentos jurídicos estrangeiros) o princípio da primazia da realidade, cujo teor prescreve que as relações de trabalho devem ser analisadas
por além do campo da formalidade.
Desse modo, em atenção do aludido princípio e a título de exemplo,
parece necessário analisar uma situação concreta, com o desiderato de
materializar, ou refutar, as teorias antes expostas, ainda que como uma
pista a ser aprofundada em pesquisas posteriores. Em razão do seu pioneirismo, a Uber foi a escolhida. A seguir analisar-se-á como se dá o trabalho
nesta empresa, sob a perspectiva de um motorista contratado, de modo a
verificar se subsiste, entre eles e a plataforma de aplicativo, uma relação
de emprego tutelada pelo direito do trabalho, o que, se for o caso, deverá
ocorrer em novas pesquisas.
3. O CASO DO TRABALHO INTERMEDIADO PELO
APLICATIVO DA UBER
É preciso primeiro delimitar o objeto em análise, qual seja, o trabalho pela plataforma Uber, considerando seus fundamentos e características próprias. Este recorte se aterá somente aos elementos pertinentes para
a análise jurídica do caso.
A Uber Technologies é uma transnacional de sede norte-americana, cuja atividade preponderante consiste nos serviços que presta a partir de seu aplicativo para smartphones, um software capaz de operar em
qualquer localidade do globo, desde que o aparelho que o execute possua
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conexão com a internet. Atualmente, a Uber se faz presente em 63 países
e, ainda que a Uber não possua estrutura física interna em cada um deles
(como acontece neste lado da fronteira), esse caráter eletrônico possibilita
que ela opere em todo o planeta (BABOIN, 2017, p. 332).
Seu aplicativo oferece preponderantemente o serviço de transporte
particular, razão pela qual é classificada como uma transportation network
compay (TNC), uma espécie de gig economy cujo nome nasce com os estudos estadunidenses acerca da adequação desse modelo em relação ao
ordenamento jurídico norte-americano (REDFEARN III, 2016, p. 1028).
A plataforma possui duas interfaces: a do usuário que requer os serviços de motorista, e a do motorista que prestará os serviços de transporte. Para o usuário, basta que faça o download do aplicativo em seu aparelho, que é gratuito e amplamente acessível, disponível para os principais
sistemas operacionais, e crie uma conta, a qual depende de alguns dados
pessoais do particular, como o nome completo, o número de celular e as
informações do cartão de crédito. Depois do cadastro, o usuário é geolocalizado e somente precisa inserir a forma de pagamento desejada, o local
de embarque e de saída para que o aplicativo o conecte a um motorista
filiado à Uber.
Finalizado transporte, o aplicativo calcula o valor que será pago pelo
usuário. A Uber não esclarece exatamente qual o método utilizado para a
fixação dos valores; igualmente não fornece o modo de funcionamento de
seu algoritmo. Sabe-se, contudo, que algumas das variáveis são o tempo e
distância do percurso e, às vezes, na área transitada da cidade e no horário
em que requereu o transporte, isso tudo acrescido à tarifa base do serviço.
De todo modo, é incontroverso que o custo do serviço é determinado
unilateralmente pela Uber (BABOIN, 2017, p. 333).
Caso o pagamento seja efetuado pelo cartão de crédito cadastrado
no sistema, o valor pago irá diretamente à Uber, que realizará o desconto
de uma parcela do pagamento e repassará o restante para a conta do motorista. Caso o usuário pague em dinheiro, o motorista receberá o valor
em sua integralidade e os descontos incidirão sobre as remunerações posteriores pagas via cartão de crédito.
No modelo Uber, o passageiro tem acesso de antemão ao
nome e à foto do motorista, sabe o modelo e a placa do carro
que o transportará, e pode visualizar as avaliações do condu-
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tor realizadas pelos passageiros anteriores, que são disponibilizadas no aplicativo. Tem conhecimento também da rota
que será seguida, além de estimativas do preço do serviço, do
tempo de espera para a chegada do veículo e da duração da
viagem (SARMENTO, apud BABOIN, 2017, p. 333).
Para o motorista se conectar com a Uber não se mostra um procedimento tão simples. Para conseguir trabalhar intermediado pela plataforma, é preciso primeiro se candidatar em uma vaga para motorista parceiro.
Para tanto, é preciso que apresente sua carteira de habilitação nacional
(CNH) e o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Em
ato contínuo, o motorista passará por um processo de checagem de requisitos predefinidos e seleção unilateral pela plataforma, entre eles a revista
dos antecedentes criminais. Nos exatos termos da companhia:
A Uber vai, então, checar os dados informados para avaliar
sua elegibilidade na plataforma através de uma checagem de
antecedentes criminais realizada por empresa especializada
que, a partir dos documentos fornecidos para cadastramento
na plataforma, consulta informações de diversos bancos de
dados oficiais e públicos de todo o País. Uma vez aprovado,
você poderá passar para o passo seguinte (UBER, 2018).
Uma vez cadastrado, urge que o motorista esteja permanentemente
conectado com a internet, pois seu geoposicionamento, enquanto trabalho, é a todo instante rastreado pela plataforma, inclusive para o aplicativo promover a conexão dele com os usuários próximos. Quando um
usuário solicita o serviço de transporte pelo aplicativo, este irá notificar
todos os motoristas próximos, os quais receberão uma notificação para
aceitar a corrida, sendo que inexiste a opção inicial de recusá-la, já que
essa alternativa somente aparece posteriormente ao aceite da solicitação.
O primeiro motorista que confirmar a solicitação ficará responsável pelo
passageiro, cujo trajeto é monitorado integralmente pela Uber.
O motorista, ademais, é passível de outras formas de controle pela
plataforma. Primeiro, quando o motorista recusa ou deixa de aceitar muitas vezes a notificação de solicitação, a qual resultará em graduais suspensões do uso do aplicativo, até um eventual desligamento. Depois, quando
finalizada a corrida, o sistema operacional do aplicativo permite ao passageiro classificar o motorista que lhe prestou o serviço de transporte, com
atribuição de nota entre uma a cinco estrelas, com a possibilidade, ainda,
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de adicionar notas pré-definidas, como carro sujo, motorista educado, dirige bem, ou inserir comentários próprios. Estas informações incorporam
a base de dados da Uber e são usadas para o controle dos motoristas, com
imposição de sanções àqueles com notas inferiores ou benesses para os
bem classificados. Em pesquisa no site da Uber, os motoristas parceiros
que não mantém uma nota mínima de aprovação por parte dos usuários
são desconectados pela plataforma (UBER, 2015).
Em análise ao modelo de negócio da Uber, nota-se que seus dois
pilares são o trabalho (humano) e a infraestrutura de processamento de
dados. Em essência, é esse construto virtual que possibilita o modo de
funcionamento da Uber, porque torna qualquer consumidor capaz de
contratar rapidamente o serviço de transporte particular por seu smartphone. De outro lado, o aplicativo, acrescido de toda sua praticidade, somente se sustenta porque conta com a vasta disponibilidade de trabalho
(humano).
O código da Uber depende de trabalho humano para sua
criação e para seu aperfeiçoamento. Entretanto, o código
não precisa de trabalho humano para seu funcionamento. O algoritmo é um bem não competitivo, não consumível,
que guarda todas as suas propriedades independentemente
da quantidade de usos por parte dos usuários. Sua limitação
depende, unicamente, da própria limitação de usuários determinada em sua programação. Em outras palavras, o fato
de alguém estar consumindo o algoritmo não impede seu
consumo por outra pessoa. Assim, ao contrário dos recursos físicos, nos quais seu consumo por uma pessoa o torna
indisponível para outra, um código que suporte 10 milhões
de usuários poderá ser utilizado por 5, 5 mil ou 5 milhões de
pessoas e ainda assim manterá todas as suas características e
funcionamento sem qualquer redução. O código da Uber é
um bem imaterial, gerado por trabalho humano, que possibilita à empresa executar indefinidamente sua atividade
comercial (BABOIN, 2017, p. 335, grifos nossos).
Por fim, o aplicativo explora o trabalho (humano) de duas formas.
Para constantemente aprimorar o algoritmo da plataforma, a Uber conta,
de acordo com os dados mais recentes extraídos de seu sítio eletrônico,
com a mão de obra de vinte mil empregados altamente especializados,
entre eles programadores, engenheiros e outros especialistas em proces-
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samento de dados, além daquela necessária para o processo burocrático
internacional. Em contrapartida, para prestar o serviço de transporte individual, isto é, a atividade final da plataforma, trabalham para a Uber
mais de três milhões de motoristas sob o vínculo de trabalhador autônomo, fato que não só impressiona, mas explica o modelo de negócio dessa
TNC (BABOIN, 2017, p. 334).
Percebe-se neste modelo que somente a mão de obra mais especializada e técnica consegue manter o status de empregado, enquanto a grande
massa que compõe o exército de reserva, migra para essa nova configuração de trabalho, com renúncia de direitos no caminho.
Ao retomar os tópicos anteriores, parece aparente a forma pela qual
esse novo modelo de trabalho ainda desregulamentado, originado da economia do bico, representa o movimento de precarização e desemprego
estrutural da era em que vivemos e de que modo ele vai de encontro com
a dignidade dos trabalhadores. No entanto, apenas novas pesquisas é que
terão condições mais adequadas para afirmar se há, ou não, vínculo empregatício entre trabalhadores e empresas intermediadas por aplicativos e
plataformas digitais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O rumo do trabalho sofreu drástica transformação na contemporaneidade. O intenso avanço tecnológico vivenciado pela humanidade,
sobretudo nos últimos cinco anos deste século, produziu uma confusão
entre os domínios físicos, biológicos e digitais da realidade, o que resultou em um virtual encurtamento dos espaços no globo e no consequente
rearranjo do capitalismo.
O conteúdo do trabalho como direito humano e fundamental passou a ser deixado de lado ante essas novas formas (atípicas) de trabalho
que, maculadas por pressões globais de precarização, tentaram (e tentam)
desnaturar a natureza do trabalho, na condição de conquista da classe trabalhadora.
Neste cenário, dois tipos de trabalho se destacam: o crowdwork e o on
demand, do qual a Uber é um dos exemplos mais significativos. A partir
destes dados, a pesquisa se propôs a analisar esta nova morfologia do trabalho, como um dado necessário para futuras pesquisas.
O primeiro capítulo abordou a nova morfologia do trabalho de ma-
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neira geral. O segundo capítulo tratou da denominada Quarta Revolução
Industrial e dos aspectos de uma economia pautada por um processo tecnológico aparentemente sem limites. Por fim, o terceiro capítulo, com vistas a conceder maior concretude à pesquisa, analisou o trabalho intermediado pelo aplicativo da Uber, uma das empresas pioneiras nesta nova era.
A pesquisa evidenciou a complexidade dessas novas formas de trabalho e parece ter evidenciado o processo de precarização e desregulamentação da classe trabalhadora. Buscou também apresentar esta nova
forma de trabalhar a partir da situação da Uber. A partir destes dados
parece possível o desenvolvimento de novas pesquisas, sobretudo análises
conclusivas acerca da existência, ou não, do vínculo empregatício.
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ABSTRACT:
The era of information society and, more precisely, the Big Data,
brings into center of the debate them production and manipulation of
personal data and the limits of this treatment regarding the involvement
of personality rights. Motivated by the adoption of a general rule about
personal data protection in European Union, de Brazilian legislator has
approved the General Data Protection Law, making clearly the personal
data protection as a fundamental right.
RESUMEN:
La era de la sociedad de la información y, más precisamente, de Big
Data trae al centro de la discusión la producción y manipulación de datos
personales y los límites de este tratamiento frente a la participación de los
derechos de la personalidad. Motivado por la adopción de un reglamento
general para la protección de datos personales por parte de la Unión Europea, el legislador brasileño aprobó la Ley General de Protección de Datos,
expresamente haciendo de la protección de datos personales un derecho
fundamental.
PALAVRAS-CHAVE:
LGPD; Dados pessoais; Direito Fundamental; Segurança da Informação.
KEY-WORDS
LGPD; personal data; Fundamental right; Information security.
PALABRAS CLAVE:
LGPD; Datos personales; Derecho fundamental; Seguridad de la Información.
INTRODUÇÃO
Vivemos na chamada “era da informação” em que dado e informação figuram como importante ativo das empresas para a consecução de
suas atividades e objetivos.
Por outro lado, a produção de dados é igualmente um fenômeno pre-
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sente nos dias atuais, havendo a necessidade de tratamento desses dados
para a produção de informações que irão agregar valor às atividades econômicas em determinado segmento. Em outras palavras, “[...] os dados se
tornaram matéria-prima dos negócios, um recurso econômico vital, usado para criar uma nova forma de valor econômico” (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013, p. 4).
A tecnologia não se afigura mais como um elemento secundário
quando se fala em estratégia nos negócios. Portanto, o uso da tecnologia
para a extração de volume, variedade e velocidade de dados é ponto fundamental para a estratégia de negócios.
Se, por um lado, há o interesse dos diversos setores da atividade econômica em utilizar dados para a consecução de seus objetivos estratégicos, existe, de outro lado, a preocupação com a proteção de dados pessoais, sobretudo porque envolve um direito fundamental.
Não se pode deixar de mencionar que a necessidade de proteção aos
dados pessoais restou evidente por ocasião do vazamento de dados do
Facebook-Cambridge Analytica, envolvendo cerca de 87 milhões de usuários.
A manipulação de dados pessoais pela empresa Cambridge Analytica teve forte impacto em dois eventos importantes, a saber, a eleição presidencial americana em 2016 e a votação do Brexit.
O caso Cambridge-Analytica teve influência na criação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que serviu de fundamento para a aprovação no Brasil da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O presente artigo objetiva discutir a proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental à luz da disciplina instituída pela Lei Geral
de Proteção de Dados. Para tanto, analisaremos primeiramente a ideia de
Big Data, com vistas a contextualização do momento histórico em que a
necessidade de proteção de dados pessoais surge. Em seguida, traremos
a definição de dados, informação e conhecimento, passando, após, a um
estudo sobre a proteção de dados como direito fundamental da pessoa
humana, terminando com a análise dos principais atores descritos na Lei
Geral de Proteção de Dados (titular, controlador, operador, encarregado e
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados).
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1. BIG DATA
Para entender a proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental, faz-se necessário entender o contexto do Big Data e o seu impacto na sociedade.
Embora a importância dos dados e da informação não seja nova, é
com a consolidação da sociedade digital que o seu papel irá assumir um
protagonismo jamais visto na história da humanidade.
Etimologicamente o termo Big Data vai surgiu no meio da década
de 1990, utilizado pela primeira vez por John Mashey, um cientista aposentado, para se referir à manipulação e análise de um grande volume de
dados (KITCHIN, 2014, p. 99).
Como afirmou Amaral (2016, p. 9), “[...] o elemento principal associado ao Big Data é o registro de qualquer fenômeno, natural ou não, em
dados”. Essa capacidade de produção e registro de dados em larga escala
é o que vai caracterizar o fenômeno do Big Data.
Assim, Big Data é “[...] a capacidade de uma sociedade de obter informações de maneiras novas a fim de gerar ideias úteis e bens e serviços
de valor significativo” (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013, p.
2). Logo, o fenômeno do Big Data refere-se ao enorme crescimento na
quantidade de dados produzidos no mundo1.
Três dimensões básicas estão associadas ao Big Data. A primeira
consiste no volume, já que há a necessidade de se realizar o tratamento e
a análise de volumes de dados muito grandes. A segunda dimensão está
associada à velocidade, pois o plexo de técnicas deverá possibilitar que as
análises do grande volume de dados sejam feitas com agilidade. Por fim,
a terceira dimensão consiste na variedade, pois há diversas fontes de dados, informações distintas formadas e que exigem tratamento adequado
(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015, p. 211).
Neste contexto é que:
A quantidade de informação armazenada cresce quatro vezes mais rápido que a economia mundial, enquanto a capacidade de processamento dos computadores cresce nove vezes
mais rápido. Todos são afetados pelas mudanças (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013, p. 6).
A informação passa a ser considerada como fator de produção em
um contexto em que os dados são produzidos em uma velocidade vertigi-
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nosa, exigindo-se uma gestão da informação, a saber, o método utilizado
por uma organização qualquer para planejamento, coleta, organização,
utilização, controle, disseminação e descarte de suas informações de maneira eficiente (HINTZBERGEN et. al., 2018, p. 56).
Na era da Big Data, o tratamento de dados é de fundamental importância para a prospecção de informações úteis, que agregarão valor à atividade econômica da organização. Segundo Mayer-Schönberger e Cukier
(2013, p. 7), “[...] quando aumentamos a escala de dados com a qual trabalhamos, ganhamos margem para inovar, o que não era possível quando
trabalhávamos com quantidades menores”.
Contudo, o aumento na quantidade de dados disponíveis para prospecção e problemas com a utilização desenfreada de dados pessoais não
passou desapercebido pelo sistema legal, que começou a responsabilizar
inúmeras organizações em razão da ausência dos devidos cuidados com a
segurança dos dados.
No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados disciplinou o conceito
de tratamento de dados, dispondo no artigo 5º, inciso X, in verbis:
Art. 5º Omissis.
[...]
X – tratamento: toda operação realizada com dados pessoais,
como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração.
No contexto do Big Data, o tratamento de dados pessoais passa a
receber atenção especial da legislação, reconhecendo-se a posição vulnerável da pessoa. De acordo com a LGPD o tratamento abrange toda e
qualquer operação que faça utilização de dados pessoais como matéria-prima (FEIGELSON; SIQUEIRA, 2019, p. 23)2.
Com a possibilidade de análise de grande volume de dados não estruturados e em constante modificação, os dados pessoais passam a receber especial proteção jurídica, tendo em vista o potencial lesivo do seu
uso indiscriminado.
Ademais, a Internet contribuiu de maneira decisiva para o processo
de produção de dados. E, juntamente com a Internet, a disseminação de
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dispositivos móveis funcionou como catalizador nesse processo de produção de dados. Assim:
O poder de armazenamento, os recursos computacionais e o
acesso à internet oferecidos por esses dispositivos ampliaram
não somente a quantidade de dados únicos gerados, mas
também a quantidade de vezes que eles eram compartilhados (MARQUESONE, 2016, p. 5).
Esses dados produzidos são registrados, analisados e organizados,
criando um fenômeno chamado de dataficação (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013, p. 54). Segundo Amaral (2016, p. 9):
Do ponto de vista tecnológico, o elemento principal associado ao Big Data é o registro de qualquer fenômeno, natural
ou não, em dados. Esses dados são persistidos, armazenados
para reprodução ou análise, sendo imediata ou futura. Tal
fenômeno é conhecido como datafication. Em outras palavras, datafication é o registro eletrônico de um fenômeno
qualquer.
O Big Data faz utilização de algoritmos e ferramentas aptas a processar grandes volumes de dados em tempo real. Volume, velocidade e
variedade são as características desse fenômeno. Os dados não são estruturados, sendo voláteis, coletados em momento próximo em que são produzidos (SAMPAIO, 2018, p. 18).
Além dos atributos volume, velocidade e variedade, alguns estudiosos acrescentam outros dois, a saber, o valor que diz respeito a importância de um dado para a solução de um determinado problema, e a veracidade, relacionada à confiabilidade dos dados, pois grandes volumes de
dados possuem muitos dados inconsistentes.
O fenômeno do Big Data permite a captura de dados de populações
inteiras ou sistemas em sua quase totalidade, em volumes muito superiores àqueles empregados nas tradicionais análises de dados em pequena
escala. Isso possibilita uma resolução que objetiva ser a mais detalhada
possível. Segundo Amaral (2016, p. 12), “Big Data é o fenômeno de massificação de elementos de produção e armazenamento de dados, bem como
os processos e tecnologias, para extraí-los e analisa-los.”
Por outro lado, há flexibilidade, já que a extensão dos dados pode ser
modificada, pois é possível adicionar novos campos de análise com certa
facilidade, com alto grau de escalabilidade, ou seja, capacidade de rápida
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expansão (KITCHIN, 2014, p. 99).
2. DADO E INFORMAÇÃO
O fenômeno do Big Data revela a importância dos dados e das informações para as organizações no mundo contemporâneo. A tomada de
decisões na atualidade é feita com base na coleta e tratamento de dados e
a sua transformação em informações que agreguem valor para a organização.
Entender os conceitos de dado e informação é fundamental para o
êxito no processo de tomada de decisões, sobretudo porque são noções
distintas.
O advento da Internet of Things (IoT) e taxa de crescimento de dados
no mundo que alcançará a impressionante marca de 44 zettabytes de informações digitais revela o quão importante é o armazenamento de grandes e múltiplas bases de dados.
A descoberta de conhecimento em bases de dados, com a utilização
de ferramentas, como a mineração de dados e a elaboração de modelos
preditivos, é diferencial essencial no mercado altamente competitivo.
Neste contexto, os dados representam o fato bruto, o elemento básico, sendo que o vocábulo “dado” é proveniente da palavra latina datum.
Assim, “Os dados são fatos ou observações brutas, em geral sobre fenômenos físicos ou transações de negócios.” (O’BRIEN; MARAKAS, 2013,
p. 32).
Dados, portanto, são os fatos que são coletados e armazenados, podendo se apresentar em formato eletrônico analógico ou digital (AMARAL, 2013, p. 3). O dado analógico consiste naquele que é transmitido
por intermédio de ondas, podendo sofrer interferência eletromagnética;
já o dado digital é transmitido através de pacotes de bits (AMARAL, 2013,
p. 4).
Os dados representam objetos reais (STAIR; REYNOLDS, 2006, p.
4), podendo, ainda, serem estruturados e não-estruturados. Os primeiros são aqueles dados armazenados em formatos de fácil compreensão,
como por exemplo, tabelas, diferentemente dos dados não-estruturados,
que não possuem uma estrutura previamente definida, como é o caso de
arquivos de música.
Eleutério (2015, p. 31) assevera que os dados são registros de algo
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que foi observado e medido e que podem ser representados textualmente,
visualmente ou de forma numérica. São fatos brutos e, embora possam se
apresentar de forma estruturada, o dado por si só não possui valor significativo e útil.
Seu valor agregado é pequeno e depende de um processo de tratamento para extração de significado e utilidade. Logo, o dado é a matéria-prima da informação, sendo que esta última é o resultado do tratamento
que é conferido a uma determinada base de dados.
Segundo Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015, p. 3):
Os dados [...] podem ser interpretados como itens elementares, captados e armazenados por recursos da Tecnologia
da Informação. São cadeias de símbolos e não possuem semântica (i.e., significado). Seu propósito é expressar fatos do
mundo real de forma a serem tratados no contexto computacional.
Os dados se tornam importante recurso organizacional na medida
em que podem ser analisados e transformados em informação. A informação é o resultado do tratamento dos dados, a transformação do fato
bruto, da representação de um fato da realidade, em valor para a organização.
A informação representa os dados que foram devidamente processados e analisados e que passam a ter um significado em certo contexto
(HINTZBERGEN et. al., 2018, p. 53). O tratamento dos dados produz
utilidade e agrega valor, permitindo que a tomada de decisões seja feita
com base em elementos capazes de lhe conferir solidez.
Para Stair e Reynolds (2006, p. 4), a informação deve ser compreendida como um plexo de fatos brutos organizados e possuidores de valores
adicional, sendo que “As regras e relações podem ser criadas para organizar dados com informações úteis e valiosas.” (STAIR; REYNOLDS, 2006,
p. 5)
O valor econômico da informação está ligado ao tratamento dos dados e das relações que são estabelecidas nesse processo. Por esta razão,
os dados podem assumir valores distintos conforme o contexto que se
apliquem. Segundo Stair e Reynolds (2006, p. 5):
O tipo de informação criada depende das relações definidas
entre os dados existentes [...]. O acréscimo de dados novos
ou diferentes indica que relações podem ser redefinidas e no-
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vas informações podem ser criadas.
O processo de transformação de dados em informação envolve ferramentas de análise, aplicação da matemática a grandes quantidades de
dados (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013, p. 8), com tarefas que
se relacionam de maneira lógica e que são feitas para a obtenção de um
resultado definido (STAIR; REYNOLDS, 2006, p. 5).
Todavia, embora a informação contenha mais valor agregado, o
dado também possui certo valor. Esta é a razão pela qual há necessidade
de proteção de dados (HINTZBERGEN et. al., 2018, p. 55).
Por fim, o tratamento de dados, transformando-os em informação
permite a obtenção de conhecimento, “[...] que corresponde a um padrão
ou conjunto de padrões cuja formulação pode envolver e relacionar dados
e informações” (GOLDSCHMIDT et. al., 2015, p. 3). Segundo Stair e Reynolds (2006, p. 5), “Conhecimento é a consciência e o entendimento de
um conjunto de informações e formas de torna-las úteis para apoiar uma
tarefa específica ou tomar uma decisão”.
3. A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: O DIREITO
À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS COMO DIREITO
FUNDAMENTAL
O cenário descrito nos tópicos anteriores deixa evidente a importância de dados e informações as organizações contemporâneas. Os dados,
como ativos importantes, possibilitam a melhora da competitividade das
organizações, na medida em que tornam possível a elaboração de modelos preditivos que auxiliarão em objetivos específicos e tarefas de tomada
de decisões.
A outro prisma, a sociedade digital permite a formação de trilhas
digitais que podem ser exploradas por organizações. Em outras palavras,
interagir no meio digital produz rastros e dados, os quais podem ser objeto de análise e obtenção de informações.
É conhecido o fato de que uma análise de cinco compras no cartão
de crédito pode revelar muito do perfil da pessoa. Mesma situação se dá
com o comportamento de uma pessoa nas redes sociais.
Neste quadro, a pessoa natural encontra-se em evidente posição de
vulnerabilidade, pois parte de seus dados pessoais estão à disposição de
terceiros sem que ela tenha domínio sobre isso, colocando em risco a pri-
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vacidade, intimidade e dados pessoais.
A Lei Geral de Proteção de Dados surge neste contexto para se colocar como o principal diploma legal sobre o tema no Brasil. Ela inclui fundamentos e princípios que vão para além do seu próprio texto, servindo
como um norte para a interpretação e aplicação de leis que envolvam o
tratamento de dados pessoais e sua proteção (COTS; OLIVEIRA, 2019, p.
39). Segundo Maldonado (2019, p. 12) “Não é preciso ser um especialista
na área da privacidade para compreender a importância que a proteção de
dados ostenta nos dias de hoje”.
Segundo o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, a sua disciplina incide sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais (PINHEIRO, 2019, p. 50). Portanto, a LGPD não trata apenas dos
dados em formato digital, abarcando as bases de dados físicas.
Um primeiro ponto a ser destacado, é que o destinatário da proteção
legal é a pessoa natural. A expressão “dados pessoais” presente na redação
do artigo 1º da LGPD traz esta limitação. A pessoa natural identificada ou
identificável é o sujeito que receberá proteção da lei.
Esta ideia é reforçada pela disciplina contida no artigo 5º, inciso I da
LGPD, in verbis:
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável. (grifamos)
Para que determinada informação seja considerada um dado pessoal, estando abarcada pela LGPD, ela deve estar relacionada a uma pessoa natural, além de ser identificada ou identificável (FEIGELSON; SIQUEIRA, 2019, p. 18).
O critério adotado pela LGPD na definição de dados pessoais é o
expansionista, isto é:
[...] não define apenas como pessoais os dados que, imediatamente, identifiquem uma pessoa natural (viés do critério
reducionista), como poderia ser informações como o nome,
número do CPF, imagem, etc., mas abarcou também os dados que tornam a pessoa identificável de forma não imediata
ou direta (COTS; OLIVEIRA, 2019, p. 71).
Aqui se faz importante salientar que os “dados pessoais” referidos pela Lei Geral de Proteção de Dados abarcam tanto os dados em si
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considerados como as informações resultantes do tratamento de dados,
consoante a distinção feita no tópico anterior. Embora no campo da tecnologia e segurança da informação dado e informação sejam conceitos
distintos, a LGPD não teve essa preocupação. Note-se que essa conclusão
pode ser extraída da simples leitura do inciso I do artigo 5º da LGPD,
que relaciona “dado pessoal” com a “informação relacionada a pessoa
natural”.
Por outro lado, o artigo 4º da LGPD assevera que o diploma normativo não se aplica ao tratamento de dados pessoais que é realizado
por pessoa natural com finalidades exclusivamente particulares e não
econômicas, ao tratamento que é realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações
penais. Por fim, lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais que sejam provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de
comunicação ou uso compartilhado de dados com agentes de tratamento
nacionais ou, ainda, objeto de transferência internacional de dados com
outro país que não o de proveniência e desde que o país de proveniência
possua um grau de proteção de dados pessoais adequado ao disciplinado
na LGPD.
Ainda, deve ser destacado que o artigo 12 da LGPD exclui do âmbito de incidência do diploma normativo os dados anonimizados, que são
aqueles dados relativos a determinado titular que não possa ser identificado, levando-se em consideração a utilização de ferramentas técnicas
razoáveis e disponíveis por ocasião do tratamento3. Há que se destacar,
ainda, que dados anonimizados não podem ser confundidos com dados
pseudoanonimizados. Aqueles não permitem reversão, diferentemente do
que ocorre com os pseudoanonimizados, cuja reversão é possível através
de técnica que esteja em posse do controlador (COTS; OLIVEIRA, 2019,
p. 120).
Lembra Pinheiro (2019, p. 57) que:
A delimitação da aplicabilidade da lei em relação aos tipos de
dados que são considerados regulados pela LGPD demonstra que o tratamento de dados pessoais deve seguir um propósito certo e funcional, mas que não supere a liberdade de
informação e expressão, a soberania, segurança e a defesa do
Estado.

202

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

A proteção aos dados pessoais ofertada pela LGPD tem como objetivo a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade,
bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Neste sentido, a redação do artigo 17 da LGPD, in verbis:
Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de
seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de
liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.
Isso significa que a interpretação das normas que delimitam a aplicabilidade da LGPD deve levar em consideração a natureza do bem tutelado, de modo que a incidência ou não da lei deva promover, ao máximo,
o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Logo:
A LGPD reconhece que, para que o cidadão seja capaz de
controlar o fluxo de seus dados pessoais, é necessário lhe
atribuir certos direitos subjetivos em face daqueles responsáveis pelo controle de tais dados (FEIGELSON; SIQUEIRA,
2019, p. 120).
Neste sentido é que o artigo 2º da LGPD dispõe sobre os fundamentos que subjazem à disciplina de proteção de dados, a saber, o respeito à
privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de
informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico
e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Verifica-se
que “A proteção aos direitos fundamentais é bastante evidente no art. 2º
da LGPD” (PINHEIRO, 2019, p. 53)
Da leitura do artigo 2º da LGPD combinado com o artigo 17 do mesmo diploma resta claro que o desiderato da lei não é obstar o desenvolvimento econômico e tecnológico, mas sim, harmonizar a ordem econômica, disciplinada na Constituição Federal, com os direitos fundamentais e
o respeito à dignidade da pessoa humana.
A LGPD fornece fundamento legal para o tratamento de dados pessoais, proporcionando maior segurança jurídica para controladores e operadores, além de fixar bases claras para a proteção e garantia do direito
fundamental à proteção de dados. Logo, “[...] se não houver base legal a
um determinado tratamento, este não poderá ocorrer ou subsistir, sequer
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na forma de armazenamento” (MALDONADO, 2019, p. 16). E afirma Pinheiro (2019, p. 19) dizendo que “[...] a proteção das pessoas físicas relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais é um direito fundamental,
garantido por diversas legislações em muitos países.”
Por este motivo, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser
realizado para finalidades legítimas, específicas, explícitas e informadas ao
titular. Esse é o princípio da finalidade, havendo a vedação de tratamento
realizado posteriormente e que não esteja compatível com as finalidades
explicitadas (FEIGELSON; SIQUEIRA, 2019, p. 31).
A proteção ao direito fundamental ao tratamento de dados pessoais
objetiva a redução de riscos no que tange a coleta e utilização futura de
dados pessoais. A proteção abarca todo o ciclo de vida do dado, o que vai
desde à coleta até o seu descarte, englobando diversas fases que devem ser
desenvolvidas em conformidade com a LGPD.
Sendo dados pessoais, eles pertencem a seu titular, razão por que o
desiderato da LGPD, a exemplo do que pode ser encontrado no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que serviu de
base para a norma pátria, é possibilitar que as pessoas naturais tenham
maior controle e autonomia sobre os seus dados pessoais (FEIGELSON;
SIQUEIRA, 2019, p. 30).
Além da pessoa natural como destinatária da proteção da lei, a LGPD
enumera outros atores importantes nas relações jurídicas envolvendo o
tratamento de dados pessoais.
O primeiro ator já mencionado é o titular, a saber, a pessoa natural a
quem se referem os dados pessoais que serão objeto de tratamento. Conforme já salientado alhures, o titular é apenas a pessoa natural, havendo
exclusão pela lei da pessoa jurídica.
A LGPD faz alusão, ainda, aos agentes de tratamento, que são o controlador, que pode ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que possui o poder decisório no que tange ao tratamento de dados pessoais, e o operador, que consiste na pessoa natural ou jurídica, de
direito público ou privado, que tem a função de realizar o tratamento de
dados pessoais em nome do controlador. O seja:
O controlador nada mais é do que o responsável pela coleta
dos dados pessoais e por tomar todas as decisões em relação
à forma e à finalidade do tratamento dos dados, ainda que
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não realize diretamente o tratamento em questão (FEIGELSON; SIQUEIRA, 2019, p 21).
Ponto importante a ser destacado é que as atribuições pertencentes ao controlador e ao operador poderão estar a cargo da mesma pessoa
(COTS; OLIVEIRA, 2019, p. 165). A LGPD não exige que controlador e
operador sejam pessoas distintas, podendo haver a cumulação de funções
(FEIGELSON; SIQUEIRA, 2019, p. 22).
Mas, nos casos em que é pessoa distinta, o operador deve proceder
ao tratamento dos dados pessoais observando as instruções que são fornecidas pelo controlador, a quem, por seu turno, cumpre verificar a observância das próprias instruções e normas sobre a matéria. Segundo Cots e
Oliveira (2019, p. 168):
A LGPD não estabelece como serão transmitidas as instruções do controlador ao operador, mas é certo que em toda a
relação na qual um controlador delega a um operador o tratamento de dados pessoais sob sua responsabilidade, deverá
estabelecer instrumentos claros para tal tratamento.
E nesta relação entre controlador e operador, há a exigência legal
(artigo 37) de que sejam mantidos registros de toda e qualquer operação
de tratamento de dados pessoais, especialmente quando a base legal seja
o legítimo interesse.
Há, também, a figura do encarregado, que é pessoa indicada pelo
controlador e cuja função é atuar como canal de comunicação entre o
controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados. Embora a redação original da LGPD previa que o encarregado
deveria ser uma “pessoa natural”, a nova redação conferida pela Medida Provisória nº 869/2018, convertida na Lei nº 13.853/2019 retirou esta
exigência, passando a permitir que o encarregado seja pessoa natural ou
jurídica, a critério do controlador (FEIGELSON; SIQUEIRA, 2019, p. 22).
O encarregado deve ser indicado pelo controlador, tendo este o dever de divulgar a identidade e todas as informações necessárias de contato
do encarregado publicamente, de preferência em site eletrônico (FEIGELSON; SIQUEIRA, 2019, p. 22).
As atividades básicas do encarregado, segundo o § 2º do artigo 41 da
LGPD são o de aceitar as reclamações e comunicações dos titulares, além
de prestar esclarecimentos e adotar providências, e receber comunicações
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da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários da
entidade no que tange as práticas a serem adotadas em relação à proteção
de dados pessoais, além de executar as demais atribuições que forem estabelecidas pelo controlador ou em normas complementares.
Por fim, ator importante previsto na LGPD é a figura da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, que consiste em órgão da administração
pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da
LGPD.
Uma leitura da LGPD mostra que o inciso XIX do artigo 6º traz a
menção à “Autoridade Nacional”, enquanto que no Capítulo IX do diploma normativo a autoridade recebeu outro nome, a saber, “Autoridade Nacional de Proteção de Dados”. Não obstante, “[...] os termos ‘autoridade
nacional’ e ‘Autoridade Nacional de Proteção de Dados’ são sinônimos
para fins de aplicação da LGPD” (COTS; OLIVEIRA, 2019, p. 73)
A razão disso está no fato de que este ator estava previsto nos artigos
55, 56 e 57, os quais foram vetados, sendo que, posteriormente, com a Medida Provisória 869/2018 houve alteração do inciso XIX, revogando a previsão de que a autoridade nacional deveria fazer parte da administração
pública indireta, vinculando-a diretamente à Presidência da República.
Assim, o artigo 55-A prescreve, in verbis:
Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, órgão da
administração pública federal, integrante da Presidência da
República.
Trata-se, portanto, de órgão da administração pública direta, possuidora de autonomia técnica (art. 55-B), cuja composição encontra-se
disciplina no artigo 55-C da LGPD.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por envolver direitos da personalidade, a proteção de dados pessoais
foi considerada pela União Europeia como um direito fundamental, passando a merecer proteção jurídica adequada.
A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, tendo por base o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, trilhou a mesma
senda, deixando clara a intenção do legislador pátrio em considerar a proteção de dados pessoais como um direito fundamental do titular, a saber,
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a pessoa natural.
Por outro lado, segurança e prevenção passam a ser duas premissas
básicas na lógica da proteção de dados pessoais, haja vista que enquanto
direito fundamental, a proteção de dados pessoais exige a implementação
de medidas efetivas para a segurança no tratamento de dados.
A proteção de dados pessoais somente ocorrerá se houver a observância dos critérios legais previstos na LGPD no que tange a inserção de
medidas necessárias à garantia da segurança do tratamento de dados pessoais, proteção que deverá abarcar todo o ciclo de vida dos dados.
Outrossim, importante destacar, como visto, que a expressão “dados”
utilizado na lei não pode ser interpretada restritivamente. No âmbito da
Tecnologia da Informação os termos “dado” e “informação” expressam
conceitos distintos, sendo este o resultado do tratamento daquele.
Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais
abarcam tanto o dado em sentido estrito quanto a informação obtida, na
medida em que o desiderato principal da lei é a proteção de direito fundamental ligado à personalidade, a intimidade e privacidade.
Logo, tanto a manipulação de dados quando as informações produzidas a partir deles recebe a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados,
exigindo-se condutas de controladores, operadores e encarregados para o
fomento de uma maior segurança da informação.
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início. Observa a necessidade de o Poder Público garantir a efetividade da
educação de qualidade, cumprindo disposição legislativa que determina
ser o ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada a gratuidade
aos que não tiverem esse acesso, na idade própria, acesso este entendido
como direito público subjetivo – que realiza o valor da liberdade - cujo irregular ou não-oferecimento pelo Poder Público importa responsabilidade da autoridade competente. Revela que a educação de qualidade designa
um passo concreto à efetividade do valor da liberdade de cada pessoa. A
reflexão crítica se realiza por meio de abordagem compreensiva-interpretativa e pelo método de revisão de literatura, trazendo aos estudos o texto
constitucional, doutrina jurídica e da área da educação, jurisprudência e
legislações, atuais e pertinentes com a matéria discutida. Todos os documentos pesquisados corroboram o encaminhamento dos resultados do
presente estudo, notadamente, os que conceituam o vocábulo “princípio”
à compreensão do valor da liberdade; os legislativos que dispõem sobre
o direito à educação e instrução infantil, entre outras a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB); do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1789); do Fórum Nacional da Educação (2013), além do texto
da vigente Constituição da República Federativa do Brasil.
ABSTRACT:
This article discusses the right to education, highlighting the need
to provide it with quality, from early childhood education, which is the
environment where formal education usually begins. Observes the need
for the Public Power to guarantee the effectiveness of quality education,
complying with a legislative provision that determines that compulsory
and free elementary education is guaranteed, free of charge to those who
do not have this access, at their own age, access understood as a subjective
public right - that realizes the value of freedom - whose irregular or non-offering by the Public Power is the responsibility of the competent authority. It reveals that quality education designates a concrete step towards
the effectiveness of the value of freedom for each person. Critical reflection takes place through a comprehensive-interpretative approach and the
literature review method, bringing to the studies the constitutional text,
legal and education doctrine, jurisprudence and legislation, current and
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relevant to the subject discussed. All the researched documents corroborate the forwarding of the results of the present study, notably those that
conceptualize the word “principle” to the understanding of the value of
freedom; the laws that provide for the right to early childhood education
and instruction, among others, the National Education Guidelines and
Bases Law (LDB); the Child and Adolescent Statute (ECA); the Universal
Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789); the National
Education Forum (2013), in addition to the text of the current Constitution of the Federative Republic of Brazil.
RESUMEN:
Este artículo aborda el derecho a la educación, exaltando la necesidad de que se brinde calidad, desde la educación de la primera infancia,
que es el entorno donde generalmente comienza la educación formal. Observe la necesidad de que el Poder Público garantice una certificación de
la educación de calidad, la disposición legislativa que determina que es el
mandato fundamental obligatorio gratuito, la garantía de un bono adicional que no es real, es un acceso, una forma de sí mismo, acceso a esto
entendido como el resultado público subjetivo, que se da cuenta del valor
de la libertad, cuya irregularidad o no oferta por parte del Poder Público
es responsabilidad de la autoridad competente. Revela que la educación
de calidad designa un paso concreto hacia la efectividad del valor de la
libertad para cada persona. La reflexión crítica se lleva a cabo a través
de un enfoque comprensivo-interpretativo y un método de revisión de
la literatura, que lleva a los estudios el texto constitucional, la doctrina
jurídica y educativa, la jurisprudencia y la legislación, actual y aborda el
tema discutido. Todos los documentos pesados corroboran el envío de los
resultados del presente estudio, especialmente aquellos que conceptualizan la palabra “principio” para comprender el valor de la libertad; las leyes
que prevén el derecho a la educación e instrucción de la primera infancia,
entre otras, la Ley Nacional de Pautas y Bases de Educación (LDB); el
Estatuto del niño y el adolescente (ECA); la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); el Foro Nacional de Educación (2013), además del texto de la Constitución actual de la República
Federativa de Brasil.
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PALAVRAS-CHAVE:
Direito fundamental social à educação de qualidade; Instrução infantil de qualidade; Deveres do Estado; Estado Democrático de Direito;
Efetividade do valor da liberdade.
KEYWORDS:
Fundamental social right to quality education; Qualified children’s
instruction; State duties; Democratic state; Effectiveness of the value of
freedom.
PALABRAS CLAVE:
Derecho social fundamental a una educación de calidad. Instrucción
infantil de calidad; Deberes del estado; Estado Democratico de derecho;
Efectividad del valor de la libertad.
1. NOTAS INTRODUTÓRIAS
O presente artigo traz considerações atuais e relevantes sobre o direito constitucional fundamental social à educação de qualidade, afirmando
que a educação formal passa pela instrução infantil de qualidade, e que
sendo ambas concretizadas, podem corroborar a efetividade dos direitos
fundamentais, individuas, coletivos e difusos. O valor da liberdade é considerado como o horizonte a ser alcançado por cada pessoa, o qual corrobora o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Quanto maior
a qualidade na prestação da educação, maiores são as possibilidades de a
pessoa realizar o valor amplo da sua liberdade.
Recorda, assim, do Fórum Nacional da Educação de 20131 que debate sobre a necessidade de organização e planejamento de ações nacionais
de gestão educacional, buscando a efetividade do direito à educação de
qualidade que é fundamental e deve ser realizado por meio políticas públicas desenvolvidas, a partir de eficiente gestão educacional. O exercício
da cidadania e a materialização do valor da igualdade abrangem o acesso
e a permanência das pessoas no sistema nacional educacional, observada
a visão organizacional das políticas de educação nacional.
Ressalta a importância do direito à educação (de qualidade), disposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789),
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que recomenda a obrigatoriedade e a gratuidade da educação básica, e a
não discriminação de crianças ao acesso à escola pública e ao seu caráter
social, respeitando-se os direitos do homem e suas liberdades fundamentais ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, fortalecendo valores de
tolerância e amizade, na busca da paz.
Refere-se ao texto constitucional, invocando, entre outros, o inciso II,
do seu artigo 5º, afirmando que ninguém está obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, exaltando o princípio da legalidade e, implicitamente o valor da liberdade de ação. Invoca, também,
o disposto nos artigos 6º e 205 da Constituição da República Federativa
do Brasil, que preconiza ser a educação um direito fundamental social de
todos e um dever do Estado e da Família a ser exercido com a colaboração
da sociedade, revelando o caráter social do direito à educação, imprescindível à materialização da dignidade humana. A implantação da educação
de qualidade por meio de implementação de políticas públicas e/ou concretização de decisões judiciais e/ou cumprimento de legislações pertinentes, materializam direitos e garantias fundamentais, selecionando-se.
Busca a compreensão do vocábulo “princípios”, apontando várias
doutrinas sobre a matéria e seleciona alguns dos seus significados para
salvaguardar direitos fundamentais constitucionais e, também, para fundamentar a decisão de conflitos concretos por parte do Poder Judiciário.
A justificativa do presente estudo é revelada pela relevância e atualidade da temática debatida, que envolve os direitos humanos e fundamentais, especialmente o direito social à educação formal (de qualidade) à
efetividade dos demais direitos e garantias fundamentais constitucionais.
A implantação da educação de qualidade, desde o início do seu processo
formal – que acontece com o implemento e realização da instrução infantil
-, deve acontecer de maneira eficiente, ofertando novas e atualizadas metodologias de ensino-aprendizado ao educando, conteúdos disciplinares
relevantes e contemporâneos, além de preparo profissional, viabilizando
a sua inclusão no mercado de trabalho. Justifica-se, também, por meio da
materialização do direito à educação de qualidade pelo Poder Judiciário,
respeitados os fundamentos e princípios constitucionais.
Refere-se à interpretação do artigo 6º, da Constituição da República
Federativa do Brasil - que arrola a educação (formal e de qualidade) como
um direito fundamental social – encaminhando reflexões sobre a sua im-
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portância à concretude dos direitos e garantias fundamentais constitucionais e dos demais direitos e interesses individuais, coletivos e difusos, nas
esferas pública, privada e difusa. Nesse sentido, a qualidade da instrução
infantil - em todos os níveis do ensino-aprendizado - é fundamental à
efetividade dos direitos, materializando o princípio da liberdade, que é de
cada um.
A reflexão crítica é realizada por abordagem compreensiva-interpretativa e pelo método de revisão de literatura, valendo-se de estudos doutrinário (da área jurídica e da área da educação), jurisprudencial, legislativo e constitucional, atuais e pertinentes com a matéria discutida. Todos
os documentos pesquisados conduzem, com coerência, os resultados esperados, notadamente a Constituição da República Federativa do Brasil; a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); o Fórum Nacional
da Educação (2013); a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1789).
2. A EFETIVIDADE DO VALOR DA LIBERDADE A PARTIR
DA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS
FUNDAMENTAIS: ALCANCE DO VOCÁBULO “PRINCÍPIO”
De início, importante o disposto no artigo 2º, da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB) que estabelece ser a educação um
dever da família e do Estado, inspirando-se “nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tendo por fim o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo ao exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Assim, falar em valor da liberdade requer a compreensão de alguns
significados que o ordenamento jurídico nacional oferta ao vocábulo
“princípio”. Entre outros, os princípios gerais do direito e os princípios
constitucionais reforçam argumentos jurídicos, justificando a efetividade
de garantias e direitos constitucionais fundamentais.
Várias são os conceitos oferecidos ao vocábulo, extrai-se de Abbag2
nano que princípios são nortes de proposições básicas, fundamentais e
típicas, cientificamente edificadas, diferentemente da Matemática e da Lógica, as quais utilizam no lugar deste vocábulo “princípios”, as expressões
“axiomas e/ou postulados”, o que é feito nos momentos em que lidam com
premissas de discursos, relacionando referido vocábulo (“princípios”)
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com teoremas particulares que corroboram o desenvolvimento de determinados sistemas.
Os dicionários mais populares3 ofertam ao vocábulo “princípio” o
significado de “momento inicial da existência de alguma coisa, ação ou
processo”; ou “proposição fundamental, base de uma ordem de conhecimento”, ou “ditame moral, preceito, regra, lei”; ou, ainda, “o que é base
de algo, razão, raiz, causa primeira”. Pois bem, os princípios dão suporte
e sustentação aos elementos que compõem o corpo e a estrutura das esferas específicas do conhecimento e, também, das esferas mais gerais, todos
eles, podendo ser classificados conforme aspectos ético, político, espacial,
temporal, lógico, entre outros. Todos esses aspectos relacionados à classificação dos princípios importam aos hermeneutas, estudiosos e aplicadores do direito, porque apontam direções e alcances das normas jurídicas, justificam e fundamentam propostas de soluções aos casos concretos
apreciados, funcionando como timoneiros dos rumos sócio-jurídicos das
pessoas, das coletividades e do Estado.
Princípios podem, assim, ser considerados como normas que agregam elevada carga de valor, refletida em todo o sistema jurídico brasileiro,
e que objetiva, em última análise, materializar o Estado Socioambiental e
Democrático de Direito. Podem ser entendidos como premissas básicas,
fundantes ou normas de caráter geral - das quais derivam normas de caráter vinculante, cogente, obrigatório ao desenvolvimento de teorias científicas jurídicas, servindo de apoio, equilíbrio e sustentáculo do ideário de
Justiça que norteia o Direito, e constituem bases jurídicas fundamentais
orientadoras dos intérpretes e aplicadores do direito - são denominadas
de “princípios gerais de direito”, que revelam postulados genéricos e, também, princípios específicos dirigidos a ramos específicos da ciência jurídica.
Os princípios gerais de direito, podem ser invocados como fontes
de colmatação do direito. O artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiras – LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42, com a redação
ofertada pela Lei nº 12.376/10) revela que “Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito”. Destacam-se, assim, três fontes de integração do sistema
jurídico - a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito -, que
são utilizadas pelo aplicador do direito, nos vazios da lei (lacunas legisla-
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tivas), observada a inexistência de hierarquia entre elas.
Contemporaneamente, entre diversas doutrinas, as de Robert Alexy
e de Ronald Dworkin têm fundamentado muitos julgamentos de casos
concretos, a partir da compreensão das normas jurídicas como “princípios” e como “regras”, no contexto das categorias jurídicas. Pensamento
comum dos autores é marcado pela adição das “normas-princípio” no
elenco das “normas-regra”, abrindo ocasião de discussões sobre conceitos e conteúdos originários de teorias essencialmente positivistas, e suas
reinterpretações. Esse fato permite nova leitura e hermenêutica das realidades sócio-jurídicas contemporâneas, que podem transpassar esferas do
conhecimento e fortalecer o regramento jurídico nacional, por meio de
ações novas, de condutas e atividades que vislumbrem a garantia, tutela
e proteção de pessoas, coletividades, Estado, meio ambiente e sociedade.
Robert Alexy4entende que tanto as regras como os princípios são
espécies do gênero normas, ambos apontando aquilo que deve ser formulado, por meio de expressões deônticas básicas, envolventes do dever,
da permissão e da proibição, e a partir de critérios utilizados à distinção
entre eles (regras e princípios), sendo que o mais utilizado é o critério da
generalidade, pelo qual as regras (normas) possuem um grau de generalidade mais baixo, e os princípios (normas) possuem um grau de generalidade mais alto. Para o doutrinador os princípios são sempre razões
“prima facie”, estando intimamente ligados ao conceito de valores, e as
regras indicam razões definitivas, quando não exista exceção estabelecida.
Argumenta que os princípios e as regras são razões de naturezas distintas,
podendo (ambos) serem considerados como razões das ações ou das normas5. Já, Ronald Dworkin6 afirma que as regras, sendo válidas, devem ser
aplicadas da maneira “tudo-ou-nada”, contendo, os princípios, elementos
indicadores de uma direção, sem apontar, contudo, consequências necessárias à determinada decisão.
Dworkin e Alexy, doutrinadores elencados no movimento pós-positivista, identificam distinções entre os conceitos e maneiras de aplicação
dos “princípios” e das “regras”, fato este, exaltado pela doutrina e jurisprudência contemporâneas nacionais. Nesse contexto, importante destacar que a teoria normativa dos princípios adquire volume no movimento
pós-positivismo, o qual releva os princípios, impulsionando a sua utilização pelos intérpretes/aplicadores do direito, situação que não ocorria na-
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turalmente no movimento positivista, em cujo apogeu os princípios eram
aplicados, notadamente, como fontes jurídicas supletivas, desempenhando função de meros coadjuvantes.
Ensina Paulo Bonavides7 que a juridicidade dos princípios passa por
três distintas fases: a primeira, identificada como “jus-naturalista”, em que
os princípios desenham espaços totalmente abstratos e ressaltam diferentes valores, causando incertezas à normatividade e inspiração aos postulados de Justiça; a segunda fase, a “jus-positivista”, em que os princípios são
contemplados pelos novos Códigos como fontes normativas subsidiárias
do direito; a terceira fase, conhecida como “pós-positivista” (últimas décadas do século XX), em que os princípios são acolhidos a partir de uma
hegemonia axiológica e tratados como normas jurídicas, possuidoras de
força vinculante, e, também, como fundamentos valorativos dos novos
sistemas constitucionais.
Luís Roberto Barroso8 recorda que o movimento pós-positivista abre
novos caminhos ao Direito e inicia transformações na doutrina positivista, asseverando que “a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a
insegurança é a característica da nossa era”. Reconhece, no pós-positivismo, um ideário difuso, no qual se inclui uma definição das relações entre
“valores, princípios e regras”, relacionadas às teorias dos direitos fundamentais e à nova hermenêutica jurídica, que guarda deferência ao ordenamento positivo, nele introduzindo valores de justiça e legitimidade, e
promovendo o constitucionalismo moderno - precursor da reaproximação dos valores éticos e jurídicos9.
Enquanto Barroso releva a definição das relações entre “valores,
princípios e regras”, incluída no ideário difuso, reconhecido pelo movimento pós-positivista, Paulo Bonavides10 reconhece a complexidade da
temática, lecionando que no pós-positivismo, a doutrina do Direito Natural e a do positivismo ortodoxo são criticadas e enfrentam reação intelectual, capitaneada, notadamente, por Dworkin, cuja doutrina contribui
à caracterização de novos ângulos de normatividade, relacionados, notadamente com os princípios. O autor afirma que a construção doutrinária
da normatividade dos princípios é devida, em grande parte, à Filosofia e
à Teoria Geral do Direito, as quais desejam superar a clássica antinomia
entre o Direito Positivo e o Direito Natural.
Na raiz do pensamento jurídico ocidental reside a marca da distin-

218

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

ção entre direito positivo e Direito Natural, lecionando Norberto Bobbio11
que o positivismo jurídico (de origem germânica) não deriva do positivismo filosófico (de origem francesa), muito embora, ligado a ele, a partir de
aproximações orientadas por doutrinas jurídicas, estando o jus-positivismo vinculado à crença exacerbada do poder do conhecimento científico.
Observa-se, também, que o positivismo jurídico é leal aos princípios do
positivismo filosófico, rejeitando além das abstrações jurídicas, também,
a ideia de Direito Natural (metafísica e anticientífica), na medida em que
procura afastar a ideia de valores, entendendo que o direito repousa somente na lei12.
Considerados os elementos principais da teoria da “Tridimensionalidade da Norma Jurídica”, inserida no ordenamento jurídico brasileiro
por Miguel Reale13 (1.968) tem-se que a “realidade histórico-cultural tridimensional é ordenada de forma bilateral atributiva, segundo valores de
convivência”. A teoria desperta o intérprete/aplicador do direito para a
importância da utilização do raciocínio dialético na integração, harmonização e atualização dos valores, ocorrida no momento da interpretação
e aplicação das normas jurídicas aos casos concretos. “Fato, valor e norma” é a tríade relevante considerada pela “teoria tridimensionalista” na
aplicação da norma jurídica ao fato concreto, na busca de soluções mais
atualizadas e em conformidade com o valor da Justiça, no tocante ao fato
trazido à análise.
E, ainda, dos ensinamentos de Hans Kelsen14, que localiza o Direito
na esfera do “dever-ser” – apesar da possibilidade de se invocar a Justiça
na aplicação da norma jurídica ao caso concreto - extrai-se que a ordem
jurídica está disposta em estrutura normativa piramidal, que abrange a
norma jurídica como o objeto primordial da ciência do Direito. Afirma
o autor que as normas jurídicas estão sucessivamente interligadas dentro
de estrutura hierárquica de normas válidas, alcançando sistematicamente
a denominada Norma Fundamental, a qual oferta legitimidade à referida
estrutura normativa hierarquizada de normas válidas. Essa estrutura piramidal - que compreende normas dispostas, sistematicamente, e respeitam
a hierarquia existente entre elas -, coloca no topo da pirâmide do sistema
jurídico nacional, a Constituição da República Federativa do Brasil, a qual
respeita a Norma Fundamental (o valor da Grande Norma ou Norma Hipotética) é externa ao referido sistema, anterior a ela, podendo inclusive
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tratar-se de uma revolução que triunfa15.
Além dos estudos de doutrinas clássicas e contemporâneas que conceituam, explicam e orientam sobre os “princípios”, o presente trabalho
aponta a necessidade de se refletir sobre a influência contemporânea exercida pelos princípios na fundamentação de decisões de casos concretos,
materializadas pelo Poder Judiciário, cujas consequências sociais e jurídicas da sua aplicação, ou não aplicação repercutem diretamente na vida
das pessoas.
Nesse sentido, entender-se que os princípios são dotados de normatividade abre espaço à compreensão do significado e da importância que
eles ostentam como “esteios do ordenamento jurídico nacional”. Os princípios podem ser considerados como nortes interpretativos e, também,
como fundamentos de validade das normas jurídicas no ordenamento jurídico nacional, o qual abrange desde as leis gerais e abstratas, às normas
jurídicas regulamentadoras dos serviços públicos e das funções exercidas
pelos agentes da Administração Pública, e demais poderes constituídos.
O descumprimento (ou violação) da norma jurídica materializa o desrespeito ao próprio Direito, que deixa de efetivar o valor que ela contém, podendo, inclusive, invalidar efeitos esperados pela Administração pública,
em prol dos contribuintes.
A matéria relativa à força normativa dos princípios constitucionais e
sua aplicabilidade imediata aos casos concretos é discutida por inúmeros
doutrinadores, não havendo unanimidade no entendimento da matéria,
já que uma parte da doutrina nega e a outra afirma referida força normativa e aplicabilidade imediata aos casos concretos, com base na necessária
efetividade do Direito. O Supremo Tribunal Federal tem alegado que a
violação aos princípios não enseja a admissibilidade de Recurso Extraordinário, negando, assim, referida força normativa com a utilização da
técnica da “interpretação conforme”, de acordo com o texto da Ementa
que trata de matéria constitucional relacionada à discussão sobre correção monetária de caderneta de poupança, em improvido AI 749925, STF,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 1ª T, Julg: 15.09.2009, que discute sobre
ofensa ao artigo 5º, II, XXXVI, LIV e LV da Constituição da República
Federativa do Brasil, conforme exposto, a seguir
O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
contrariedade ao art. 5º, II, da CF, quando a verificação da
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ofensa envolva reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal “a quo” (Súmula 636/
STF). A orientação desta Corte, por meio de remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, LIV
e LV, da CF pode configurar, em regra, situação de ofensa
reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do RE [..]
Lima16 explica que quando o Supremo Tribunal Federal decide que o
Recurso Extraordinário é cabível nas situações de violação direta à Constituição da República Federativa do Brasil, e que a alegação de violação a
princípio não enseja a admissibilidade do Recurso Extraordinário, acaba
por negar a força normativa do princípio, pela aplicação da técnica da
“interpretação conforme”. Mas, como o Supremo Tribunal Federal (STF) é
considerado o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, é ele (STF) o órgão competente para apreciar e decidir, em última instância, acerca do conteúdo constitucional levado à apreciação. Logo, deve
o STF revelar que, ainda que ocorra uma violação reflexa, a Corte Superior
deve analisar os fundamentos do recurso, para decidir sobre a ocorrência
(ou não) da “interpretação conforme o texto constitucional”, impedindo o
aviltamento dos dispositivos constitucionais, e reforçando a necessidade
de se extrair dos princípios a normatividade de que são dotados.
A importância dos princípios acontece de maneira distinta no momento histórico jus-naturalista, no jus-positivista e no pós-positivista,
passando pelos espaços abstratos desenhados pelos princípios no primeiro momento (jus-naturalista), deixando incertezas à normatividade
e inspirando postulados de Justiça. No segundo momento os princípios
são acolhidos como jurídicos pelos Códigos vigentes, e utilizados como
fontes normativas subsidiárias. No terceiro momento (pós-positivista) a
aplicação jurídica dos princípios ganha relevo e promove a concretude do
Direito, afastando debates abstratos da sua esfera de aplicação, relevando
a normatividade, a positividade e a excelência dos princípios.
Mas, se restam claros os conceitos e a importância dos princípios
nos momentos históricos trazidos pelos doutrinadores, o que mesmo não
ocorre com as decisões dos julgados publicados pelo Supremo Tribunal
Federal, que trazem para a mesma matéria - relacionada à aplicação e força dos princípios - decisões distintas. Veja-se, que a ementa do julgado,
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trazida à baila (AI 749925, STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 1ª T, Julg:
15.09.2009), nega negando a sua força normativa dos princípios, por meio
da técnica da “interpretação conforme o texto constitucional”, afastando,
assim, o que o movimento pós-positivismo tem afirmado sobre a necessidade da sobrepujança dos princípios, na aplicação dos casos concretos.
Por derradeiro, resta indagar a importância da consideração dos significados dos princípios para o ordenamento jurídico nacional, trazidos
pelo presente artigo, para o reforço da importância do valor da liberdade,
valor este que se materializa sempre que os direitos fundamentais sociais,
individuais, coletivos e/ou difusos são concretizados na esfera jurídico-social.
A importância da compreensão do vocábulo “princípio” ao presente
estudo, vem relevada por meio dos necessários conceitos, selecionados e
trazidos à baila pelos dicionários mais populares e, também, os filosóficos,
como é o caso de Abbagnano; pelas doutrinas clássicas e contemporâneas
que acolhem, entre outros, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Miguel Reale,
Robert Alexy, Ronald Dworkin, Paulo Bonavides, José Afonso da Silva;
pelas Legislações pertinentes; e, também, pelos julgamentos dos Tribunais
nacional, conforme exemplo revelado.
Nesse passo, recorda-se que o foco principal do presente estudo é
a reflexão sobre o direito à educação, exaltada a necessidade de ser ela
prestada com qualidade, desde a instrução infantil, observada a necessidade de o Poder Público garantir a efetividade da educação de qualidade,
cumprindo disposição legislativa da obrigatoriedade e gratuidade desse
acesso, com o objetivo de reforçar a concretude dos demais direitos fundamentais, e ao final materializar o valor da liberdade de cada pessoa,
valor este, considerado horizonte a ser alcançado por todas as pessoas e
pelo Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, José Afonso da Silva17 afirma que só existe uma liberdade, sendo ela “sempre uma e a mesma”, porém, ela pode ser percebida em distintas relações, que podem ser classificadas como liberdade
da: “pessoa física (locomoção, circulação); pensamento (opinião, religião,
informação, artística); expressão coletiva (reunião, associação); ação profissional (livre escolha e exercício de trabalho, ofício e profissão); de conteúdo econômico e social”.
E, por derradeiro, ao esclarecer José Afonso da Silva18 que quanto
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mais fortalecidas as liberdades, mais fortalecido estará o regime democrático da nação e (vice-versa), quanto mais fortalecido o regime democrático da nação, mais fortalecidas estarão as liberdades, concorda-se com
a doutrina do autor sobre o avanço do processo democrático implicando diretamente na libertação dos obstáculos que constrangem o homem,
corroborando, assim, a conquista de mais liberdades.
A educação de qualidade garante mais um passo na conquista do
princípio da ampla liberdade do homem.
3. A VALORAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA INSTRUÇÃO
INFANTIL DE QUALIDADE E A MATERIALIZAÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS
A materialização da educação nacional, iniciada com a instrução infantil de qualidade, deve ser entendida como premissa básica, de caráter
geral, do exercício das garantias e direitos fundamentais constitucionais
do Estado brasileiro, razão pela qual é imperiosa a implantação de rede
nacional de educação que desenvolva ensino-aprendizado com o objetivo
de efetivar o direito fundamental social à educação de qualidade para todos do território nacional.
Afirma Norberto Bobbio19 que o rol de direitos humanos vem se
modificando “(...) com a mudança das condições históricas, ou seja, dos
carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis
para a realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc.”. Nesse
sentido, o artigo 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil
coloca a educação no rol dos direitos sociais fundamentais, entre outros
- a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados.
Referido direito à educação vem disposto no Título “Da Ordem Social” (artigos 205 a 214), do texto constitucional, observados diferentes
níveis de ensino-aprendizado, entre os quais está a educação infantil, espécie do gênero “educação básica”. Essa educação, arrolada como direito
social fundamental, entendida como condição básica do exercício da cidadania, deve ser ofertada para todos, prioritariamente pela rede pública e de maneira gratuita e obrigatória, sendo explícita a obrigação que o
Estado possui de cumprir esse direito à educação, que é direito subjetivo
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de todos e designa o “poder de ação que toda pessoa possui de proteger
ou defender um bem considerado inalienável e legalmente reconhecido”
(CURY; HORTA; FÁVERO, 2005, p. 25)20.
O artigo 4º da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394/96)21 dispõe que o dever do Estado com a educação escolar pública se materializa - conforme disposto na Lei nº 12.796/13 - mediante
a garantia da: a) educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos
dezessete anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e
ensino médio; b) educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos
de idade.
Refletir sobre a valoração da educação de qualidade impõe, antes,
a compreender a relevância: da constitucionalização do direito à educação no rol dos direitos fundamentais sociais; da introdução de metodologias inovadoras do ensino-aprendizado nos níveis distintos de ensino;
da construção da educação básica a partir da implementação da instrução
infantil de qualidade, conforme idade prevista na legislação, qual seja, a
faixa etária entre zero e três anos para a instrução infantil, que concretiza
nas creches, e de quatro e cinco anos para a educação que se realiza na
pré-escola, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança
em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (artigo 29 da LDB).
Considerada como um direito humano, fundamental e social, a educação infantil deve ser implementada para as crianças até a idade de seis
anos porque é direito de todas elas, sem distinções atinentes à raça, classe
social, etnia, cor, nacionalidade, sexo e deficiência, entre outros. Ela deve
ser entendida como compulsória, gerando obrigações e deveres ao Poder
Público, à sociedade e à família, os quais devem corroborar a materialização do direito à educação infantil, realizada nas creches e nas pré-escolas.
Os três personagens - Poder Público, sociedade e família - são responsáveis pela efetividade do direito social fundamental à instrução infantil
da criança, materializando o princípio da prioridade absoluta da criança,
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), anotando-se,
todavia, que a implementação da instrução infantil de qualidade, tal qual
da educação (de maneira geral) estão entre os fins do Estado.
Araújo22 afirma que concretização é “a garantia de oportunidade de
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acesso e a possibilidade de permanência na escola, mediante educação
com nível de qualidade semelhante para todos”, efetivando-se o direito
constitucional fundamental à educação.
É da União a competência para coordenar a Política Nacional de
Educação, de prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de desenvolver a educação e estabelecer
diretrizes à educação infantil, cabendo ao Ministério da Educação a implementação de ações que garantam a expansão da oferta da educação
infantil e, também, a qualidade da instrução, atendendo as crianças, de
zero a seis anos de idade, nas creches e pré-escolas.
O artigo 205 da vigente Constituição da República Federativa do
Brasil dispõe que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Ao estabelecer que a
educação é direito de todos, dever do Estado e da família, devendo ser fomentada e promovida com a colaboração da sociedade, o legislador objetivou desenvolvimento completo da pessoa, implicando qualificação para
o seu trabalho e preparação para o exercício da sua cidadania. Arrolando
a educação como direito social constitucional fundamental, o legislador
a enaltece como base fundamental do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, apontando o perfil principiológico educacional que o
Estado pretendeu construir, perfil este presente no texto constitucional
referido e, também, no texto do artigo 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), que estabelece ser a educação dever da família
e do Estado, inspirando-se “nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tendo por fim o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo ao exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.
Nesse sentido, recorda-se do Fórum Nacional da Educação23 que, em
2013, discutiu sobre a necessidade de organizar e planejar ações nacionais
de gestão educacional, objetivando dar efetividade ao direito fundamental
à educação, propondo a garantia do direito à educação de qualidade como
“valor fundamental das políticas públicas e da gestão educacional”. Nessa
ambiência, são incluídos os processos de organização e de regulação da
matéria, objetivando ao final o exercício da cidadania, a realização do va-
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lor da igualdade, que abrange o acesso e a permanência de todos os alunos
no sistema nacional educacional, o que requer visão organizacional das
políticas de educação nacional (FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO,
2013, p. 13).
A maior eficácia e efetividade do direito social à educação aponta a
necessidade da concretização da universalização de disciplinas ministradas na instrução infantil – formadoras da grade curricular - que transmita
ensinamentos de matérias consideradas imprescindíveis ao aprendizado
da criança, corroborando à sobrevivência harmoniosa e sadia da humanidade, como é o caso, entre outros: das questões ambientais; do valor dos
recursos ambientais à sobrevivência humana e planetária; da vivência humana fraterna e solidária; do valor da paz e da Justiça social; da existência,
conhecimento e desenvolvimento do homem e da dignidade humana.
O desenvolvimento humano, que envolve o crescimento social, político, econômico, ético e ambiental, entre outros, deve ser garantido à toda
a população brasileira, fato este que requer a elaboração, implementação,
concretização e fiscalização de políticas públicas destinadas à educação
e, notadamente, à instrução infantil que abranja a educação de todas as
crianças, construindo e efetivando o direito constitucional fundamental
social à educação de qualidade, cuja importância se irradia aos outros direitos fundamentais constitucionais.
Outro conteúdo jurídico importante sobre o direito à educação (de
qualidade) está disposto no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que preconiza a obrigatoriedade
(a todos) e a gratuidade - ao menos nos graus elementares e fundamentais - da educação básica, e a não discriminação das crianças com relação
ao acesso à escola pública e ao caráter social que a institui. O artigo se
reporta à obrigatoriedade da instrução elementar, à acessibilidade da instrução técnico-profissional e à instrução superior, baseada, a última, no
mérito. O texto revela, ainda, a necessidade de a instrução ser orientada
para o respeito aos direitos do homem e suas liberdades fundamentais,
ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, propiciando os valores da
compreensão, tolerância e amizade entre nações e grupos raciais e/ou religiosos, de maneira a promover a manutenção da paz, observando, por
fim, a prioridade dos pais, na escolha do gênero de instrução, ministrada
aos filhos.
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A Constituição da República Federativa do Brasil oferta caráter social ao direito fundamental à educação, em razão da lógica construtiva do
Estado Socioambiental e Democrático de Direito, o qual imputa ao Poder
Público um conjunto de deveres, obrigações e responsabilidades – estendidos à sociedade e à família - objetivando a garantia da concretização
desses direitos sociais a todos os cidadãos brasileiros, indistintamente e
indeterminadamente, passando a educação, nessa ambiência jurídica, a
ser considerada como interesse e direito coletivo e difuso, relativamente
aos referidos sujeitos protegidos.
No contexto do direito à educação, José Afonso da Silva24afirma que
os direitos sociais são direitos da segunda dimensão dos direitos humanos e fundamentais, e devem ser interpretados como prestações positivas
(direta ou indiretamente) do Estado, sendo elas (prestações) enunciadas
por normas constitucionais que oferecem condições de vida digna, principalmente aos vulneráveis, na busca de igualar os desiguais. Na esteira das
lições do doutrinador, pode-se afirmar que referidos direitos equivalem a
pressupostos de gozo dos direitos individuais, favorecem a concretude do
valor da igualdade, propiciam o exercício da cidadania e realizam o valor
da liberdade.
Confirmada a materialização do direito fundamental à educação, é
certa a celeridade da efetividade dos demais direitos fundamentais, conferindo dignidade ao homem e paz entre os homens, conforme mostra o
conteúdo do inciso II, do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos
do Homem25 que dispõe ser a instrução (educação) orientada ao pleno
desenvolvimento da personalidade do homem e respeito dos seus direitos
e liberdades fundamentais, promovendo “a compreensão da tolerância e a
amizade entre todas as Nações e grupos raciais e religiosos, e coadjuvará
com as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.”
De fato, a educação de qualidade é valorada, podendo incentivar a
compreensão à tolerância entre povos, nações e coletividades, firmando a
paz social como horizonte a ser alcançado. O direito humano à educação
de qualidade se inicia informalmente na Família, passa pela sociedade e,
formalmente, se realiza nas instituições de ensino, iniciando-se com a instrução infantil, que deve ser, especialmente, valorada pelo Estado, já que é
nela ela que a criança inicia, formalmente, o seu aprendizado.
E a instrução educacional (formal) infantil, considerada como dever
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do Estado e sendo ofertada por instituições de ensino responsáveis - creches para crianças até três anos e pré-escolas para crianças de quatro e
cinco anos - deve ser concretizada com eficiência, o que requer sejam
disponibilizadas à rede ensino nacional novas metodologias de ensino-aprendizagem, criadas a partir de tecnologias contemporâneas, alcançando a todos os educandos, indistintamente, observadas as realidades e
necessidades regionais, sempre em prol da qualidade educacional.
Considerada a efetividade desse direito e o seu início que, formalmente, acontece com a concretização da instrução infantil (de qualidade),
tem-se instrumentos jurídicos fundamentais que corroboram essa concretização. Nesse sentido, traz-se à baila decisão extraída do Agravo Reg.
RE 639337/SP, de Relatoria do Min. Celso de Mello, da 2ª Turma, Julgado
em 23.08.2011, reporta-se ao direito da criança de até cinco anos de idade,
instruída em creche e em pré-escola, mencionando que a sentença obriga
o Município de São Paulo a matricular crianças que tenham até cinco anos
de idade, nas unidades de ensino infantil, próximas da residência ou do
trabalho dos seus responsáveis legais, sob pena de multa diária por cada
criança não atendida. Confirma a legitimidade jurídica da utilização das
“astreintes” em desfavor do Poder Público, fundamentado, inclusive na
doutrina e jurisprudência nacionais já firmadas, tendo o Poder Público, a
obrigação de respeitar os direitos das crianças, cuja instrução infantil lhes
é assegurada, pelo artigo 208, IV, do texto constitucional (redação dada
pela EC nº 53/2006).
O artigo 211 e seu § 2º da Constituição da República Federativa do
Brasil garante que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
devem organizar os seus sistemas de ensino em regime de colaboração,
devendo os Municípios atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (§ 2º). Todavia, se forem omissos ou ineficientes,
o Poder Judiciário, acionado, terá legitimidade constitucional para intervir, sem transgredir o postulado da separação de poderes.
Nesse sentido, o julgado apreciado - Agravo Reg. RE 639337/SP, de
Relatoria do Min. Celso de Mello, da 2ª Turma, Julgado em 23.08.2011 –
invocou: a proteção judicial dos direitos sociais; referiu-se à escassez de
recursos e à questão da escolha quanto à sua utilização, muitas vezes, “trágicas”; anotou sobre a reserva do possível e o mínimo existencial; afirmou
a necessidade de se respeitar à dignidade da pessoa humana e o princípio
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da vedação do retrocesso social; e julgou improvido o recurso apreciado,
afastando a alegação da aplicação do “jura novit curia” consolidando a
decisão de que que a omissão estatal é injustificável, sendo possível a intervenção do Poder Judiciário à efetivação do direito à educação, no caso,
a instrução infantil.
Afirma Oliveira26 que para a garantia do direito à educação (de qualidade) e a busca da sua inovação e efetividade, a Constituição da República Federativa do Brasil e legislações pertinentes, apresentam mecanismos
eficazes, entre outros, o mandado de segurança coletivo, o mandado de
injunção e a ação civil pública.
Soma-se aos instrumentos do cenário apresentado, a participação do
Poder Público e a intervenção do Ministério Público, quando necessárias
e, corroborando esses instrumentos, pode-se afirmar a importância das
ações, projetos e propostas de criação e implementação de políticas públicas que objetivem a concretização desse direito fundamental social, na
ambiência gestacional educacional, assim referida por Vieira27 “(...) um
amplo espectro de iniciativas desenvolvidas pelas diferentes instâncias de
governo, seja em termos de responsabilidades compartilhadas na oferta
de ensino, ou de outras ações que desenvolvem em suas áreas específicas
de atuação”.
Exaltando-se, ainda, a necessidade de concretização da educação de
qualidade, tem-se o texto constitucional do artigo 208, que ao dispor sobre o dever do Estado com a educação, enumera entre as garantias a serem
efetivadas por este dever: o ensino fundamental obrigatório e gratuito,
assegurada a sua oferta gratuita a todos que não tiverem acesso na idade
própria; a progressiva universalização do ensino médio gratuito; o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; o
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme capacidade individual; a oferta de ensino noturno regular
e adequado às condições do educando; o atendimento ao educando, no
ensino fundamental, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, observado
que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; o
não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente; compete

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

229

ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, em conjunto com os pais ou responsáveis, pela
frequência na escola.
O referido texto constitucional é claro quanto à importância individual, familiar e social da educação e reforça que o ingresso ao ensino
gratuito e obrigatório é direito público subjetivo, devendo o Poder Público
oferta-lo, regularmente, para não incidir em responsabilidade pelo descumprimento desse dever, porque o Poder Público e os pais e/ou responsáveis pelo educando devem acompanhar a sua frequência na escola, no
ensino fundamental.
4. NOTAS CONCLUSIVAS
A construção do presente estudo traz à reflexão a questão relevante
sobre o direito humano e fundamental à educação formal (de qualidade)
para a efetividade dos demais direitos e garantias fundamentais constitucionais, afirmando que referido direito fundamental à educação, que
tem início com a instrução infantil, deve ser prestado com qualidade, em
todos os níveis de ensino. Argumenta sobre o dever do Poder Público de
garantir essa qualidade por meio de criação, implementação e concretização de políticas públicas que materializem referido direito social, que deve
ser prestado em todo o território nacional.
Traz nas notas introdutórias conceitos e significados do vocábulo
“princípios”, lecionados e interpretados por variadas doutrinas, clássicas
e contemporâneas e, também por decisões dos Tribunais nacionais, objetivando dar consistência e importância ao valor da “liberdade, pensada como um horizonte a ser atingido com a concretização dos direitos
fundamentais constitucionais, notadamente pelo direito à educação de
qualidade e instrução infantil de qualidade. Nesse sentido, elege os vocábulos “princípios constitucionais” e “princípios norteadores do direito”
para verbalizar sobre questões educacionais importantes, que influenciam
a realidade brasileira. Ao dar corpo jurídico aos debates, invoca polêmica
jurisdicional sobre a aplicação dos princípios constitucionais nos julgamentos dos casos concretos realizados pelos magistrados, polêmica esta
que coloca: de um lado os defensores da sua aplicação ampla, geral e irrestrita - objetivando a concretização dos direitos e garantias constitucionais;
e, do outro lado, os críticos que afirmam a ocorrência da subtração da
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competência decisória do Poder Legislativo e/ou do Poder Executivo, pelo
Poder Judiciário, ao se valer da aplicação ampla, geral e irrestrita dos princípios constitucionais na fundamentação de suas decisões/julgamentos.
Revela como a ausência da educação de qualidade influencia todos
os setores, âmbitos sociais, jurídicos, econômicos e políticos, entre outros,
afetando, inclusive, a efetividade da proteção das demais garantias e direitos do homem e do meio ambiente.
Reporta-se a Constituição da República Federativa do Brasil, a
textos legislativos e Declarações, buscando garantir a educação como dever do Estado em colaboração com a da família e a sociedade, afirmando o
ideário do legislador constituinte de formação da pessoa, sua qualificação
para o trabalho e preparação para o exercício da sua cidadania, e exaltação
do Estado Democrático de Direito.
Aponta o perfil do Estado, revelado no texto do artigo 2º, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); indicadores e desafios
trazidos nos documentos de consulta do Fórum Nacional da Educação
Brasileira, realizado em Brasília (2013); relevância dos debates sobre a necessidade de organização e planejamento nacional de ações e da gestão
educacional à efetividade do direito à educação, trazido pela Secretaria
Executiva e Secretaria Executiva Adjunta do Ministério da Educação;
conteúdo dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
sobre o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, entre
outros.
A atualidade dos debates trazidos no presente estudo e no atual
momento global, marcado pela pandemia de COVID-19, invoca a educação mostrando a necessidade de se concretizar o ensino-aprendizado
por meio do teletrabalho, do sistema home-office, trazendo as pessoas da
ambiência presencial para a virtual, por meio de metodologias de ensino-aprendizado fornecidas por novas tecnologias.
A reflexão crítica sobre a importância do direito à educação e instrução infantil de qualidade à efetividade os direitos fundamentais se
concretiza pela abordagem compreensiva-interpretativa e pelo método
de revisão de literatura, com a utilização de doutrina e jurisprudência
pertinentes; da vigente Constituição da República Federativa do Brasil;
de legislações importantes como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente; Fórum Nacio-
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nal da Educação (2013); Declaração Universal dos Direitos do Homem e
do Cidadão (1789). Para marcar a compreensão do vocábulo “princípio”
a pesquisa traz conceitos e noções fornecidos por dicionários populares
e filosofia, como o Abbagnano; estudiosos da clássica e contemporânea
doutrina, entre outros, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Miguel Reale, Robert Alexy, Ronald Dworkin, Paulo Bonavides, José Afonso da Silva; além
de ementas de julgamentos do Superior Tribunal Federal.
A pesquisa revela além da importância dos direitos humanos e fundamentais, também, a necessidade de implementação e implantação de
sistema educacional de qualidade, viabilizando a materialização desse direito para toda a nação, notadamente para os mais vulneráveis, afirmando
a possibilidade da efetividade do valor da liberdade por meio da materialização dos direitos fundamentais, tendo como ponto de partida a concretude da educação de qualidade pela materialização da instrução infantil
formal de qualidade.
Por derradeiro, seguindo a doutrina de José Afonso da Silva28, compreende-se que o fortalecimento do valor da liberdade – que pode se expressar de diversas maneiras, entre outras, pela locomoção, opinião, informação, reunião de trabalho e profissão -, está assegurado a todos, na
medida em que o regime democrático da nação se encontra fortalecido
e (vice-versa), na medida em que o regime democrático da nação está
fortalecido, o valor da liberdade de todos, também, se encontra fortalecido. O avanço do processo democrático implica, de fato, a libertação dos
obstáculos que constrangem o homem, corroborando conquista de mais
liberdades, o que pode ser corroborado pela educação de qualidade, garantindo mais um passo na conquista desse valor relevante.
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de institucional, produz uma consequência natural: a seletividade; ora os
Ministros selecionam as matérias que são efetivamente julgadas, ora selecionam (expressa ou tacitamente) as matérias que não serão apreciadas,
em comportamento autocontido. No ambiente das reclamações constitucionais, o não julgar, decorrente da seletividade negativa, representa uma
opção política, pois mantém os efeitos do ato impugnado, silenciosamente
beneficiando o ente que praticou. Esta pesquisa coletou dados relacionados às reclamações constitucionais (1988-2017) envolvendo políticas públicas sociais, os quais foram submetidos à análise por regressão logística
(logit), de modo a aferir quais temas estariam relacionados às maiores
chances de ocorrer o comportamento autocontido dos julgadores.
ABSTRACT:
How does the Federal Supreme Court behave when provoked,
through constitutional complaints, to decide diffuse issues related to social public policies? The exponential volume of litigation that reaches the
Court annually, in addition to its institutional capacity, produces a natural
consequence: selectivity; now the Ministers select the matters that are effectively judged, now they select (expressly or tacitly) the matters that will
not be considered, in self-contained behavior. In the environment of constitutional complaints, not judging, due to negative selectivity, represents
a political option, as it maintains the effects of the contested act, silently
benefiting the entity that practiced it. This research collected data related
to constitutional complaints (1988-2017) involving social public policies,
which were submitted to analysis by logistic regression (logit), in order to
assess which themes would be related to the highest chances of occurring
the self-contained behavior of the judges.
RESUMEN:
¿Cómo se comporta la Corte Suprema Federal cuando se le provoca,
a través de quejas constitucionales, decidir cuestiones relacionadas con
las políticas públicas sociales? El volumen exponencial de litigios que llega a la Corte anualmente, además de su capacidad institucional, produce
una consecuencia natural: selectividad; ahora los ministros seleccionan
los asuntos que se juzgan efectivamente, ahora seleccionan (expresa o tácitamente) los asuntos que no serán considerados, en un comportamiento
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autónomo. En el entorno de las quejas constitucionales, no juzgar, debido
a la selectividad negativa, representa una opción política, ya que mantiene
los efectos del acto impugnado, beneficiando silenciosamente a la entidad
que lo practicó. Esta investigación recopiló datos relacionados con quejas
constitucionales (1988-2017) que involucran políticas públicas sociales,
que fueron sometidas a análisis por regresión logística (logit), con el fin de
evaluar qué temas estarían relacionados con las mayores posibilidades de
que se produzca el comportamiento autónomo de los jueces.
PALAVRAS-CHAVE:
Supremo Tribunal Federal; comportamento judicial; pesquisa empírica; revisão judicial.
KEYWORDS:
Federal Supreme Court; judicial behavior; empirical research; judicial review.
PALABRAS CLAVE:
Tribunal Supremo Federal; comportamiento judicial; investigación
empírica; revisión judicial.
INTRODUÇÃO
Como se comporta o Supremo Tribunal Federal quando provocado,
através de reclamações constitucionais, a decidir questões relacionadas a
políticas públicas sociais? O elevado volume de litígios que chega anualmente à corte, superando sua capacidade institucional, tem como consequência a seletividade das questões apreciadas pelo STF. Juntamente a esse
aspecto, verifica-se que a literatura pátria tem se dedicado ao estudo da
judicialização e suas consequências nos instrumentos de controle constitucional concentrado, existindo amplo material referente aos fenômenos,
contudo, poucos são os estudos voltados ao fenômeno da judicialização
no campo das reclamações constitucionais.
A manutenção de um processo de judicialização da política passa
pela análise dos fatores que influenciam no exercício da jurisdição constitucional e refletem, assim, na interpretação dos dispositivos constitu-
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cionais. Desse modo, justifica-se a análise empírica do comportamento
autocontido do STF nas reclamações constitucionais no que se refere às
políticas públicas, através da análise estatística por regressão logística (logit), de modo a aferir quais temas estariam relacionados às maiores chances de ocorrer o comportamento autocontido dos julgadores.
1. O QUE É A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL?
A reclamação constitucional compreende o instrumento jurídico-processual direcionado à preservação da competência e à garantia da
autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior
Tribunal de Justiça (art. 102, I, “l” e art. 105, I, “f ’” da CF), bem como à
fiel observância de enunciado de súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º,
CF/88), de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e também à garantia da observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
No âmbito infraconstitucional, as reclamações encontram-se regulamentadas pela Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil – CPC), nos
artigos 988 a 993. O advento do CPC/15 acabou por revogar os artigos 13
a 18 da Lei 8.038/90, que regulava o referido instituto, e trouxe importantes modificações relacionadas à reclamação.
Assim, o instituto da reclamação foi introduzido no CPC/15 com
ampliação da competência e também das hipóteses de seu cabimento originariamente previstas no texto constitucional. Agora, há previsão expressa para conhecimento do instituto a todos os tribunais, com maior detalhamento do procedimento em comparação ao regime anterior.
Criação exclusiva do direito brasileiro, caracteriza-se por ser uma
forma de acesso direto aos tribunais superiores. Essa e outras especificidades, fazem com que a reclamação seja considerada a garantia das garantias
(DANTAS, 2000, p. 501), portanto, um remédio constitucional.
A reclamação constitucional passou a integrar o direito brasileiro
por construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir
do julgamento da reclamação nº 1411, que, tendo por essência a teoria dos
poderes implícitos, adotou o entendimento de que seria cabível reclamação proposta perante aquela Corte, sempre que ocorresse desrespeito a
uma decisão sua ou no caso de violação de sua competência.
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No referido precedente, ficou estabelecido que se a Constituição atribuiu ao Supremo o poder de interpretá-la, o dever de assegurar sua efetividade estaria, de modo implícito, outorgando àquele Tribunal a competência para impor sua autoridade, sob o risco de seu poder/dever não ser
efetivo.
Desse modo, a reclamação constitucional surgiu na jurisprudência
do STF tendo por base a teoria dos poderes implícitos (implied powers),
oriunda do direito norte-americano, impulsionado pela necessidade possuir um mecanismo que garantisse a autoridade de suas decisões.
Expõe a teoria dos poderes implícitos que, em razão de o texto constitucional atribuir uma competência diretamente a certo órgão estatal, estaria atribuindo também, na forma de poderes implícitos, os meios necessários à integral realização de tais fins que lhe foram atribuídos, ficando
apenas sujeito às proibições e limites estruturais da Constituição Federal.
1.1. Qual a importância da reclamação constitucional para a revisão judicial?
Uma vez que a reclamação constitucional compreende uma forma
direta de acesso aos tribunais superiores, sem que haja a necessidade do
esgotamento das vias ordinárias de impugnação, mesmo que o ato ou a
postura violadora sejam atacados pelo juízo de primeiro grau, será admitida a sua imediata chegada aos tribunais de superposição, sem a necessidade de passagem pelo tribunal de segundo grau (DANTAS, 2000, p. 501).
Devido ao fato de o sistema jurídico normalmente limitar a processualização da pretensão voltada contra atos judiciais à sua veiculação por
recursos, a reclamação constitucional configura exceção a essa previsão –
à semelhança dos meios específicos de impugnação às decisões judiciais,
que possuem eficácia preponderante constitutiva negativa ou mandamental, conforme a causa de pedir e o pedido –, desfazendo o ato atacado ou
determinando que seja tomada certa providência pelo órgão judicial responsável pelo ato objeto da reclamação. Além disso, uma vez procedente
a reclamação, gera-se a impossibilidade de manifestação do órgão judicial
inferior em relação ao ato cassado, cabendo-lhe condutas unicamente direcionadas ao cumprimento do decidido na instância superior (DIDIER
JR.; MACÊDO, 2015, p.570).
As reclamações podem ter por objeto tanto decisões em sede de pro-
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cesso objetivo quanto subjetivo. Com relação às decisões proferidas em
sede de processo objetivo, as mesmas são dotadas de efeito vinculante,
conferindo ao julgado uma forma obrigatória qualificada com a consequência processual de assegurar, caso haja resistência dos destinatários, a
utilização de um mecanismo executivo próprio para impor o seu cumprimento, qual seja, a reclamação constitucional (ZAVASCKI, 2003, p. 66).
Destaca-se que no processo objetivo não figuram partes, no sentido
estritamente processual, mas sim entes legitimados a atuar institucionalmente, sem outro interesse que não o da preservação do ordenamento
jurídico, evidenciando que a reclamação constitucional caracteriza um
relevante instrumento na manutenção das determinações emanadas dos
julgados do Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de
constitucionalidade.
No decorrer da evolução do controle de constitucionalidade brasileiro, a expansão do efeito vinculante no controle concentrado, bem como a
utilização da súmula vinculante, contribuiu para ampliar os legitimados à
propositura da reclamação, uma vez que, a partir da Rcl 1.880 toda e qualquer pessoa atingida por decisão contrária à orientação com efeito vinculante poderia questionar tal ato em reclamação perante o STF (HOMMERDING, 2013, p. 53).
Qualquer interessado ou o Procurador-Geral da República poderão
propor a reclamação. Esse aspecto permite que as minorias políticas exercitem seu poder de veto contra leis e atos administrativos editados pelos
Poderes Legislativo e Executivo, invocando a Constituição de 1988. Consequentemente, pode-se afirmar que o controle de constitucionalidade é
um dos maiores recursos disponíveis para as minorias políticas contra as
decisões políticas majoritárias (COUTO; ARANTES, 2006, p. 241).
A legitimidade ativa e passiva na reclamação colide na questão em
se saber se a decisão violada ou a competência invadida visa ao exercício
do controle de constitucionalidade ou não. Isso ocorre devido ao fato de
a reclamação não ser o instrumento apto para fazer valer a jurisprudência do Tribunal, mas sim, para assegurar a autoridade de suas decisões
(MARTINS; PAVAN, 2013, p. 270). Para a uniformização de jurisprudência, o Código de Processo Civil de 2015 oferece mecanismos próprios – os
incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, o julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos e a
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própria teoria dos precedentes.
1.2. Como tais questões chegam ao STF? Judicialização de políticas
públicas e reclamação constitucional
A inefetividade das instituições majoritárias favoreceu em grande
parte a prática da judicialização das questões políticas. Como consequência da inércia dos poderes Legislativo e Executivo na realização de políticas públicas e na satisfação das demandas sociais, os grupos de interesses
passaram a recorrer aos tribunais, que por sua vez, acabaram emitindo
decisões para tais conflitos.
A Constituição Federal brasileira de 1988 atribuiu ao Judiciário a
legitimação para atuar no cenário político com o objetivo de proteger os
vários direitos fundamentais por ela trazidos. Estabeleceu, a partir desse
momento, os contornos e limites institucionais de atuação da política democrática, tendo o Judiciário como o poder a quem compete garantir a
respeitabilidade a esses núcleos constitucionais.
Contudo, a dinâmica política e a produção legislativa pós-1988 indicam que o Brasil permaneceu em uma espécie de agenda constituinte,
como se o processo de reconstitucionalização não houvesse sido finalizado
em outubro daquele ano. Por conseguinte, a Constituição Federal de 1988
ainda não adquiriu condições de estabilidade e permanência típicas dos
textos constitucionais (COUTO; ARANTES, 2006).
Após 1988, os governos viram-se obrigados a desenvolver grande
parcela da produção normativa ainda no plano constitucional através de
modificações, acréscimos ou supressões de dispositivos localizados na
CF/88.
A tomada de decisões e a efetivação de políticas governamentais pós1988, não alcançaram uma rotina unicamente infraconstitucional; essas
atividades passaram, em boa parte, a ter lugar no nível superior da hierarquia legislativa, qual seja, a própria Constituição (COUTO; ARANTES,
2006, p.41).
Contudo, passado o momento da promulgação constitucional, os
antigos caracteres da instabilidade e da reforma voltaram à tona e a nova
Constituição foi submetida a constantes modificações. A tomada de decisões e implementação de políticas governamentais foram atividades não
apenas exercidas no plano infraconstitucional, mas também, na própria
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Constituição (COUTO; ARANTES, 2006, p.42).
Assim, a CF/88 constitucionalizou formalmente vários dispositivos
que apresentam, na verdade, características de políticas governamentais
com fortes consequências para o modo de ser do sistema político brasileiro. Primeiramente, a constitucionalização de políticas públicas permite que os sucessivos governantes tenham a oportunidade de modificar o
ordenamento constitucional segundo os interesses de implementação de
suas plataformas de governo.
Depois, construir amplas maiorias legislativas passa a ser uma condição essencial para suplantar o engessamento a que foi submetida a agenda governamental pelo constituinte, fato especialmente difícil no contexto institucional de um estado federativo e de um regime presidencialista
multipartidário e bicameral como o brasileiro (TSEBELIS, 1995).
Uma das principais razões para a presença marcante de políticas
públicas na Constituição deve-se ao formato que presidiu a Assembleia
Nacional Constituinte, favorecendo a introdução de dispositivos de caráter particularista, conforme os interesses de cada uma das comissões e
subcomissões temáticas.
Esse formato de inserção do conteúdo constitucional foi o grande
responsável por um elevado quantitativo de dispositivos relacionados a
políticas públicas. Por isso, as questões relativas às políticas públicas sociais (saúde, educação, direitos sociais, seguridade social, dentre outras)
foram reunidas, para fins desse estudo, em uma única categoria a ser analisada, em virtude do seu alto grau de fragmentação, quando comparadas
aos outros assuntos em análise, objetos de reclamação.
Aliado a tal aspecto, o sistema de controle de constitucionalidade
misto tem no controle difuso a possibilidade de minorias políticas exercitarem seu poder de veto contra leis e atos administrativos editados pelos
Poderes Legislativo e Executivo, invocando a Constituição de 1988.
A abertura das normas de direitos fundamentais também exigiu um
novo papel do Poder Judiciário, semelhante ao que esse poder tem nos sistemas de tradição do common law, no qual é através do seu papel criador,
de judge-made-law, que se densifica e concretiza as normas previstas no
texto constitucional (BARBOZA; KOZICKI, 2012, p.63).
Desse modo, as questões levadas ao Supremo Tribunal Federal não
são judicializadas de forma concentrada, uma vez que qualquer legitima-
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do ativo poderá conduzir via reclamação uma questão ao STF; aqui, verifica-se a racionalidade de chegada das questões ao STF – uma dessas
formas de judicializar é através da reclamação constitucional, que consiste
em um meio direto de acesso aos tribunais superiores, sem que haja a necessidade do esgotamento das vias ordinárias de impugnação.
Através do controle difuso de constitucionalidade, o Juiz ou o tribunal verificam se as normas aplicáveis ao caso concreto posto à sua apreciação estão em conformidade ou não com o texto constitucional. Para
a solução do conflito discutido em juízo, o magistrado ou tribunal deve
examinar a constitucionalidade da espécie normativa para, então, decidir
sobre o objeto principal da ação. Essa modalidade de controle constitucional autoriza o magistrado ou tribunal a decidir sobre a incidência ou a não
aplicação da norma no caso concreto, justificada em razão da nulidade do
ato inconstitucional.
Deve ser observado, neste tipo de controle, que a declaração de inconstitucionalidade não é o objeto da ação, não é a pretensão a ser alcançada pela parte, mas, apenas, uma questão prévia que deve ser analisada
como condição para se alcançar o julgamento do mérito. Por esta prévia
questão suscitada, a parte visa afastar a incidência de norma tida como
inconstitucional.
É difícil estabelecer uma única causa que justifique a judicialização
da política. Não obstante, é certo que muitas das questões políticas que
são transferidas para os tribunais o são por partidos políticos ou por grupos de interesses e, portanto, isso não pode ser visto como um fenômeno
jurídico ou como um fenômeno de usurpação de funções de um poder
sobre o outro, mas como um fenômeno político.
O que se observa é que o Poder Judiciário tem sido utilizado como
outra arena política, em que as minorias políticas no âmbito de discussão
deliberativa parlamentar têm a possibilidade de ter seus direitos protegidos. Mesmo no contexto americano, Keith Whittington (1999, p. 583)
destaca que a manutenção da autoridade judicial para interpretar a Constituição e usar ativamente o poder de controle constitucional das leis é um
projeto político avançado.
A primeira das situações que configura a hipótese de cabimento das
reclamações versa sobre a preservação da competência do tribunal (art.
988, I, CPC/15). Tal inciso amplia o âmbito de aplicação das reclamações
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a todos os tribunais, reforçado pela previsão expressa do §1º do artigo
988. Portanto, a usurpação de competência significa agir como se estivesse
autorizado a exercer a jurisdição para processar ou decidir determinada causa, atuar no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de
atuação pertencente a esta, infringindo com isso as normas de competência (MORATO, 2005, p. 275).
Uma vez estabelecida a preservação de competência, tem-se por objetivo assegurar que a decisão proferida pelo tribunal competente tenha
prevalência. Todavia, certamente existirão situações não muito cristalinas
e caberá ao tribunal competente receber a reclamação e efetuar seu julgamento. No caso de discordâncias relacionadas à decisão, caberá ao Supremo Tribunal decidir mediante julgamento de recurso ou mesmo através
da instauração de conflito de competência de ofício (HOLLIDAY, 2016,
p. 65).
Na hipótese de garantia de autoridade das decisões dos tribunais,
pressupõe-se a existência de descumprimento do comando judicial emanado do tribunal. A utilização da expressão desacato como termo genérico
para configurar hipóteses de cabimento quando mencionadas as garantias
das autoridades das decisões, também é utilizada pela literatura jurídica.
O vocábulo garantia das autoridades das decisões apresenta conteúdo subjetivo e compreende diversas situações que certamente serão desenvolvidas pela jurisprudência. O artigo 927, CPC/15 elenca as hipóteses
nas quais juízes e tribunais deverão observar, prevendo, dentre as quais,
os enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional.
A terceira hipótese prevê a garantia da observância de enunciado de
súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade. Após a Emenda Constitucional nº
45/2004, a reclamação passou a ter por função adicional a preservação da
autoridade das mesmas. Com isso, obteve maior importância, já que foi
admitido o julgamento da reclamação quando houvesse desobediência às
súmulas vinculantes.
Em vista da dificuldade de coletivizar os litígios e com o objetivo de
otimizar o processo decisório, o legislador optou por coletivizar os julgamentos no âmbito da reclamação, como nos casos de incidente de resolução de demandas repetitivas e nos incidentes de assunção de competência.
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A judicialização da política passou a fazer parte do âmbito da ciência política e do direito a partir da obra The Global Expansion of Judicial
Power, coordenado por T. Vallinder e C. N. Tate (1995). Nesses estudos,
apresenta-se a tentativa de definir o que vem a ser compreendido como
judicialização. Assim, judicializar compreende:
[...] tanto (1) a expansão da atuação dos tribunais ou juízes
em detrimento da atuação dos políticos e/ou administradores, ou seja, a transferência de poder decisório do Legislativo
para os tribunais ou, finalmente, (2) a disseminação da decisão judicial através de métodos não pertencentes ao âmbito
judicial adequado. Resumindo, podemos dizer que a judicialização envolve essencialmente a transformação de algo em
uma forma de processo judicial (TATE; VALINDER, 1995,
p.13) – tradução nossa.2
No Brasil, ao ganhar o debate público, a ideia de judicialização passou
a ser utilizada de forma ampla, seja referindo-se à obrigação legal de que
um determinado tema seja apreciado judicialmente, às decisões particulares de tribunais que apresentam conteúdo político, à situação excepcional
de maior número de conflitos políticos no Judiciário, especialmente nos
períodos eleitorais ou ao novo regramento dos direitos fundamentais e à
superação do modelo clássico da separação dos poderes do Estado, conduzindo à ampliação dos poderes de intervenção dos tribunais na política
(MACIEL; KOERNER, 2002, p.115).
Algumas condições são apontadas como sendo favoráveis à ocorrência da judicialização. A primeira a ser destacada é a democracia, que consiste numa condição política necessária à judicialização, porém, não é suficiente para que ela seja praticada em um sistema jurídico. Desse modo,
verifica-se a incompatibilidade entre a expansão do Poder Judiciário e os
regimes políticos autoritários (CARVALHO, 2004, p.117).
A separação dos poderes também segue o exemplo da democracia
como condição necessária à judicialização. Por ser um princípio constitucional, a Constituição de 1988 estabeleceu competências exclusivas aos
três poderes, bem como primou pela proporcionalidade desses ramos de
poder. A história brasileira demonstra que o dispositivo constitucional da
separação dos poderes, tal qual a democracia brasileira, pouco ou de nada
valeu antes da Constituição de 1988 (CARVALHO, 2004, p.118).
“A judicialização da política é um processo que se alimenta dos inte-
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resses econômicos e sociais centrais, que por sua vez estruturam o sistema político” (CARVALHO, 2004, p.118). Assim, a utilização dos tribunais
pelos grupos de interesse tem por fim a obtenção de vetos, a partir dos
quais seja possível efetivar seus interesses. A participação desses grupos
nas ações judiciais é um indicativo de que existem condições favoráveis
à judicialização em determinado ordenamento jurídico. Faz-se presente
também quando não há distanciamento entre a sociedade e o respectivo
Poder Judiciário, assumindo esse o papel de exclusivo guardião da sociedade.
No que se refere ao uso dos tribunais pela oposição, os partidos de
oposição, não podendo barrar as alterações realizadas pela maioria, utilizam-se dos tribunais para frear, obstaculizar e até mesmo inviabilizar as
alterações em curso. É um recurso, se disponível, utilizado com frequência, principalmente no cenário brasileiro (CARVALHO, 2004, p.120), favorecendo com isso, o processo de judicialização.
A inefetividade das instituições majoritárias é outro aspecto que
contribui fortemente para a prática da judicialização: em virtude da inércia dos demais poderes públicos na realização de políticas públicas e na
satisfação das demandas sociais, os grupos de interesses recorrem aos tribunais, que por sua vez, acabam emitindo decisões para os conflitos.
Assim, para a ocorrência da judicialização, faz-se necessário que
os integrantes do Poder Judiciário participem da efetivação das políticas públicas – resultados do jogo político (policy-making) no lugar dos
integrantes do poder governamental (COUTO; ARANTES, 2006, p.47).
Simultaneamente, o papel político dessas decisões judiciais passa a apresentar-se de modo mais forte do que uma função política que não esteja
integrando uma decisão.
No aspecto constitucional, a judicialização decorre do novo estatuto
de proteção dos direitos fundamentais e à superação do modelo de separação dos poderes do Estado, o que provoca uma ampliação dos poderes de intervenção dos tribunais na arena política, através da efetiva
participação no processo referente à formulação e/ou implementação de
políticas públicas – a política se judicializa com o objetivo de promover
o encontro da comunidade com o seu sistema de valores constitucionalmente assegurado (MACIEL; KOERNER, 2002, p.117).
Diferentemente do caso norte-americano, a Constituição Federal
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brasileira de 1988 atribuiu ao Judiciário a legitimação para atuar no cenário político com o objetivo de proteger os vários direitos fundamentais
por ela trazidos. Estabeleceu, a partir desse momento, os contornos e limites institucionais de atuação da política democrática tendo o Judiciário
como o poder a quem compete garantir a respeitabilidade a esses núcleos
constitucionais.
A dinâmica política e a produção legislativa pós-1988 indicam que
o Brasil permaneceu em uma espécie de agenda constituinte, como se
o processo de reconstitucionalização não houvesse sido finalizado em
outubro daquele ano. Por conseguinte, a Constituição Federal de 1988
ainda não adquiriu condições de estabilidade e permanência típicas dos
textos constitucionais.
Após 1988, os governos viram-se obrigados a desenvolver grande
parcela da produção normativa ainda no plano constitucional através de
modificações, acréscimos ou supressões de dispositivos localizados na
CF/88. A tomada de decisões e a efetivação de políticas governamentais
pós-1988 não alcançaram uma rotina unicamente infraconstitucional; essas atividades passaram, em boa parte, a ter lugar no nível superior da
hierarquia legislativa, qual seja, a própria Constituição (COUTO; ARANTES, 2006, p. 41).
A hipótese mais frequente sobre a manutenção de uma agenda constituinte no Brasil pós-1988, evidenciada através da intensa atividade de
reforma do texto constitucional nesse período, afirma que a Constituição
teria caducado logo após o seu advento. Tal descompasso seria perceptível
em virtude da agenda de reformas estruturais do Estado e do sistema econômico, que aos poucos foram sendo impostos ao país como necessários
para a almejada estabilização econômica e a retomada do desenvolvimento.
Desse modo, a CF/88 se caracteriza por ter constitucionalizado formalmente vários dispositivos que apresentam, na verdade, características
de políticas governamentais com fortes consequências para o modo de ser
do sistema político brasileiro. Primeiramente, a constitucionalização de
políticas públicas permite que os sucessivos governantes tenham a oportunidade de modificar o ordenamento constitucional segundo os interesses de implementação de suas plataformas de governo.
Uma das principais razões para a presença marcante de políticas
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públicas na Constituição deve-se ao formato que presidiu a Assembleia
Nacional Constituinte, favorecendo, desse modo, a introdução de dispositivos de caráter particularista, conforme os interesses de cada uma das
comissões e subcomissões temáticas.
Este processo descentralizado, o quorum de maioria simples e a ausência de um projeto-base do qual se pudesse
partir constituíram fatores favoráveis à introdução no texto
dos mais variados dispositivos (COUTO; ARANTES, 2006,
p.44).
Também, a descentralização das comissões e subcomissões temáticas, o quórum de maioria simples, bem como a ausência de um projeto
base, foram elementos favoráveis à introdução no texto dos mais variados
dispositivos, bastando para isso que houvesse o apoio substancial de algum grupo de pressão ou bancada parlamentar e não ferissem os interesses da maioria congressual (LAMOUNIER, 1990, p. 82).
Esse formato de inserção do conteúdo constitucional foi o grande
responsável por um elevado quantitativo de dispositivos relacionados a
políticas públicas. Além dos conteúdos específicos definidos pela Carta,
tal modo de normatização constitucional criou impedimentos à agenda
governamental futura, tendo boa parte desses dispositivos sofrido tentativas de reformas por parte das novas maiorias parlamentares ou de novas
gestões do Executivo.
Quando a questão é judicializada, um maior número de operadores
do Direito entra em atividade. Por estarem em um mundo de certeza e
segurança jurídicas, alguns juristas tendem a ver as questões na base do
“tudo ou do nada”, dificultando a visão das nuances científicas e do espaço
político-administrativo de decisão estatal. Diante dessa visão, quaisquer
divergências de caráter científico, moral ou social, cumuladas com o princípio da precaução – principal articulador das relações entre a ciência e o
direito em situações de incerteza científica – tende a potencializar a intervenção judicial na política pública de avaliação do risco (BIM, 2012, p.18).
Os grupos de oposição, quando utilizam os tribunais para impedir as
alterações que estão em curso – estas, realizadas pela maioria – demonstram que as ações diretas de inconstitucionalidade passaram a ser utilizadas como meio para contestar políticas, gerando nova situação favorável
a judicializar a política.
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A ineficiência das instituições majoritárias é outro importante fator
presente na judicialização brasileira. Alguns tribunais, ante a impossibilidade de negarem uma decisão, sofrem a obrigatoriedade de finalizar conflitos cuja competência para a resolução deveria ocorrer no âmbito político. A ineficiência das instituições majoritárias consiste na incapacidade
em concederem efetividade às demandas sociais.
2. CONSEQUÊNCIAS DA JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS:
ATIVISMO OU AUTOCONTENÇÃO?
Os resultados do comportamento expansivo judicial encaixam-se
entre as condutas ativista e/ou autocontida exercidas pelo Poder Judiciário. Por meio da conduta ativista, o Judiciário mantém um comportamento de ampla participação, invalidando judicialmente as decisões dos
representantes eleitos; já a autorestrição/autocontenção, ocorrerá quando
o juiz utilizar suas preferências políticas e princípios morais para fundamentar a negativa de julgamento de um caso. Cada um desses resultados
da judicialização, serão examinados a seguir.
A expressão ativismo judicial tem sido utilizada sem maiores cuidados, impedindo que haja uma uniformização quanto ao seu conteúdo.
Nem mesmo há o consenso acerca dos seus efeitos – se benéficos ou maléficos aos sistemas sociais.
O ativismo nem sempre é facilmente detectado, uma vez que seus
elementos críticos são subjetivos ou desafiam uma definição clara e concreta. A definição aqui adotada compreende o ativismo judicial como sendo a invalidação judicial das decisões dos representantes eleitos. É consequência da retração do Poder Legislativo, que afasta o atendimento das
necessidades sociais por parte do Poder Público.
Para a literatura jurídica norte-americana, o padrão mais comum
para a avaliação da prática do ativismo judicial é a medida em que os
juízes invalidam atos legislativos. Além disso, o ativismo não se limita
apenas aos incidentes em que o Judiciário invalida uma norma: são também ativistas os tribunais que adotam doutrinas que contradizem o texto
da Constituição, quer para confirmar ou anular uma lei (CROSS; LINDQUIST, 2007, p. 1758).
A nomenclatura judicial activism surgiu em um contexto não-técnico, objeto de um artigo de Arthtur Schlesinger, em 1947 (intitulado The
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Supreme Court), o qual descrevia as alianças e divisões dos juízes que
integravam a Suprema Corte americana. Não apresentou quaisquer mecanismos de reflexão metodológica ou conceitual para a divisão dos magistrados em grupos de “ativistas judiciais” e “campeões da autocontenção”.
A expressão foi amplamente divulgada entre o público e conquistou vários adeptos, sendo englobado ao vocabulário de juristas nos mais
variados ordenamentos jurídicos, inclusive, no Brasil (BARROSO, 2011).
Este fato destaca a complexidade quanto à definição do conteúdo do
termo, que passou a ser utilizado tanto para indicar decisões com as quais
não se concorda, bem como para fazer referência ao afastamento das leis
ou superação de precedentes.
As discussões acerca dos limites do direito conduzem à análise da
atuação dos órgãos governamentais na criação do mesmo. A ideia de
que o direito é resultado unicamente da produção legislativa passou a ser
questionada com a evolução das Constituições e o ativismo judicial (PAULA, 2011, p.285).
Em um contexto de significados imprecisos e crescente carga emotiva e retórica, grande parte dos acadêmicos norte-americanos passaram
a ter desconfiança relacionada ao uso da expressão ativismo judicial (ARGUELHES; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2012, p.40). Não basta a expressão ser
utilizada de formas diferentes, dificultando comparações e a existência de
um terreno comum para debate entre os distintos interlocutores, como
muitas vezes é empregada simplesmente para indicar decisões ou juízes
com os quais não se concorda. Chamar um juiz de ativista é uma forma
de ofendê-lo: é dizer que seu comportamento é inadequado (SUNSTEIN,
2005, p. 42)
Contudo, se é verdade que o ativismo passou a ser considerado quase
um clichê retórico, de conteúdo emotivo e pouco informativo, é necessário reconhecer que as raízes do problema vêm de longe e passam pelo
próprio uso que a academia jurídica fez da expressão durante os anos de
1970 e 1980. As abordagens mais comuns com relação à ideia de ativismo
judicial frequentemente envolvem algum elemento de desvio, abuso ou
excesso por parte dos atores judiciais. Dessa forma, os usos acadêmicos
da expressão têm seu núcleo na ideia de que o juiz ativista age fora do seu
escopo, de algum modo ultrapassando os limites da esfera apropriada à
função judicial (CROSS; LINDQUIST, 2007, p. 1752).
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Assim, embora nem todas as formas de ativismo judicial sejam politicamente condenáveis em todo e qualquer contexto, uma decisão ou
postura judicial tida por ativista invariavelmente supõe alguma distinção
entre a função jurisdicional e comportamentos apropriados apenas na esfera legislativa, por exemplo (CROSS; LINDQUIST, 2007, p. 1753).
De algum modo, as abordagens sobre ativismo judicial pressupõem
a possibilidade de determinação prévia, por parte do observador da atuação judicial, de um conjunto de parâmetros relativamente confiáveis visando separar o que é atuação judicial normal e esperada do que é atuação
judicial ativista. Assim, um traço unificador dos esforços de juristas norte-americanos dos anos 50 para cá tem sido a preocupação em formular
teorias normativas que permitam mostrar em que condições decisões tidas como ativistas são simplesmente o cumprimento de deveres constitucionais do Judiciário (ACKERMAN, 1998).
No Brasil, o ativismo judicial é verificado quando o Supremo Tribunal Federal aplica o conteúdo da Constituição a situações não previstas
de modo expresso em seu texto e de modo independente da manifestação
do legislador ordinário acerca do assunto. Também é observado por meio
da declaração de inconstitucionalidade de atos normativos editados pelo
legislador, baseados em critérios menos rígidos que os verificados quando
da ocorrência de uma clara violação à Lei Maior. A imposição e determinação de abstenções nas condutas do Poder Público é outro aspecto que
demonstra o ativismo judicial.
Essas características geram o distanciamento de juízes e de tribunais
das competências que originariamente lhes são atribuídas pela Constituição, os aproximando da atividade de criação do direito, esta, no entanto,
diversa àquela exercida pelo Poder Legislativo. Sob o aspecto substancial,
o processo judiciário e o legislativo resultam em criação do direito. Contudo, o procedimento para a criação do direito é distinto. O juiz pode ser
dinâmico e criativo sem que empregue meios idênticos aos de criação do
direito utilizados pelo legislador.
Por sua vez, a autocontenção é contemporânea ao estabelecimento
da própria revisão judicial, já que foi proposta no emblemático caso Marbury x Madison, no qual o Justice Marshall, embora tenha afirmado a
supremacia da Constituição e a atribuição da Suprema Corte em resguardá-la, entendeu que, no mérito, não seria cabível ao tribunal interferir em
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temas designados a outros poderes. “Sua decisão foi norteada por uma
inegável contenção, em virtude da negativa da ordem pleiteada” (LIMA;
GOMES NETO, 2018, p.224).
O ativismo nas decisões do Supremo Tribunal Federal resta evidenciado por meio das seguintes condutas: utilização de métodos interpretativos que possibilitam a criação de normas distantes do conteúdo literal da
norma interpretada; ampla atuação processual; interferência no comportamento dos Poderes Legislativo e Executivo; aplicação de regras amplas
ao caso a ser solucionado (CAMPOS, 2011, p.558).
Alguns estudiosos do tema apontam que a judicialização e o ativismo vêm da mesma família, mas não possuem a mesma origem: não foi
causada por atitudes ou protagonismos dos juízes, mas por iniciativa da
própria sociedade civil e da comunidade de intérpretes que bateu às portas da Justiça (BARROSO, 2009 e VIANNA, 1999).
Nesse ponto encontra-se uma das diferenças consideráveis entre a
judicialização e o ativismo: na primeira, os juízes decidem porque a Constituição exige, é o que lhes cabe; na segunda, os juízes se tornam protagonistas, pois o ativismo é uma atitude e não um fato à escolha de um
modo de interpretar a Constituição, alargando ou restringindo seu alcance (BARCELLOS, 2011, p.16).
A doutrina da judicial self-restraint apresenta-se fortemente nos Estados Unidos e tem como requisito básico a inconstitucionalidade evidente, onde, havendo dúvida acerca dos critérios a serem adotados em
julgamento, prevalece a vontade do legislador.
A autocontenção é contemporânea ao estabelecimento da própria
revisão judicial, já que foi proposta no emblemático caso Marbury x Madison, no qual o Justice Marshall, embora tenha afirmado a supremacia
da Constituição e a atribuição da Suprema Corte em resguardá-la, entendeu que, no mérito, não seria cabível ao tribunal interferir em temas
designados a outros poderes. “Sua decisão foi norteada por uma inegável
contenção, em virtude da negativa da ordem pleiteada” (LIMA; GOMES
NETO, 2018, p.224).
Mesmo não apresentando condições idênticas ao desenvolvimento
da jurisdição constitucional norte-americana, o comparativo realizado
entre os julgamentos das ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade brasileiro, indicará a presença da judicialização e seus pro-
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dutos – as decisões conforme, o ativismo e/ou a autocontenção judicial
Segundo a literatura jurídica brasileira, a autocontenção é manifestada em relação ao objeto do controle de constitucionalidade: os tribunais se
abstêm do controle em determinados casos e não interferem nas questões
políticas. Adota assim, uma conduta que impede a interferência do Poder
Judiciário em assuntos politicamente controvertidos, impossibilitando
que a Corte se torne instância cuja competência seja a de permitir que os
vencidos em questões políticas possam anular a vitória da maioria (DIMOULIS; LUNARDI, 2011, p.469).
Para tanto, os juízes e tribunais, ao praticarem a autocontenção, evitam aplicar diretamente o texto constitucional a situações que não sofram
incidência expressa da mesma, aguardando o posicionamento do Legislativo; utilizam critérios rígidos e conservadores ao declarar a inconstitucionalidade das leis e atos normativos; evitam interferir na determinação
das políticas públicas.
Embora não muito pesquisada no âmbito jurídico nacional, a autocontenção do Poder Judiciário constitui, assim como o ativismo e a
judicialização, termo utilizado para referir-se a fins de abusos judiciais:
ativismo judicial e julgamento direcionado para resultados, ou ainda, autolimitação judicial e decisão baseada em princípios. Devido a esse aspecto, a maior parte das fontes consultadas sobre o tema é de origem estrangeira, englobando a literatura jurídica dos Estados Unidos para que possa
ser estabelecido um parâmetro de especificação da judicial-self restraint
no ordenamento brasileiro.
O vocábulo acaba por ter seu conteúdo desgastado, sendo atitude
prudente descartar as determinações estabelecidas pelo uso indiscriminado, para tentar-se definir aspectos que caracterizam o fenômeno sob
análise, substituindo o efeito paralisante dos clichês (POSNER, 1983, p.1).
A autocontenção judicial ocorrerá quando o juiz utilizar suas preferências políticas e princípios morais para fundamentar a negativa de
julgamento de um caso; também, quando agir com prudência e cautela
na utilização de suas opiniões – e nesse caso, tem-se o denominado “juiz
respeitoso”, agindo de modo ainda mais limitado do que na primeira situação; há ainda autocontenção quando atua de modo a limitar as práticas
políticas sobre o exercício do poder judicial (POSNER, 1983 p.10).
Vislumbra-se que, de modo semelhante à judicialização e ao ativis-
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mo, onde as preferências pessoais do juiz fazem-se presentes, na autocontenção, o mesmo também utiliza tais elementos no processo decisório;
assim, diferentemente da ideia errônea que se pode ter acerca da autocontenção - de que o juiz não decide porque é imparcial - nesta, também
é possível que o magistrado utilize suas preferências políticas e princípios
morais para justificar a solução de uma questão que lhe foi apresentada. O
juiz que não os utiliza é autodisciplinado, não sendo agente no fenômeno
da autolimitação do Poder Judiciário (ROCHE, 1955).
Em meio às diversas concepções dos papéis dos órgãos judiciais no
exercício da revisão judicial, concentrada ou difusa, a autocontenção judicial reconhece a necessidade de inserção da Corte num ambiente predominantemente político (LIMA; GOMES NETO, 2018, p.225).
Para Alexander Bickel (1962, p.69), a doutrina constitucional e o
próprio tribunal esquecem do tríplice poder que este último possui, lembrando que seu espectro de possibilidades não se limita apenas às opções
de manutenção ou anulação de uma norma diante de sua incompatibilidade com os princípios. A corte conta, ainda, com a opção de nada fazer,
o que torna viável a manutenção da tensão entre o princípio e a oportunidade, sem o comprometimento daquele.
A aparente opção pelo não julgamento pode revelar as ideias que a
corte possui acerca das suas limitações institucionais, como, por exemplo,
o uso da doutrina das questões políticas (BICKEL, 1962, p.184).
3. ESTRATÉGICA EMPÍRICA E HIPÓTESES A SEREM
TESTADAS
A manutenção de um processo de judicialização da política passa
pela análise dos fatores que influenciam no exercício da jurisdição constitucional e refletem na interpretação dos dispositivos da Constituição
(LIMA, 2014, p.147). Desse modo, a importância da identificação do padrão comportamental decisório por parte do STF através de modelos explicativos da decisão judicial.
Três modelos destacam-se nas explicações relacionadas ao comportamento judicial, que se ocupam em entender o que os juízes fazem ou os
motivos pelos quais não o fazem: o atitudinal, o estratégico e o legalista.
Os modelos causais possuem em comum a apresentação, individual
ou conjunta, de elementos que se propõem a explicar os motivos pelos
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quais as decisões do Poder Judiciário são tomadas, a serem confirmados
por meio de testes empíricos aplicados sobre os dados relativos às decisões.
São utilizados pois exercem o papel de realizar a interseção entre a
teoria pura e os instrumentos metodológicos, sistematizando as informações colhidas e testando hipóteses acerca do objeto de estudo, permitindo
que os estudos empíricos alcancem conhecimento acerca de relações de
causalidade entre variáveis e o fato que se pretende entender, por exemplo,
as razões pelas quais os juízes decidem de um ou outro modo os conflitos
que lhe são apresentados (GOMES NETO, 2015).
O modelo explicativo atitudinal salienta que as preferências políticas
individuais de cada juiz influenciam no processo de elaboração das decisões. Para os atitudinalistas, em decorrência de a legislação ser frequentemente vaga, ambígua e bastante vulnerável a interpretações divergentes,
são as crenças, as atitudes políticas e os valores dos juízes utilizados para
explicar os distintos resultados das decisões judiciais (SEGAL; SPAETH,
2002).
O modelo estratégico de decisão judicial trata dos constrangimentos
institucionais, sociais e políticos enfrentados pelos magistrados em sua
atuação. Por revelar os diversos interesses subjacentes a uma decisão judicial, destaca a influência que a política desempenha nas decisões judiciais. Os magistrados sofrem constrangimentos nas suas preferências por
políticas públicas, através da influência de outros atores políticos, de instituições externas à Corte e de instituições internas à Corte, no momento
de decidir um litígio que lhes foi submetido (EPSTEIN; KNIGHT, 1998).
Por sua vez, o modelo legalista busca estabelecer, com alguma precisão, a partir do exame das decisões em relação aos precedentes judiciais que examinaram questões idênticas ou semelhantes, quais categorias
jurídicas estariam sendo empregadas, como justificativa para o controle
judicial. Em suma, se as categorias (variáveis) estritamente jurídicas importam na variação do resultado das decisões judiciais.
O modelo legalista não considera que fatores como ideologia ou filiação partidária, dentre outros, possam interferir no modo como as Cortes
estabelecem suas decisões, e sim, que os juízes excluem espontaneamente
quaisquer elementos pessoais ou políticos quando da elaboração de suas
decisões (EPSTEIN; WALKER, 2007).
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Conforme Gomes Neto (2015), através do uso do modelo legalista,
espera-se, sob condições ideais, que os fatores decorrentes do Direito definam os resultados das decisões no plano das reclamações constitucionais ou que fatores não-jurídicos não exerçam influência sobre as decisões
quando presentes os referidos elementos jurídicos (extraídos do Direito/
norma).
Desse modo, a aplicação do modelo legalista para a análise dos elementos que influenciariam no julgamento das reclamações constitucionais, justifica-se pelo fato de os magistrados adotarem como fundamento
de sua decisão fatores jurídicos, evidenciando que somente o Direito importa na formulação das decisões.
Os mecanismos usados para a verificação de como se comporta o Supremo Tribunal Federal ao decidir questões relacionadas a políticas públicas quando provocado através de reclamações constitucionais, devem ser
tecnicamente compatíveis com a natureza das variáveis a serem utilizadas
para testar o modelo explicativo legalista do comportamento judicial.
Totalizando um quantitativo de 29.247 reclamações no STF até o dia
05/12/17, foi considerado um universo de 28.868 reclamações, posto que
este estudo compreende apenas as reclamações propostas a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Em seguida, foi realizada a
coleta de uma amostra aleatória de 379 casos julgados no mérito, automaticamente gerada pelo programa de análise de dados PSPP, a partir de um
padrão inferencial para ciências humanas e sociais aplicadas, com um intervalo de confiança de 95% e 5% de margem de erro, sendo desta amostra
extraídas e codificadas as variáveis utilizadas para testar o modelo.
O bloco de variáveis assuntos engloba os temas contidos nos fundamentos das reclamações constitucionais analisadas no mérito, quais
sejam: tributário e orçamento, servidores públicos, direitos sociais e
previdência, economia e finanças, Poder Legislativo, Poder Judiciário,
Poder Executivo, educação, eleições e direitos políticos, direitos fundamentais (garantias fundamentais e acesso à Justiça), crimes contra a Administração Pública e de responsabilidade, serviços públicos (concessão,
permissão, concursos públicos, terceirização), jurisdição e competência
(suspensão do processo, etc.), contrato individual de trabalho, Administração Pública, execução penal (progressão de regime, pena privativa de
liberdade, crimes hediondos) responsabilidade civil, litigância de má-fé/
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partes e procuradores, controle de constitucionalidade e por fim, cláusula
de reserva de plenário.
Importante destacar que as questões relativas às políticas públicas
sociais (saúde, educação, direitos sociais, seguridade social, dentre outras)
foram reunidas em uma única categoria a ser analisada, em virtude do seu
alto grau de fragmentação dentro do universo trabalhado na pesquisa.
Por sua vez, a hipótese a ser testada através dessa variável, seria a de
que o assunto relacionado às políticas públicas sociais influenciaria no
aumento das chances de julgamento da reclamação
Sendo assim, esta pesquisa utilizou regressões logísticas para testar a
existência de uma relação causal entre a variável explicativa (jurídica, que
compreende os assuntos analisados) e a variável dependente binária (julgamento), pois, tanto a variável dependente quanto a variável explicativa
aqui empregada, possuem natureza categórica.
As variáveis de natureza categórica, compreendem aquelas extraídas
e codificadas com base na legislação, jurisprudência e demais formas jurídicas. A variável dependente (julgamento) é dicotômica (0,1), onde 1
corresponde ao julgamento e 0 corresponde ao não julgamento da reclamação.
A variável foi submetida à análise por regressão logística binária,
também denominada logit: o emprego desse tipo de análise estatística tem
por objetivo antever o resultado de uma variável dependente binária categórica, tendo-se por base uma ou mais variáveis de natureza explicativa
(GOMES NETO, 2015, p.69). Dessa forma, busca inferir as chances de
a variável dependente/resposta assumir um determinado valor em razão
da presença ou não de outras variáveis, quais sejam, as independentes/
explicativas.
A análise de dados por regressão logística - ou simplesmente logit – é apresentada como uma ferramenta adequada e
relevante para a compreensão de certos fenômenos sociais:
quando se trata do estudo da relação entre variáveis categóricas por essência (como é o caso de quase todas as variáveis
passíveis de extração e de codificação a partir da legislação,
da jurisprudência, enfim, das instituições jurídicas e judiciais, de modo geral) e um resultado dicotômico (também
chamado discreto na terminologia usual da ciência estatística), seja ele sucesso ou insucesso; deferido ou indeferido; jul-
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gado ou não julgado (GOMES NETO; BARBOSA; VIEIRA,
2018, p.216) – grifos no original.
Portanto, a variável resposta/dependente caracteriza-se por ser uma
variável categórica binária, tendo por base a transformação logística de
uma proporção. Emprega-se tal ferramenta metodológica para estimar os
valores empíricos dos padrões em modelos de resposta qualitativa (EVERITT, 2006, p.238). Na regressão logística, a probabilidade de ocorrência
de um evento pode ser inferida diretamente.
Uma vez que a variável dependente/resposta empregada na pesquisa
é de natureza categórica discreta binária, os modelos de regressão logística são mais adequados para responder à investigação objeto da pesquisa,
especialmente quando estas decorrem de um processo de escolha entre
alternativas categóricas (GOMES NETO, 2015, p.69; GOMES NETO;
BARBOSA; VIEIRA, 2018).
A coleta dos casos foi realizada de forma aleatória, juntamente com
a racionalidade envolvida na apreciação das alternativas; a coleta aleatória
elimina a escolha pessoal e, portanto, a possibilidade de viés de seleção
subjetiva (FIGUEIREDO FILHO et al., 2013, p.40).
O modelo estatístico permite calcular quais as chances de o fenômeno pesquisado ocorrer e se tal ocorrência estaria associada ou não à presença das variáveis a serem testadas na pesquisa: em um modelo analisado
sob o emprego da regressão logística, se o resultado do coeficiente (B)
apresentar sinal positivo (+), significa que a variável explicativa/independente estaria associada ao aumento das chances da primeira alternativa
(1) ocorrer.
Assim, se os resultados do modelo apresentarem sinal positivo, tal
ocorrência indica que a presença da variável explicativa exerceria influência no aumento das chances de uma decisão favorável ao julgamento no
âmbito das reclamações constitucionais. Do contrário, se o sinal do coeficiente for negativo (-), a presença da variável contribuirá negativamente
paras as chances do evento pesquisado ocorrer.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma vez apresentada a hipótese relativa ao modelo explicativo legalista e como este poderia ser aplicado às decisões tomadas em reclamações
constitucionais, segue-se à análise dos outputs das funções logarítmicas,
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gerados por regressão logística.
Através da análise estatística por regressão logística, foi realizado o
acompanhamento da variável legalista assunto, relacionada às reclamações constitucionais cujo mérito foi analisado – procedentes, procedentes
em parte, aguardando julgamento com liminar concedida, aguardando
julgamento sem concessão de liminar e improcedentes.
Desse modo, a inferência estatística baseia-se na ideia de que é possível generalizar os resultados a partir de uma amostra para a população,
uma vez que testes de significância proporcionam uma medida objetiva
para informar decisões sobre a validade da generalização (FIGUEIREDO
FILHO et al., 2013, p.33).
Em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, muitas vezes, os coeficientes estatísticos mostram tendências e associações quantitativas e qualitativas relevantes para entender o fenômeno, a despeito do baixo resultado da significância estatística (p-valor). Tal aspecto, contudo, não impede
a avaliação dos dados obtidos.
Assim, antes de proceder à análise dos resultados, destaca-se que,
embora a significância estatística não esteja dentro dos padrões usuais,
a combinação entre o sinal do coeficiente e o valor do exponencial é suficiente para expressar o diagnóstico necessário sobre o comportamento
judicial dos Ministros ao julgarem as reclamações.
Isto explica-se, pois, segundo destacado por Gomes Neto, Barbosa e
Vieira (2018), inclusive, os modelos que apresentem menor significância
estatística, podem, em alguns casos, revelar explicações relevantes acerca
da ocorrência dos eventos, indo de encontro à convenção dominante entre os estudos empíricos quantitativos.
A aplicação do modelo causal legalista permitiu analisar quais elementos estritamente jurídicos estão, ou não, associados ao comportamento decisório do STF em políticas públicas sociais nas reclamações, revelando os dados a seguir:
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Tabela 1: Resultados da Logit sobre a associação entre Resultado e Assuntos

Fonte: elaboração própria, a partir de dados colhidos no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

O assunto direitos sociais e previdência apresentou sinal negativo.
Sua presença diminui as chances de julgamento favorável de uma reclamação em 0,34 vezes. Já a variável jurisdição e competência, encontra-se
positivamente associada ao aumento de 1,63 vezes as chances de julgamento, apresentando, como já mencionado, fraca significância estatística
(0,225).
Destaca-se que os resultados estatísticos foram afetados devido à alta
fragmentação dos assuntos tratados nas reclamações. Somado a este aspecto, a amostra constituída pelas 379 reclamações também contribuiu
para a obtenção de tais valores. Uma amostra aleatória maior e com uma
menor fragmentação, traria resultados estatísticos com índices maiores,
no entanto, o tamanho da amostra e sua fragmentação não inviabilizam a
análise dos resultados (GOMES NETO; BARBOSA; VIEIRA, 2018).
Conforme a tabela 1, a variável jurisdição e competência apresenta, além do sinal positivo, uma intensidade de associação maior quando
comparada à outra variável em relação às chances de ocorrer o julgamento
das reclamações constitucionais. Ainda conforme a tabela, a variável jurisdição e competência apresenta, além do sinal positivo, uma intensidade
de associação maior quando comparada à variável direitos sociais e previdência em relação às chances de ocorrer o julgamento das reclamações
constitucionais. O gráfico nº 1 ilustra tal ocorrência:
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Gráfico 1: Resultados da Logit (ExpB) sobre a associação entre
Resultado e Assuntos

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados colhidos no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, é possível verificar a seletividade do STF no que diz
respeito aos assuntos tratados nas reclamações, exercendo a seletividade
negativa ao negar julgamento às questões relacionadas aos direitos sociais
e previdência.
O exponencial volume de litígios que chega anualmente à Corte, além
de sua capacidade institucional, produz como consequência natural a seletividade; ora os Ministros selecionam as matérias que são efetivamente
julgadas (CARVALHO, 2004), ora selecionam (expressa ou tacitamente)
as matérias que não serão apreciadas, em comportamento autocontido
(LIMA e GOMES NETO, 2018). No ambiente das reclamações constitucionais, o não julgar, decorrente da seletividade negativa, representa uma
opção política, pois mantém os efeitos do ato impugnado, silenciosamente
beneficiando o ente que praticou (PONTES; GOMES NETO; TEIXEIRA,
2017).
CONCLUSÕES
Diante do expressivo volume de reclamações constitucionais, que se
acumula diariamente no Supremo Tribunal Federal, os Ministros compo-
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nentes da Corte adotam comportamento seletivo, ora escolhendo não julgar (autorrestrição), ora escolhendo quando, ou não, interferir, via revisão
judicial, nas políticas públicas objeto daqueles remédios constitucionais.
Por meio da análise por regressão logística binária, procurou-se
investigar se questões relacionadas às políticas públicas sociais estariam
associadas à variação das chances do julgamento procedente das reclamações constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, o modelo
causal legalista foi utilizado como instrumento auxiliar à compreensão do
fenômeno estudado.
Esperava-se, através do uso do modelo legalista, sob condições ideais,
que os fatores decorrentes do Direito definissem os resultados das decisões no plano das reclamações ou que fatores não-jurídicos não exercessem influência sobre as decisões quando presentes os referidos elementos
jurídicos – extraídos do Direito/norma.
A hipótese testada, de que a variação do assunto relacionado às políticas públicas sociais influenciaria na variação (aumento ou diminuição)
das chances de julgamento da reclamação foi confirmada: foi possível
inferir, a partir de modelo empírico quantitativo, que, diante da presença da variável direitos sociais e previdência, há redução das chances de
julgamento favorável pelo STF em detrimento dos assuntos referentes à
jurisdição e competência.
Foi possível verificar o caráter seletivo do Supremo no que diz respeito aos assuntos tratados nas reclamações, exercendo a seletividade positiva ao dar preferência ao julgamento daquelas que tratam de assuntos
relacionados à jurisdição e competência em detrimento das que se relacionam a direitos sociais e previdência (políticas públicas sociais, v.g., educação, saúde e assistência social) – seletividade negativa. Desse modo, é
observado o comportamento autocontido por parte do Supremo Tribunal
Federal quando provocado a decidir questões relacionadas a políticas públicas sociais em reclamações constitucionais.
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'Notas de fim'
1
Conforme ementa da Rcl 141: “A competência não expressa dos tribunais federais pode ser ampliada por construção constitucional. - Vão seria o poder, outorgado ao
Supremo Tribunal Federal de julgar em recurso extraordinário as causas decididas por
outros tribunais, se lhe não fôra possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos pelas justiças locais. - A criação dum remédio de direito para
vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças, está na vocação do Supremo Tribunal
Federal e na amplitude constitucional e natural de seus poderes. - Necessária e legitima
é assim a admissão do processo de Reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito. - É
de ser julgada procedente a Reclamação quando a justiça local deixa de atender à decisão
do Supremo Tribunal Federal” (Rel. Min. Rocha Lagoa, DJ 25.01.1952).
2
Thus the judicialization of politics should normally mean either (1) the expansion
of the province of the courts or the judges at the expense of politicians and/or the administrators, that is, the transfer of decision-making rights from the legislature, the cabinet,
or the civil service to the courts or, at last, (2) the spread of judicial decision-making
methods outside the judicial province proper. In summing up we might say that judicialization essentially involves turning something into a form of judicial process (TATE;
VALLINDER, 1995, p.13).

270

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / junArgumenta
2020 271
Leonardo Monteiro Crespo de ALMEIDA

1

VIRTUALIDADE E TEORIA DO
DIREITO: CONSIDERAÇÕES
INICIAIS
VIRTUALITY AND LEGAL THEORY: PRELIMINARY
REMARKS
VIRTUALIDAD Y TEORÍA DEL DERECHO:
CONSIDERACIONES INICIALES

SUMÁRIO:
Introdução; 1. Repensando a Temporalidade: O
Virtual e o Atual; 2. Decisão Judicial, Norma e Representação: A Temporalidade Estagnada do Direito;
3. O Futuro do Passado: Temporalidade, Subsunção
e Decisão Judicial; 4. Considerações Finais; Referências.
RESUMO:
O objetivo deste artigo reside em explorar de
que maneira o conceito de virtualidade, concebido
principalmente através dos trabalhos de Alexandre
Lefebvre, Keith Ansell-Pearson e Pierre Lévy, pode
ter implicações significativas para algumas questões
concernentes à decisão judicial no contexto da teoria
do direito. Para tanto, o artigo inicialmente desenvolve uma formulação abrangente da virtualidade e de
sua associação com a temporalidade do direito com
o propósito de apontar, na seção subsequente, como
isso pode servir para repensar a decisão judicial sob
uma outra óptica. O conceito de virtualidade, neste
sentido, permite reconsiderar, no tocante à decisão
judicial, o seu caráter criativo, dissociando essa criatividade de traços problemáticos para pensá-la em
termos ontológicos.

Journal Law
n. 32 p. 271-296
jan/jun 2020

Como citar este artigo:
ALMEIDA, Leonardo.
Virtualidade e
teoria do direito:
considerações iniciais.
Argumenta Journal
Law, Jacarezinho – PR,
Brasil, n. 32, 2020,
p. 271-296.
Data da submissão:
06/03/2020
Data da aprovação:
23/04/2020

1. Faculdade Damas
da Instrução Cristã FADIC – Brasil

272

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

ABSTRACT:
The objective of this article is to explore how the concept of virtuality, which is here conceived through the lens of Alexandre Lefebvre, Keith
Ansell-Pearson and Pierre Lévy, can have relevant implication to approach a few issues concerning legal adjudication within the context of legal
theory. For this purpose, this article initially develops a general conception of virtuality and its association with law temporality in order to, in
the next session, show how this can be used to reconsider legal adjudication into a new light. The concept of virtuality, in this sense, allows us to
reconsider, regarding judicial decision, its creative aspect, disconnecting
this creativity of problematic traces to think it in ontological terms.
RESUMEN:
El objetivo de este artículo es explorar cómo el concepto de virtualidad, concebido principalmente a través de los trabajos de Alexandre Lefebvre, Keith Ansell-Pearson y Pierre Lévy, puede tener implicaciones significativas para algunos problemas relacionados con la decisión judicial
en el contexto de la teoría del derecho. Con este fin, el artículo desarrolla
inicialmente una formulación integral de la virtualidad y su asociación
con la temporalidad de la ley con el propósito de señalar, en la sección
siguiente, cómo esto puede servir para repensar la decisión judicial desde
otra perspectiva. El concepto de virtualidad, en este sentido, nos permite
reconsiderar, con respecto a la decisión judicial, su carácter creativo, disociando esta creatividad de rasgos problemáticos para pensarla en términos ontológicos.
PALAVRAS-CHAVE:
Virtualidade; Decisão Judicial; Criatividade.
KEYWORDS:
Virtuality; Legal Adjudication; Creativity.
PALAVRAS CLAVE:
Virtualidad; Decisión judicial; La creatividad.
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INTRODUÇÃO
O conceito de virtualidade tem tido certa presença nos estudos jurídicos a partir do final do século passado, seja associando-se a novos espaços de teorização jurídica, como um direito virtual, seja atrelado a áreas
tradicionais, mas que em função das significativas transformações tecnológicas, como é o caso do direito penal no que diz respeito aos crimes
virtuais e ao espaço virtual de maneira mais geral. Ambas as situações, no
entanto, encontram-se restritas ao âmbito da dogmática jurídica.
Um dos objetivos deste artigo reside em apontar algumas possibilidades de um certo conceito de virtualidade para a teoria do direito e
alguns temas e conceitos que lhe são recorrentes, como a decisão judicial.
Para tanto, o artigo recorre principalmente à filosofias de Henri Bergson e
Gilles Deleuze para fins de desenvolvimento analítico do conceito de virtualidade e, no que se refere aos fundamentos e ao modo de desenvolver
a teoria do direito, a pesquisa adota como referencial os trabalhos de Paul
Patton e Alexandre Lefebvre, além de certas considerações extraídas das
abordagens positivistas de Hans Kelsen e H. L. A. Hart.
Pela própria natureza e estrutura da pesquisa, a primeira seção será
dedicada à explanação e ao esclarecimento do conceito de virtualidade a
ser trabalhado e desenvolvido ao longo deste artigo. O propósito reside
em esclarecer ao leitor os elementos do conceito a ser trabalhado através
das considerações de Bergson e, adiante, Deleuze. De especial importância será colocar em evidência os pressupostos metafísicos dos quais partem os autores para melhor situar o contexto em relação a outros temas
semelhantes no horizonte da teoria do direito: podem aqui ser mencionados a ideia de temporalidade e também a de juízo, central para a análise
da decisão judicial.
A segunda seção é voltada para organizar teoricamente os pressupostos habituais da teoria do direito os quais, por sua vez, revelam as noções
de temporalidade e de juízo que terminam por amparar compreensões
usuais da decisão judicial presentes. Em geral, essas compreensões, resguardadas certas especificidades de cada abordagem, concebem a decisão
judicial mediante uma relação de subsunção entre as disposições normativas do ordenamento jurídico e as ocorrências fáticas. Trata-se de uma
relação ancorada em um pressuposto de temporalidade que demarca o
futuro a partir das determinações normativas já estabelecidas no presente,
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ou seja, o futuro é concebido em termos de uma imagem projetada pela
norma jurídica, um espaço que se busca controlar e delimitar.
A terceira e última seção, por fim, confronta os pressupostos apontados na segunda seção com aqueles apresentados na primeira seção, tendo como fio condutor o conceito de virtualidade. Ao buscar desenvolver
analiticamente o conceito neste âmbito, esta pesquisa pretende investigar
o potencial do conceito para uma problematização mais abrangente da
decisão judicial e dos seus potenciais criativos.
Em termos metodológicos, o artigo fora elaborado através de uma
sucinta revisão bibliográfica focada em dois eixos: o primeiro, e o principal dentre eles, sendo uma leitura das filosofias de Bergson e Deleuze a
partir da virtualidade, enquanto o segundo, mais panorâmico, recai sobre
os aspectos recorrentes da teoria do direito, sendo de especial importância não somente a produção de Paul Patton e Alexandre Lefebvre, como
também os escritos de autores positivistas que os dois autores tendem a
analisar em suas colocações.
1. REPENSANDO A TEMPORALIDADE: O VIRTUAL E O ATUAL
A temporalidade tal como é usualmente concebida em termos de
causalidade é pensada através da tríade passado, presente e futuro. O passado é situado como evento negativo, algo que já foi e que, por isso, mesmo não é mais dotado de existência real: haveria uma contradição em
sustentar, simultaneamente, que aquilo que já foi possa, ao mesmo tempo,
continuar existindo (DELEUZE, 1999, p. 41 e ss). Algo semelhante ocorrera também com o futuro: o evento que ainda não ocorreu por essa, razão
mesma, careceria também de uma existência real. Restaria, então, apenas
o presente, enquanto aquilo que é, que existe, como segmento dotado de
existência real, mas essa é uma afirmação também marcada por certas
dificuldades.
A primeira delas se refere aos limites entre o presente e o passado,
ou seja, à pontual demarcação entre o que existe no presente e o que já se
foi no passado. Seguindo esta lógica, no momento em que um enunciado é proferido, por exemplo, ele já se torna passado, deixando assim de
existir (MACLEAN, 2012, pp. 1-2). É particularmente neste ponto que a
discussão referente à memória adquire também uma importância considerável (BERGSON, 1944, p. 7 e ss). O segundo problema se refere a uma
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concepção de futuro como uma representação articulada no presente, ou
seja, o futuro como um desdobramento causal de eventos que já existem
(MACLEAN, 2012, pp. 1-2; BERGSON, 1944, p. 64 e ss). Nessa linha de
raciocínio, então, o futuro não poderia apresentar nada que já não tivesse uma certa existência presente, estabelecendo deste modo uma relação
causal linear na qual os acontecimentos futuros podem ser explicados
através de um certo desdobramento inexorável de relações estabelecidas
no presente.
O que existe por trás dessa questão não é apenas uma relação entre
percepção e ação, mas principalmente a maneira como os dados perceptíveis são organizados em diversos cursos de ação no mundo (BERGSON,
1944, p. 75 e ss). Quanto mais complexo e diferenciado for o sistema nervoso de um determinado ser vivo, por exemplo, mais amplo será o intervalo entre a apreensão dos dados externos e a ação que será realizada
sobre eles: é durante esse intervalo que as diversas possibilidades de ação
são desdobradas em meio à circunstância da qual fazem parte (BERGSON, 1944, p. 76 e ss; KREPS, 2015, p. 43). As possibilidades mencionadas, embora jamais atuais, ainda assim possuem sua realidade uma vez
que emergem da interação entre os diversos organismos individualizados
e os dados, sempre múltiplos e dinâmicos, presentes nas circunstâncias
em que eles, os organismos, se deparam (KREPS, 2015, p. 43 e ss).
É nesse processo de interação contínua através dos estímulos exteriores que os organismos são levados a evoluir através de estratégias que promovem a sua adaptação, como pode ser observado na metafísica vitalista
de Bergson (KREPS, 2015, p. 52 e ss). A evolução, portanto, desdobra-se a
partir da criação, onde os organismos desenvolvem novas respostas e cursos de ação perante os desafios à sua sobrevivência com que se deparam
em diferentes circunstâncias (BERGSON, 1944, p. 78 e ss). Em sua leitura
da filosofia de Bergson, Keith Ansell Pearson observa o seguinte:
O ponto estabelecido é de que a ação virtual e a percepção
necessitam da existência de corpos individuados que atrasam as suas re-ações e que percebem a distância entre eles
mesmos. A percepção mede a ação possível de um corpo
sobre as coisas, e vice-versa. Quanto maior for o seu poder
de ação, que é essencialmente decorrente de um maior grau
de complexidade do sistema nervoso, mais amplo é o campo que se abre à percepção. A memória opera em termos de
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uma virtualidade similar, começando com o estado virtual e
progredindo passo a passo até o ponto em que se materializa
na percepção atual (PEARSON, 2005, p. 1117)1.
Muito embora a exposição acima não aparente nenhuma proximidade com as questões referentes à teoria do direito, a temporalidade é
uma dimensão incontornável e fundamental da normatividade jurídica
em muitos dos seus aspectos. Apenas a título de exemplificação, a estrutura da norma jurídica, especialmente quando pensada em termos de um
elemento que justifica e ampara os argumentos dos juristas, traz consigo
um controle sobre o futuro, representando-o através de um retrato estabelecido no passado: os acontecimentos futuros devem, de algum modo,
entrar em conformidade com as descrições normativas já estabelecidas e
determinadas, ou seja, o futuro pensado em termos de projeção do passado (BERGSON, 1944, p. 9 e ss). A existência desses eventos adquire um
sentido jurídico somente quando a sua ocorrência é remetida às disposições normativas jurídicas assentadas.
De que modo, porém, o conceito de virtualidade estaria associado
com as questões suscitadas nos parágrafos precedentes? Para fins de uma
maior precisão analítica, é importante esclarecer a maneira com que o
conceito tem sido concebido no panorama da história da filosofia. Comentando este aspecto no âmbito da filosofia deleuzeana, Nathan Widder
escreve:
Isto é o que Deleuze chama precisamente de virtual: uma
rede imanente de relações que constituem o sentido da experiência atual. O termo virtual vem do latim virtus, que significa poder. Ele é utilizado por Duns Scotus, que sustenta
que o sentido unívoco de um ser substancial ´virtualmente
inclui´ os sentidos heterogêneos do ser qualitativo, do ser
quantitativo e assim em diante, porque quantidades, qualidades e outros atributos dependem da substância, que possui
o virtus, ou poder, de lhes conceder o ser (WIDDER, 2012,
p. 37)2.
Na leitura que Deleuze opera da filosofia bergsoniana, especialmente
no que concerne à temática da memória e da percepção, a temporalidade
tal como até aqui tem sido discutida é abordada através de outros referencias e distinções. O primeiro – e mais importante aspecto, ao menos para
a elaboração desta pesquisa – reside na própria natureza do passado: ele
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é tão real quanto o presente, embora a sua realidade seja diversa daquela
do presente. Em síntese, o domínio do virtual é real sem ser atual, o que
vai de encontro à já mencionada concepção usual associada ao passado,
na qual o mesmo aparece destituído de qualquer dimensão de realidade.
Pierre Lévy é enfático ao destacar que o virtual não se opõe ao real, mas ao
atual (LÉVY, 1998, p. 24; LASTOWKA, 2014, p. 483 e ss).
A existência do passado ocorre em um domínio de relações diferenciais, logo, carente de determinações e propriedades persistentes, concebido como virtual: o passado se desenvolve e se transforma em paralelo
ao que é efetivo. O paralelismo entre o virtual e o atual estabelece não
uma relação de oposição e contraste, a exemplo da relação entre passado
e presente. Comentando a teoria da memória e da percepção de Bergson,
assim dispõe Deleuze:
Se temos tanta dificuldade em pensar uma sobrevivência em
si do passado, é porque acreditamos que o passado já não
é, que ele deixou de ser. Confundimos, então, o Ser com o
ser-presente. Todavia, o presente não é; ele seria sobretudo
puro devir, sempre fora de si. Ele não é, mas age. Seu elemento próprio não é o ser, mas o ativo ou o útil. Do passado, ao
contrário, é preciso dizer que ele deixou de agir ou de ser útil.
Mas ele não deixou de ser. Inútil e inativo, impassível, ele É,
no sentido pleno da palavra: ele se confunde com o ser em si
(DELEUZE, 1999, p. 42).
Tendo como contexto mais amplo a investigação bergsoniana em
torno da memória e da percepção, o passado opera uma intervenção seletiva que conduz a percepção à ação através de uma delimitação daquilo
que é útil no presente. Em outras palavras, a percepção opera uma seletividade, um “recorte”, dentre os diversos elementos e informações que
chegam ao seu campo, destacando o que lhe é relevante. A permanência
do passado existe em função de sua contínua atualização no presente: o
passado é trazido à tona a cada instante, embora diferentemente em cada
uma dessas instâncias, tendo em vista que, as circunstâncias de atualização são também diversas.
Um aspecto decisivo nessa abordagem é a de que o atual e o virtual se desenvolvem e existem em paralelo, o que, por sua vez, leva a uma
reconsideração da estabilidade e identidade que é conferida ao presente,
entendido como momento atual e, por isso mesmo, também determinado

278

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

(MASSUMI, 2014, p. 56 e ss). O virtual, por sua vez, acaba por introduzir
o inusitado, o imprevisível e o anômalo nas sucessivas atualizações: não há
como determinar todas as possibilidades de atualização de determinados
elementos, o que foi apontado de maneira clássica por Marcel Proust em
sua obra mais conhecida, “Em Busca do Tempo Perdido”. Na conhecida
passagem referente às madeleines, o cheiro e o gosto das iguarias francesas remetem o protagonista ao distante universo de sua infância de forma
involuntária, sem necessariamente desejar ou antecipar essa imersão no
seu passado. Virtual, neste contexto, remete ao potencial ao invés do irreal
(MASSUMI, 2014, p. 55 e ss). Em um de seus escritos, Pierre Lévy assim
vai definir o conceito de virtual:
A palavra ´virtual´ é decorrente do latim medieval ´virtualis´, ela mesma decorrente de virtus, significando força e
poder. Na filosofia escolástica o virtual é aquilo que detém
o potencial ao invés da existência atual. O virtual tende à
atualização, sem passar por qualquer forma de concretização efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na
semente. De maneira estrita, o virtual não deve ser comparado com o real mas com o atual, uma vez que a virtualidade
e a atualidade são meramente duas maneiras de ser (LÉVY,
1998, p. 23)3.
O processo de atualização não somente implica exploração do domínio virtual, como também na modificação através da imersão que é feita
sobre o mesmo. As lembranças passadas, uma vez trazidas à tona em um
dado momento futuro, já não representam mais fidedignamente as circunstâncias passadas, se é que alguma vez isso foi o caso: novas conexões
foram estabelecidas através de novas associações trazidas pela memória
e pelas experiências vividas (LÉVY, 1998, p. 23-24; LEFEBVRE, 2008, p.
126 e ss). Por isso a memória é um tema e uma noção tão importante para
o desenvolvimento da relação entre atual e virtual: os conteúdos nela alocados são continuamente atualizados em meio às mais diversas circunstâncias, estabelecendo também relações que podem ser muito inusitadas,
ainda que esclarecedoras das circunstâncias presentes, como bem ilustra
o episódio presente na obra de Proust.
A relação entre o virtual e o atual também traz consigo um universo de fluxos e de relações diferenciais ao invés de ser caracterizado pela
permanência, identidade e determinação (LEFEBVRE, 2008, p. 118 e ss).
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Alguns autores, como Greg Lastwoka, concebem o virtual enquanto área
contemporânea de problemas e conceitos oriundos das tecnologias digitais, ou seja, um campo de investigação específico que se desenvolve em
meio ao horizonte mais abrangente das diversas questões associadas à teoria do direito contemporâneo (LASTWOKA, 2014, p. 483 e ss).
Ao invés de recorrer ao conceito de objeto para descrever os elementos perceptíveis, Bergson opta pelo termo imagem que configura uma
concepção dinâmica da matéria (BERGSON, 1944, p. 175 e ss). Conforme
Alexandre Lefebvre:
Com o termo imagem Bergson estabelece a identidade do
movimento com a matéria, daí por que termos mais convencionais como matéria ou objeto não sejam apropriados.
Neste universo de imagens, nenhum corpo é distinto do movimento, ou lhe acresce; imagens existem em um estado de
variação universal e ação recíproca que faz com que o termo matéria, com as suas conotações de estaticidade e divisibilidade inerte, mostre-se inapropriado... Ao invés disso, o
universo das imagens se assemelha mais, tal como Deleuze
estabelece, a um estado gasoso, um campo de movimento e
interação contínuas, onde cada imagem é uma via ou uma
passagem para transmitir o contínuo movimento do universo (LEFEBVRE, 2008, p. 118 e ss)4.
O nexo entre o conceito de imagem e a dinâmica da tríade real/atual/
virtual perpassa vários pontos, mas no tocante aos objetivos dessa pesquisa, o principal é o caráter dinâmico atribuído ao real: este mostra-se
tanto na maneira como Bergson analiticamente desenvolve o seu conceito
de imagem, como na interação entre o virtual e o atual por meio das sucessivas atualizações (LÉVY, 1998, pp. 23-24). Um outro ponto referente
à dinâmica entre o virtual e o atual, e que mais adiante será relevante para
uma abordagem da decisão judicial reside na maneira como a memória se
constitui também como conhecimento tácito inarticulado, porém constituído à luz das diversas experiências pelas quais passam diversas entidades, sejam elas individuais ou coletivas.
O que isso significa é que tanto a apreensão de novos conhecimentos
como também formas de agir são também fruto das sucessivas atualizações do virtual em meio às diversas experiências. Keith Ansell Pearson,
em sua leitura de Bergson, ressalta bem a seletividade e a subtração de-
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corrente da passagem da matéria para a consciência ou do objetivo para o
subjetivo. Escreve o autor:
...para que se passe da matéria para a percepção ou do objetivo para o subjetivo, não é necessário se acrescentar nada,
pelo contrário, trata-se apenas de se subtrair algo. Em outras
palavras, a consciência funciona não ao lançar mais luzes sobre um objeto, mas em obscurecer alguns dos seus aspectos
(PEARSON, 2005, p. 1118)5.
A descrição de Pearson pode bem ser compreendida em termos de
um processo de subtração e enquadramento no qual se vai contar apenas aqueles dados e elementos que contribuam para a ação dos indivíduos. Essa seletividade, de certo modo, tende também a ser amparada por
uma forma de saber inarticulado desenvolvida a partir das experiências,
sempre singulares, dos indivíduos (LEFEBVRE, 2008, p. 122 e ss). Esse
saber inarticulado é também tácito porque, embora esteja vinculado a
cada uma das experiências, ele não se faz explícito na composição dessas
experiências (HABA, 1999). Disposições afetivas, preconceitos e outros
traços passados integram esse tipo de saber, estabelecendo uma coloração individual a cada uma das vivências individuais. Ainda que não esteja
plenamente consciente do funcionamento mesmo dessa dinâmica, o surgimento inesperado de sentimentos de aversão ou predileção, por exemplo, abrem – e ao mesmo tempo também obstruem – os cursos de ações
válidos na interação que os indivíduos possuem no mundo.
Em seu livro Rethinking Law as Process, James MacLean recorre a
essa concepção de conhecimento tácito para confrontar o resquício de
um certo formalismo lógico que ainda se encontraria atrelado às diversas
descrições do processo de decisão judicial. Mesmo em uma teoria da argumentação com forte influência de uma análise institucionalista como a
de Neil MacCormick, ainda assim o raciocínio dedutivo e a disposição das
premissas conforme a estrutura do silogismo integram a sua perspectiva
em termos de resolução das lides judiciais. A tradicional distinção entre
os casos fáceis (easy cases) e difíceis (hard cases) é significativa neste ponto (ATRIA, 1999, p. 80 e ss; HART, 1994, p. 124 e ss). No tocante ao papel
das regras para a solução dos casos difíceis (hard cases), observe-se o que
diz MacLean acerca da abordagem do teórico escocês:
Mas a referência não é inevitável ou automática; ela é algo
que nós fazemos com a regra para transpor o espaço que se
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abre entre a legislação e a adjudicação, entre o sentido de
uma regra e o de sua aplicação. Em outras palavras, a confirmação de que a regra se aplica a um caso particular ocorre
apenas no momento de decidir o caso e, para MacCormick,
a maneira de fazermos isso é através do silogismo dedutivo
(MACLEAN, 2012, p. 31)6.
A importância dada ao silogismo dedutivo em si não constitui um
impasse significativo para uma compreensão da decisão judicial através
da abordagem estabelecida por esse trabalho, mas é preciso que, ao discorrer sobre ela, o conhecimento tácito e as experiências subjacentes à
prática do direito sejam também trazidos à tona. Dentre outras razões,
cabe apontar que é essa dimensão que termina por desvincular a decisão
judicial de um procedimento formal no qual se desconsidera a temporalidade (ou, conforme MacLean, uma perspectiva estática), associando-a a
uma compreensão processual da realidade caracterizada por incessantes
transformações.
Tanto certas posturas oriundas dos representantes do realismo jurídico dos Estados Unidos, como Oliver Wendell Holmes Jr e Benjamin
Nathan Cardozo, como na abordagem que faz da analogia no âmbito do
raciocínio judicial feita por Edward H. Levi, o lugar da experiência e das
formas de sensibilidade prática, mesmo que pouco tematizadas por esses
autores, adquire certa precedência perante formas argumentativas estritamente associadas com formalizações lógicas. Uma das citações mais
famosas de Holmes insiste na contraposição entre lógica e experiência: a
vida do direito não é a lógica, mas a experiência, dispõe o autor (LEFEBVRE, 2008, p. 96 e ss; HOLMES, 1991, p. 1). Isso significa insistir, contra
toda forma de abstração excessiva, que qualquer que seja a criação conceitual proposta por juristas, praticantes ou teóricos, elas primeiramente
tendem a refletir os diferentes problemas e questões suscitadas a partir do
horizonte prático em meio ao qual os atores jurídicos se encontram envolvidos, como as decisões dos tribunais (NEUMANN, 1995, p.436 e ss).
2. DECISÃO JUDICIAL, NORMA E REPRESENTAÇÃO: A
TEMPORALIDADE ESTAGNADA DO DIREITO
Independente de se reduzir a prática do direito à estrutura normativa ou de considerar as normas como elemento secundário à decisão, as

282

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

diferentes manifestações dos direitos modernos, e mesmo outras que o
antecederam, tendem a ser pensada em termos deontológicos, ao menos
no que diz respeito às funções de controle social, como também ao estabelecer padrões de comportamento socialmente aceitáveis (HART, 1994,
p. 18 e ss). A norma, em síntese, tem sido um conceito nevrálgico para a
produção teórica concernente à organização e à dinâmica específica do
jurídico (HART, 1994, p. 100 e ss).
A associação entre norma e temporalidade, porém, não é explícita,
menos ainda evidente. Dentre outras razões, uma vez que é concebida
como referência de comportamento, a norma projeta sobre um horizonte
vindouro as condutas que são aceitáveis, uma vez que, se encontram em
conformidade com o que ela dispõe (HART, 1994, p. 61 e ss). Por trás
dessa dinâmica deontológica, o futuro se torna determinado – ou, o que
seria equivalente, assegurado – por concepções e necessidades concebidas
em contextos passados.
Certamente, em meio a ideia mais geral de Rule of Law ou de Estado Democrático de Direito, a previsibilidade concernente à aplicação
do direito, como também às normas a serem observadas, é fundamental
(HART, 1994, p. 94 e ss; ROIG, 1999, p. 224 e ss). Para que essa previsibilidade adquira uma realidade institucional é preciso que a relação entre
a descrição normativa e a conduta – ou o caso – particular descrito pela
norma proceda mediante abstração de uma série de elementos que, fazendo parte do caso, mostra-se periférica em relação ao conteúdo da norma.
Essa abstração é necessária para que uma dada situação particular
seja representada nos termos estabelecidos pela norma. Sendo assim, pode-se dizer que decidir judicialmente, neste contexto, implica reconhecer
em um dado caso qual seria a norma ou o mesmo o conjunto de normas
que respalda a solução preterida pelo magistrado. Mas sendo toda circunstância a ser julgada também singular e, por isso mesmo, irrepetível, a
abstração representa também uma acomodação forçada entre a circunstância e as determinações normativas, sendo a principal questão a seguinte: pode o novo, o inusitado e o inesperado surgir em meio à decisão judicial, ou a inovação jurídica residiria sempre na atividade legislativa?
Tendo como base a descrição geral, e mesmo rudimentar, da decisão
judicial compreendida estritamente como subsunção, a resposta será negativa: decidir é conformar e articular situações específicas a enunciados
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gerais. Deste modo, somente são aceitáveis, no contexto da decisão judicial, as soluções que já se encontram estabelecidas em relação a estrutura
normativa assentada. Pensar deste modo, porém, implica conceber essas
respostas em termos de elementos determinados e que não se alteram em
meio ao modo como são manipulados pelos diversos atores jurídicos.
Mesmo que se defenda, no tocante à semântica das normas, uma
indeterminação referente ao conteúdo, ainda assim não está claro de que
maneira essa indeterminação possa ser transformada diante das diferentes circunstâncias particulares as quais elas, as normas, são mobilizadas
como elementos que fornecem o respaldo jurídico para as soluções desenvolvidas. Em outras palavras, pensado este aspecto em termos de temporalidade, a relação entre passado e futuro é estritamente concebida em
termos de identidade e determinação: os elementos assentados, as normas
jurídicas, não se modificam em meio às diversas circunstâncias e problemas futuros aos quais se encontram associados.
A concepção de futuro que é depreendida dessa dinâmica é o de uma
imagem estática caracterizada por elementos existentes. Uma dinâmica
das relações, que aponte para as sucessivas transformações do real, por
sua vez, concede espaço para redefinições em termos dos conteúdos desses elementos, é simplesmente incompatível não somente com a concepção de futuro destacada, como também pela desconsideração do aspecto
experimental que envolve, de maneira abrangente, a prática do direito
(MACLEAN, 2012, p. 78 e ss). É preciso que se considere que, no tocante
a esta prática, existe uma dinâmica circular e recursiva na qual novas formas de intervir na realidade institucional do jurídico não apenas revelam
possibilidades distintas de ação, como também novas descrições referentes a estas mesmas práticas, ou seja, categorias e conceitos distintos dos
que estavam estabelecidos. James MacLean comenta este ponto:
Podemos dizer que novas práticas e novas maneiras de fazer as coisas são mutuamente constitutivas de uma maneira recursiva; ou, colocando de outro modo, quando novas
descrições ganham aceitação entre os atores, então novas
maneiras de fazer as coisas também surgem; quando novas
maneiras de fazer as coisas surgem, então novas descrições
também aparecem; e assim por diante (MACLEAN, 2012, p.
141-142)7.
Essas são considerações que dificilmente integram o conjunto de
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problemas explorado pelos teóricos do direito, especialmente quando as
pretensões teóricas residem em formular modelos gerais que capturam
e esclarecem os conceitos necessários para se pensar o direito moderno,
como as diversas teorias da norma jurídica ou do ordenamento jurídico.
Sendo assim, nessas formulações teóricas a pretensão analítica acaba se
sobrepondo à compreensão mais abrangente da decisão judicial concebida como uma prática institucionalizada na qual o manejo e a criação das
categorias são de grande importância, mas não é tudo.
Resumindo o cerne dos questionamentos elencados acima: a compreensão estritamente representativa da decisão judicial, que aborda a
decisão em termos de processo de assimilação – ou mesmo subsunção
– da situação fática às normas estabelecidas, acaba por desconsiderar as
nuances da realidade da prática do direito, a experiência mesma do jurídico. Esse processo termina por circunscrever a contingência dos eventos
futuros às formas de percepção enraizadas nas estruturas normativas do
presente.
Como MacLean enunciara, as transformações são caracterizadas por
dinâmica circular na qual nem os atores envolvidos nas práticas, nem as
circunstâncias que constituem os contextos normativos dessas práticas,
podem ser por si só responsáveis pela emergência dos diversos resultados decorrentes da dinâmica estabelecida (MACLEAN, 2012, p. 141 e ss).
Com isso ele está rompendo com concepção estritamente formalista – ou,
a princípio, lógica – da decisão judicial que, por sua vez, termina sendo
inteiramente circunscrita às ações e prerrogativas de alguns atores jurídicos em particular.
A concepção recorrente de decisão judicial se opõe a essas considerações de MacLean, a partir dos pressupostos implícitos, que conduzem e orientam o ato de julgar. É a partir desses pressupostos, raramente
analisados pelos teóricos, que a decisão judicial será pensada através da
subsunção. Alexandre Lefebvre opta pelo termo ´imagem dogmática´
para situar as implicações teóricas decorrentes desses pressupostos, principalmente a maneira como a relação entre regras – ou normas – e casos
é estabelecida no horizonte desta concepção de decisão judicial. Lefebvre
em sua obra The Image of Law caracteriza essa maneira de situar a decisão
nos seguintes termos:
Eu chamo esta imagem de dogmática porque se encontra
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baseada em um modelo de reconhecimento que propõe a
identificação de casos como instâncias de regras. Casos,
consequentemente, são reduzidos a regras e categorias utilizadas para subsumi-los. Mais importante, como veremos, é
que na imagem dogmática nós perdemos toda a perspectiva
acerca da criatividade do direito. Se a adjudicação tem como
premissa o reconhecimento de regras existentes apropriadas
para cada caso, então a criatividade é reduzida ou a um voluntarismo ou a um acidente (a lapsus judici) (LEFEBVRE,
2008, p. 3)8.
Ambas as hipóteses, voluntarismo e acidente, remetem diretamente
a atos e de modo algum se confundem com uma certa dinâmica oculta,
subjacente e por isso mesmo também incontornável, presente na realidade mesma da decisão judicial. Ambas as hipóteses apontadas pelo autor,
voluntarismo e acidente, mostram-se populares no que se refere à decisão.
O voluntarismo expressa uma atitude de desconsideração dos diversos referenciais normativos que, em tese, conduziriam e limitariam a atuação
magistrado. Em meio a essa postura, o que resta é apenas a livre e desimpedida vontade do magistrado, ou seja, confundem-se denominadas
decisões arbitrárias.
O acidente, por sua vez, pode ser pensado em termos de uma extrapolação dos limites fixados pela norma, sejam eles apenas semânticos ou
também institucionais. As hipóteses de ativismo judicial e de interpretações que supostamente transcenderiam as intenções latentes dos legisladores e/ou a semântica explícita da norma tendem a refletir uma criatividade que se desenvolveria à revelia do que se supõe ser a atuação padrão
das autoridades judiciais.
Ambas as hipóteses são também um problema quando pensadas a
partir dos parâmetros institucionais básicos que tendem a nortear a atividade jurisdicional nas democracias contemporâneas e a hipótese de ativismo judicial dela decorrente (LEFEBVRE, 2008, p. 3 e ss). Neste ponto,
a criatividade pensada a partir da prática do direito ressoa como um conceito problemático e potencialmente disruptivo frente aos limites institucionais estabelecidos (HART, 1994, p. 272 e ss).
Nesta direção, por exemplo, um maior espaço de liberdade para o
magistrado poderia vir a contribuir para um desequilíbrio entre as funções e prerrogativas dos poderes, quando decide algo de uma maneira
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que, a princípio, ultrapassaria as diversas expectativas concernentes ao
seu papel institucional. Decisões consideradas políticas ou arbitrárias
representam distorções diante do esperado padrão de atuação do poder
judiciário.
Uma vez que o conceito de criatividade assume essa conotação problemática, segue-se que, ao menos em tese, a criatividade propriamente
aceitável estaria circunscrita ao âmbito da atividade legislativa enquanto
instância que é também politicamente legitimada tendo em vista representar diretamente a vontade popular materializada nos votos e na aprovação que possuem perante a sociedade. Sendo esta concepção orientada
por considerações pautadas pelo esquema de organização dos poderes ou
expressa tão somente nas premissas teóricas que normalmente tendem a
informar a teorização do direito, conceber a decisão judicial estritamente
em termos de subsunção acarreta distanciá-la dos contextos práticos nos
quais se desenrola a prática do direito para tomar apenas alguns dos seus
elementos, como aqueles oriundos das fontes formais do direito.
Um tempo estagnado, tal como enunciado no início deste tópico,
remete diretamente ideia de passado caracterizado pela identidade e determinação, um passado cristalizado em que o jurista habilidosamente
seleciona os elementos que achar determinantes para a sua solução de um
caso, o que expressa certa compreensão mecanicista em torno dos diferentes acontecimentos (LEFEBVRE, 2008, p. 98 e ss). Um passado estabelecido deste modo representa uma abstração, uma ideia desvinculada
dos contextos históricos e institucionais mais abrangentes e que sempre
envolvem esses elementos (MACLEAN, 2012, p. 1 e ss).
Que exista certa dinâmica subjacente à própria estrutura dos ordenamentos jurídicos é algo muito bem reconhecido e examinado por positivistas como Kelsen, Hart e Raz em suas respectivas obras (HART, 1994,
pp. 196-197). No entanto, cabe esclarecer a associação desta dinâmica
com a reconstrução contínua do sistema jurídico em meio aos diversos
problemas e questões enfrentadas por ele em meio ao seu entorno.
3. O FUTURO DO PASSADO: TEMPORALIDADE, SUBSUNÇÃO
E DECISÃO JUDICIAL
Em sua obra já mencionada, Alexandre Lefebvre elabora uma peculiar interpretação em torno da relação entre temporalidade e decisão judi-
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cial, lendo a maneira como a subsunção é concebida entre alguns autores
da jurisprudência analítica (H. L. A. Hart, Ronald Dworkin) e da teoria
da argumentação jurídica contemporânea (Klaus Günther, e mais detidamente, Jürgen Habermas). Nas abordagens mencionadas, faz-se presente
uma concepção de subsunção que destitui os casos concretos de sua acidentalidade e especificidade. Em outras palavras: em ambas as situações,
embora seguindo itinerários distintos, a existência e o significado dos
casos ocorre em função das condições fornecidas por normas jurídicas
estabelecidas.
Nesta direção, o potencial disruptivo e inusitado dos casos concretos torna-se secundário diante da necessidade de conformá-lo ao que está
normativamente estabelecido. A subsunção da qual fala Lefebvre, neste
sentido, já não mais assume a forma lógica do silogismo no qual as disposições normativas ocupam o espaço da premissa maior e os casos o da
premissa menor. Antes ela está mais alinhada a um esquema de percepção
que, de certo modo, expressa um construtivismo que remete diretamente
ao criticismo kantiano. Dito de outro modo, a subsunção é um processo
de criação judicial do caso através dos dados brutos e desconexos que são
trazidos ao Judiciário, mais especificamente ao magistrado e às demais
partes processuais. Remetendo às considerações de Jean-Luc Nancy acerca da temática, Lefebvre qualifica essa subsunção de ontológica:
Como Nancy sugere, ao ser estabelecido através do direito,
a acidentalidade do caso é ela mesma suprimida; entretanto,
esta acidentalidade é ela mesma incognoscível uma vez que
o caso (fenomenal) – o único que nós podemos conhecer
dadas as condições de conhecimento e experiência – seria ele
mesmo “criado” através da subsunção, sendo também estritamente imanente ao direito que o representa (LEFEBVRE,
2008, p. 14)9.
A supressão da acidentalidade significa que a subsunção não permite ao caso modificar ou se subverter às disposições normativas que lhe
atribuem sentido: o evento subordina-se à norma, não o inverso. Por isso
é plausível argumentar que este modelo de subsunção torna difícil, senão
impraticável, pensar o novo, a partir do caso, como um evento que desestabiliza a estrutura normativa pré-existente. Esta configuração impede
também situar o futuro em termos de relações diferenciais nas quais o
inusitado, o novo e o anômalo possuem também o seu espaço e signifi-
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cação.
Conceber a virtualidade através desse panorama envolve, embora a
isso não se limite, repensar não só a vinculação entre norma e evento,
como também a ideia de juízo subjacente ao modelo de decisão judicial
que orienta uma ideia geral de aplicabilidade do direito, inclusive demarcando os espaços de criatividade judicial disponíveis ao magistrado. Uma
criatividade restrita ao atual concebe a resolução de um problema judicial
em termos de reconhecimento e adequação: o decisivo é reconhecer, na
abertura do evento, o que é conformável às disposições normativas do
direito (LEFEBVRE, 2008, p. 92 e ss).
As indagações de Lefebvre as quais podem ser remetidas ao conceito de virtualidade traduzem um esforço de se transcender a subsunção
da decisão judicial concebida estritamente em termos de reconhecimento
para que se possa teorizar uma ontologia calcada na criatividade subjacente à configuração da realidade (LEFEBVRE, 2008, p. 144 e ss). Não se
trata tão somente de romper com certos pressupostos que concebem a decisão como um processo de disposição e captura de elementos que configuram uma situação particular (o denominado caso concreto) através das
normas jurídicas, mas também de se interrogar pelo lugar da criatividade
e da inovação, a partir da decisão.
Se o conceito de virtualidade associa diretamente temporalidade e
criatividade, Lefebvre questiona os pressupostos metafísicos que tendem
a dificultar, senão mesmo obstruir, o lugar do novo na tomada de decisão. É um questionamento que também encontra certa sintonia com as
preocupações de MacLean: a manutenção do direito perpassa uma dupla dinâmica na qual, em primeiro lugar, busca-se manter e estabilizar
as expectativas em torno da solução dos casos, o que reflete o seu caráter
institucional, mas por outro lado, em sua existência ele é continuamente exposto a novas situações e problemas que o forçam a se reorganizar.
Sendo assim, a modificação de valores e tendências sociais cedo ou tarde
provoca transformações na dinâmica do próprio direito, muito embora a
natureza dessas transformações não possa ser precisamente mapeada de
antemão. Escreve MacLean sobre este ponto:
Por um lado, como resultado de sua aplicação com o passar
do tempo, e considerada a natureza imprevista da vida social,
o direito está sempre sendo confrontado com novos proble-
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mas e novas situações as quais ele precisa constantemente
responder. Por outro lado, esta natureza dinâmica do Direito
como instituição responsável e responsiva emerge dos valores sociais subjacentes ao sistema jurídico; então, valores
sociais mutáveis vão resultar a reestruturação e a reorientação do direito após um certo período de tempo (MACLEAN,
2012, p. 139)10.
É preciso conceber teoricamente a criatividade através do referencial
normativo que compõe a própria estrutura do direito, sem desconsiderar
as diversas expectativas sociais que recaem em torno do seu funcionamento. É também em meio a essa dinâmica que as diferentes respostas
fornecidas pelo sistema se encontram diretamente atreladas aos problemas de naturezas distintas, como aqueles enfrentados pelo legislador e o
que precisa ser ponderado pelos magistrados nos casos particulares.
A maneira pela qual os representantes do povo reagem aos problemas com que se defrontam envolve também considerações acerca das potenciais consequências dessas respostas em termos de impacto em suas
metas e projetos futuros, ou seja, precisam considerar como as suas respostas afetam também a visibilidade deles no contexto político em que se
encontram inseridos. Neste pormenor, podem ter também confrontadas
as suas intenções referentes às leis promulgadas e a própria estrutura dessas leis (VIDAL, 1999, p. 176 e ss).
Para além dessa questão, as questões do legislativo são marcadas pela
abrangência e generalidade que caracterizam a forma da lei, como a falta
de determinação específica dos seus destinatários. A atividade legislativa,
neste sentido, pode ser compreendida como uma forma de percepção e
organização dos dados sociais filtrada pela autocompreensão dos legisladores enquanto atores que são também motivados pelo alcance de certos
objetivos políticos.
Ao mesmo tempo em que a atividade legislativa inevitavelmente
produz desestabilizações na dinâmica do sistema jurídico, haja vista a
produção de leis trazer consigo consequências das mais diversas e, por
vezes, não intencionais, por outro lado a própria autocompreensão dos
legisladores também leva, conforme MacLean, a significativas formas de
resistência à mudança. Isso ocorre, dentre outras razões, em função da
natureza autorreferencial subjacente ao âmbito da política, assim como
também ocorre na prática do direito.

290

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

No tocante ao juiz singular, para além da operacionalização dos
conteúdos que integram as fontes formais do direito, cabe também uma
consideração dos elementos circunstanciais que individualizam os casos
concretos. Neste processo realiza-se ao menos uma dupla atividade que
contempla tanto uma elucidação das normas legisladas, como também a
elaboração de novas maneiras de se interpretar e aplicar essas normas em
meio às novas circunstâncias apresentadas pelo mutável panorama social:
a elucidação das normas é uma condição para que a intenção do magistrado que ampara as suas decisões seja comunicada aos demais jurisdicionados e atores jurídicos (VIDAL, 1999, p. 174 e ss). Esse trabalho pressupõe
não apenas uma compreensão sobre o controle e a organização dos dados
que chegam até o âmbito do direito, como o mencionado conhecimento
inarticulado que subjaz à prática mesma do direito.
… existe um relacionamento interno entre as categorias do
pensamento que usamos para abordar a realidade e as práticas que almejamos tratar e manipular. Em um sentido importante, os nossos panos de fundo teóricos, nossos modelos
e categorias de pensamento ajudam a constituir um mundo
que experienciamos. Deste modo, a prática social se estabelece de uma maneira que os juízes que integram um mesmo
sistema jurídico tratam uns aos outros, assim como as suas
decisões, através das principais autocompreensões que se encontram encarnadas na prática; ou seja, essas autocompreensões são constitutivas da matriz social em que os indivíduos
se encontram e agem (MACLEAN, 2012, p. 140)11.
Em síntese, o principal entrave trazido pela subsunção como estrutura de compreensão da decisão judicial, para Lefebvre e em certa medida
também MacLean, está em conceber a aplicação do direito de tal maneira
que não reflita o que se encontra presente e estabelecido, não se deixando
modificar pelas diversas particularidades e problemas que emergem da
própria prática jurídica (LEFEBVRE, 2008, p. 144-145). Em síntese, esse
tipo de abordagem acaba desconsiderando o conhecimento inarticulado
que compõe o pano de fundo no qual as diversas situações específicas surgem diante do judiciário na forma de problemas jurídicos que aguardam
soluções institucionalizadas.
É importante que de algum modo a decisão judicial seja concebida
de uma maneira mais abrangente do que a vinculação, uma ponte por as-

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

291

sim dizer, entre as fontes formais do direito e os eventos que se desdobram
na realidade social e política a qual a dinâmica da prática jurídica tende a
tomar como espaço de sua intervenção. Pensá-la em termos de uma atividade que é também inerentemente criadora faz com que o problema,
o conflito de interesses, seja posto em primeiro plano (HABA, 1999, p.
56 e ss). O importante a ser destacado é que a mobilização dos diversos
elementos que constituem as fontes formais do direito, na medida em que
ocorrem a partir de contextos determinados, podem adquirir significados
e usos distintos tendo como base o tipo de problema introduzido pela
circunstância (HABA, 1999, p. 57 e ss).
O conceito de virtualidade, neste ponto, torna-se uma referência
que trabalha contra os pressupostos subjacentes à decisão judicial que a
situam em termos de subsunção, por mais variadas que sejam as concepções de subsunção. A decisão judicial deixa de ser compreendida em termos de ato isolado que, por si só, estabelece uma solução para o problema
enfrentado, para ser compreendida como um processo complexo no qual
múltiplos elementos e atores interagem entre si. A sentença do magistrado só pode existir e produzir os efeitos desejados em meio ao conjunto
de normas e referenciais institucionais que lhe atribuem este respaldo: as
normas implícitas e explícitas do poder judiciário e, mais amplamente,
do próprio Estado, as construções teóricas da dogmática jurídica, os precedentes e demais decisões de outros magistrados e tribunais, além das
diversas fontes formais do direito que lhe estão à disposição (HABA, 1999,
p. 58 e ss).
Conceber a criatividade nesta direção implica trazer à tona, portanto, os fatores disruptivos e que não se deixam assimilar aos referenciais
inscritos na normatividade jurídica: são aspectos difíceis de serem integralmente representados pelos esquemas e conceitos estabelecidos no
ordenamento jurídico. No panorama da teoria do direito, uma das consequências mais claras dessa modificação reside em conceber a possibilidade de uma redefinição das categorias e conceitos jurídicos através do
encontro estabelecido com um caso, ao invés deste ser assimilado à estrutura normativa estabelecida.
A virtualidade da decisão judicial vincula o caso atual à rede de relações diferenciais que contempla, porém não se restringe, as experiências
coletivas e individuais dos diversos atores jurídicos, dentre eles magistra-
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dos, advogados, mas também os tribunais. Essas experiências, de certo
modo inarticuladas conforme mencionado, estão sempre em constante
mutação. Seguindo as intuições de MacLean, essas experiências inarticuladas são trazidas à tona – e, neste processo, são também transformadas
– em meio às diferentes circunstâncias com as quais os atores jurídicos
terminam por se defrontar na prática forense.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deste artigo tratou de apresentar algumas contribuições
possíveis decorrentes do conceito de virtualidade para uma investigação
teórica da decisão judicial. Dentre alguns ganhos visíveis, o conceito de
virtualidade possibilita situar a decisão associada a uma noção que frequentemente não se encontra muito destrinchada por várias teorias do direito: a criatividade judicial. Ao contrário de um ato criador por parte de
atores jurídicos definidos, como os magistrados, e estritamente baseado
e circunscrito pela estrutura normativa estabelecida, a criatividade concebida a partir da virtualidade é situada como uma dimensão ontológica
do juízo sendo, deste modo, insuscetível de ser inteiramente circunscrita
às disposições normativas estabelecidas. Isso implica reformular a relação
temporal entre passado e futuro subjacente à dinâmica da decisão judicial:
o futuro deixa de ser concebido através dos referenciais normativos já estabelecidos para que a contingência dos eventos confronte e problematize
esses referenciais.
Implícito nesta concepção é que tanto o passado quanto o futuro se
constituem em meio as relações diferenciais e dinâmicas, ou seja, eles mutuamente se transformam em meio às infinitas e diversas circunstâncias
nas quais se encontram e se atualizam. Sendo assim, o que se supõe ser
a identidade de uma norma jurídica em particular, o seu conteúdo semântico, não admite novas interpretações e sentidos conforme as variadas
situações concretas surgem.
É por essa razão que os trabalhos de James MacLean e Alexandre
Lefebvre, em certo sentido, recorrem a uma compreensão processual da
realidade fortemente influenciada por Bergson e Whitehead para discutir
a criatividade jurídica: procuram uma noção que não esteja circunscrita
aos atos intencionais dos diversos atores jurídicos, especialmente os magistrados. Pensar a criatividade deste modo é concebê-la não somente a
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partir dos atos dos atores jurídicos, como algo que os extrapola e adquire
uma dimensão coletiva, viva e institucional.
O que é criativo na decisão judicial não é simplesmente os atos, mas
todo o devir processual que conecta uma quantidade significativa de elementos heterogêneos – fontes formais do direito, vivências, teorias, regras
institucionais latentes, dentre outros – a partir de diversos contextos práticos que são também únicos e irrepetíveis. A virtualidade, deste modo, é
um conceito que permite redefinir o próprio significado de criatividade
judicial no contexto da complexa dinâmica institucional do direito: é uma
referência conceitual que pode ser significativa para se pensar, posteriormente, o lugar do novo, do inusitado e do imprevisto nas diversas apropriações das normas realizadas pelos atores jurídicos.
Pensar a criatividade nesta outra direção leva a certas implicações
teóricas relevantes, sendo algumas delas elencadas no desenvolvimento
do artigo. Dentre as mencionadas, sem dúvida, aquela que mais importa
para esta pesquisa reside na maneira como uma compreensão da decisão
judicial através da virtualidade sublinha uma dimensão prática, principalmente em termos de um conhecimento encarnado nas práticas institucionais que envolvem a apreciação e o julgamento dos casos. Neste sentido,
um caso é formado não somente através das suas características, dos fatos
e do que em geral é enunciado sobre ele, como também envolve, embora
a isso não se limite, as diversas experiências coletivas e saberes compartilhados entre aqueles que compõem o espaço institucional do direito.
O caso por si só não vem “fechado”, pronto para ser subsumido a
uma norma já disponível, sendo antes o resultado de um intricado processo no qual diferentes atos jurídicos organizam aquilo que percebem, o
dado por assim dizer, em um problema cujas respostas estão associadas,
ainda que de diversas maneiras, às fontes formais do direito. Este exercício
é, por si só, criativo, muito embora marcadamente distinto da produção
legislativa propriamente dita.
Uma das razões para se considerar essa criatividade ontológica, e por
isso mesmo involuntária, é que ela se mostra inerente não só ao horizonte
de percepção dos atores, como na maneira com que agem e intervêm no
mundo: a percepção é condição mesma para ação. Nesta hipótese, então,
a construção de um caso jurídico através dos elementos, dos dados, extraídos da realidade social obsta, antes de mais nada, à produção de uma
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solução jurídica que não está – e nem poderia estar – estabelecida a priori.
O conceito de virtualidade, quando transposto para o horizonte dos
problemas da teoria do direito, leva a uma redefinição da temporalidade
e da criatividade no processo de decisão dos casos jurídicos: se o passado
surge como o tempo histórico subjacente à subsunção dos casos às normas, repensá-lo implica transformar a maneira com que é pensada essa
conexão entre um evento presente e um elemento estabelecido, a exemplo
de uma norma jurídica ou de um precedente judicial.
É em meio a essa transformação que se torna razoável sublinhar uma
dimensão mais profunda, porém igualmente presente, da criatividade no
direito em meio ao processo de resolução dos problemas que envolvem
os diversos atores jurídicos. Este artigo defende a relevância teórica de se
considerar também uma concepção mais abrangente de criatividade que
apreenda também as diferentes construções daqueles atores nos seus cotidianos práticos institucionais
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'Notas de fim'
1
No original: “The point has been established, however, that virtual action and perception require the existence of individuated bodies that delay their re-actions and that
perceive a distance between themselves. Perception measures the possible action of a
body upon things, and vice versa. The greater its power of action, which is owing essentially to a higher degree of complexity in the nervous system, then the wider the field
becomes that is open to perception. Memory operates in terms of a similar virtuality,
beginning with a virtual state and leading step by step up to the point where it gets materialized in an actual perception”.
2
No original: “This is precisely what Deleuze calls the virtual: an immanent network
of relations that constitutes the sense of actual experience. The term virtual comes from
the latin virtus, which means power. It is invoked by Duns Scotus, who maintains that
a univocal sense of substantial being ´virtually includes´ the heterogeneous senses of
qualitative being, quantitative being and so forth, because quantities, qualities and other
attributes depend on substance, which has the virtus to give them being”.
3
No original: “The word “virtual” is derived from the Medieval Latin virtualis, itself
derived from virtus, meaning strength or power. In scholastic philosophy the virtual is
that which has potential rather than actual existence. The virtual tends toward actualization, without undergoing any form of effective or formal concretization. The tree is
virtually present in the seed. Strictly speaking, the virtual should not be compared with
the real but the actual, for virtuality and actuality are merely two different ways of being”.
4
No original: “With the term image Bergson establishes an identity of movement
and matter, which is why more conventional terms such as matter or object won´t do. In
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this universe of images, no body is distinct from, or has added to it, movement; images
exist in a state of universal variation and reciprocal action that makes the term matter,
with its connotations of staticity and inert divisibility, inappropriate... Instead, the universe of images is rather like, as Deleuze puts it, “a gaseous state”, a field of continuous
movement and interaction, each image being a road or passage to transmit the continuous movement of the universe”.
5
No original: “... in order to pass from matter to perception or from the objective to
the subjective, it is not necessary to add anything but, on the contrary, only that something be subtracted. In other words, consciousness functions not by throwing more light
on an object but by obscuring some of its aspects”.
6
No original: “But reference is not inevitable or automatic; rather, it is something
that we do with a rule to bridge the gap that opens up between legislation and adjudication, between the meaning of a rule and its application. In other words, the confirmation
that a rule applies in a particular case occurs only at the point of deciding that case and,
for MacCormick, the way that we do this is in and through the deductive syllogism”.
7
No original: “…we may say that new practices and new ways of doing things are
mutually constituted in a recursive manner; or, to put it another way, when new descriptions gain acceptance among actors then new ways of doing things arise; when new ways
of doing things arise then new descriptions also emerge; and so on”.
8
No original: “I call this image dogmatic because it is based on a model of recognition that purports to identify cases as instances of rules. Cases, consequently, are reduced
to the rules and categories used to subsume them. Most important, as we will see, in the
dogmatic image we lose all perspective on creativity in the law. If adjudication is premised on the recognition of the existing rule appropriate for each case, then creativity is
reduced to either willfulness or accident (a lapsus judici)”.
9
No original: “As Nancy suggests, in being stated through the law, the case´s accidentality is itself suppressed; however, this accidentality is itself unknowable given that
the (phenomenal) case - the only one we can know given the conditions of knowledge
and experience - is itself “made” by subsumption and is strictly immanent to the law that
represents it”.
10 No original: “On the one hand, as a result of its application over time, and given the
unpredictable nature of contingent social life, law is forever being confronted with new
problems and new situations that it must constantly respond to. On the other hand, this
dynamic nature of law as a responsible and responsive institution stems from the social
values that undergird the legal system; thus, changing societal values will result in or be
evidence of a restructuring and reorienting of law over a certain period of time”.
11 No original: “...there is an internal relationship between the categories of thought
that we use to approach reality and the practices that we seek to address and manipulate.
In an important sense, our theoretical frameworks, our models and categories of thought
help to constitute the world that we then experience. Thus, a social practice, such as
the way that fellow judges within a common legal system relate to each other and each
other’s decisions, is what it is in and through the main self-understandings that practice
embodies; that is, these self-understandings are ‘constitutive of the social matrix in which
individuals find themselves and act’”
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RESUMO:
A pesquisa tem como objetivo principal contextualizar como se deu a desconstrução do conceito de
mulher-família para mulher-para-si, além de apresentar conceitos sobre a mulher-família e sua luta
para conquistar sua subjetividade e demonstrar pesquisas relativas a (re)inclusão de mulheres no mercado de trabalho e na sociedade atual. O problema de
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pesquisa compreende-se: “Como se deu a evolução do papel de mulher na
sociedade e qual sua representatividade atual no mercado de trabalho?”.
Foram realizadas pesquisas bibliográficas e análise de dados sobre a participação feminina no mercado de trabalho dos anos de 2010 e 2016, utilizando o método dedutivo, com método de procedimento monográfico.
ABSTRACT:
The main goal of this research is to contextualize how the concept
of family-woman was deconstructed to woman-for-herself, as well as to
present concepts about family-woman and their struggle to conquer their
subjectivity and to demonstrate research related to the (re)inclusion of
women in the labor market and in current society. The research problem
is: “How did the role of women in society evolve and what is its current
representation in the labor market?”. Bibliographic research was carried
out and data analysis on female participation in the labor market in the
years 2010 and 2016 were performed using the deductive method with the
monographic procedure method.
RESÚMEN:
La investigación tiene como objetivo contextualizar cómo se deconstruyó el concepto de mujer-familia a mujer para sí misma, presentar conceptos sobre la mujer-familia y su lucha por conquistar su subjetividad y
demostrar investigaciones relacionadas con la (re) inclusión de mujeres
en el mercado laboral y en la sociedad actual. El problema de investigación es: “¿Cómo evolucionó el papel de la mujer en la sociedad y cuál es su
representación actual en el mercado laboral?”. Fueron realizadas investigación bibliográfica y análisis de datos sobre la participación femenina en
el mercado laboral de los años 2010 y 2016, utilizando el método deductivo con el método de procedimiento monográfico.
PALAVRAS-CHAVE:
Mulher; inclusão na sociedade; emancipação; mercado de trabalho.
KEYWORDS:
Women; inclusion in society; emancipation; labor market.
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PALABRAS CLAVE:
Mujeres; inclusión en la sociedad; emancipación; mercado laboral.
INTRODUÇÃO
O papel social das mulheres sofreu grandes transformações com o
transcorrer do tempo, passando de esposas e mães para profissionais empresárias, autônomas e ocupando cargos públicos. O conceito de mulher
dos anos 70 já não corresponde à mulher atual, não obstante, a mulher
não tenha deixado totalmente o papel de mãe, esposa e dona de casa.
A presente pesquisa visa demonstrar como se deu a desconstrução
da mulher-família para a mulher-para-si, expondo toda a transição e as
conquistas e evoluções femininas até o momento atual, trazendo autores
diversos que vivenciaram as lutas da época.
A sociedade conservadora e patriarcal obstou em muito na emancipação de mulheres, destinando-as as atividades do lar e de cuidado, direcionando, inclusive, o estudo para as “profissões” de mãe e esposa, não
permitindo que mulheres adentrassem em universidades e no mercado de
trabalho predominantemente masculino.
A partir da industrialização, por impulso da economia, as mulheres
começaram a exercer atividades fora de casa, porém nos piores tipos de
trabalho, não havendo meios de reivindicar seus direitos, pelo fato de que
os sindicatos defendiam apenas homens trabalhadores, omitindo a participação feminina na força de trabalho.
Após muitos movimentos sociais feministas e da necessidade de inclusão da mulher nos ambientes sociais e de trabalho, as mulheres começam a trabalhar no espaço público, nas fábricas e no comércio, e com isso,
passam a concorrer diretamente com os homens, o que era muito criticado, pois as mulheres não eram consideradas com as mesmas capacidades
masculinas.
A permissão da entrada de mulheres nas universidades foi um grande marco para emancipação feminina, o universo exclusivo de homens em
profissões como medicina, engenharia e direito começaram, aos poucos, a
receber profissionais mulheres que, não obstante, sofrerem muitas discriminações e subestimações por suas capacidades, resistiram, ampliando o
mercado de trabalho feminino.
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Atualmente, a representatividade feminina no mercado de trabalho
ainda é menor do que a masculina, mesmo num país onde a maioria da
população é feminina, algumas mulheres ainda são donas de casa ou não
exercem nenhum tipo de profissão, reflexo da construção de uma sociedade patriarcal que necessita, ainda, de movimentos sociais feministas com
intuito de empoderar as mulheres e (re)incluí-las na sociedade contemporânea.
1. A MULHER-FAMÍLIA
A mulher é constantemente associada às atividades de trato no lar e
para com a família, representando uma figura maternal, cuidadora e de
prestação de serviços domésticos. O conceito de mulher, difundido por
todo o mundo, na maioria das vezes, é criada por homens ou entidades
que representam os interesses dos mesmos, o que privou as mulheres, por
muito tempo, de se autodeterminarem e de encontrarem sua subjetividade e seu “verdadeiro eu” nessas definições que, diversas vezes, as citam
apenas como alguém atribuída de funcionalismo (TOURAINE, 2011, p.
46).
Na configuração patriarcal, aos homens cabia o trabalho fora de casa
e as mulheres restava o trabalho com o lar e com a família, sempre menosprezado, contudo longe de ser mais leve, era mais penoso e tomava mais
tempo, tendo em vista não ter horário definido ou meta a cumprir, senão
amparar todos os membros da família e o lar.
A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo
masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista
como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, da divisão social do
trabalho. (BOURDIEU, 1999, p. 20).
A mulher era vista sob o ângulo de um ser indefeso e procriador, que
não podia gerir sua própria vida e suas demandas pessoais, considerada
uma herança que passava do pai para o marido, estes sempre protegendo
e zelando por sua segurança e honra.
A função da mulher, sob a ótica da objetificação e do simbolismo, era
de contribuir para o sucesso e aumento de capital do homem, cuidando
das demandas familiares e do lar, onde estava a resguardo dos “males das
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ruas”. O que não se estendia para as mulheres com menor poder econômico, que se viam obrigadas a saírem de suas casas para trabalhar como empregadas para pessoas de melhor classe econômica, porém sem deixar as
atividades do lar, consistindo a dupla jornada de trabalho (BOURDIEU,
1999, p. 55).
A naturalização da mulher-família se deu de uma forma tão contundente que a sociedade era vista como “sociedade dos homens”, aquela
que produzia energia e suscitava tensões, conquistas e guerras, enquanto
o pólo feminino ocupava o papel principal da inferioridade e dependência
(TOURAINE, 2006, p. 212).
Contrariamente ao conceito de mulher-família, o papel funcionalista
das mulheres se perdeu há muito tempo, tendo em vista que elas abandonaram essa posição para assumir trabalhos fora de casa, como produtoras
intelectuais, empresárias, comerciantes, etc., porém sem desvincular-se
totalmente das funções do lar, levando a uma dupla (trabalho-casa) ou
até tripla jornada de trabalho (trabalho-casa-família).A desconstrução da
mulher-família é necessária partindo do pretexto de que a mulher atual
já não se reconhece como entidade funcional do lar e da família, exclusivamente, conquanto aquela que trabalha, estuda e tem sua subjetividade,
planos e metas próprios.
A ideia de Beauvoir (1970, p.11) de que “a humanidade é masculina
e o homem define a mulher não em si mas relativamente a ele; ela não é
considerada um ser autônomo” vai no mesmo sentido de Touraine quando faz uma crítica quanto ao conceito de mulher, elaborada por homens
ou por entidades comandadas por eles, colocando como fator primordial
o “funcionalismo” das mulheres e sua diferenciação e consequente submissão pelo fato de gerar vidas (2011, p. 46).
O gênero feminino carregava, como cita Touraine um “determinismo social, e até mesmo ideológico, das condutas femininas. As mulheres
eram obrigadas a agir em função de seu lugar na sociedade;” (2011, p. 18)
tornando-as incapazes de escolhas próprias e consequentemente fazendo
com que sejam submetidas a uma hierarquização inferior em relação a do
homem na sociedade e na família.
A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”,
como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a
ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo,
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em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas
partes são todas “sexuadas”), em todo mundo social e, em
estado incorporado, nos corpos e nos habitusdos agentes,
funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de
pensamento e de ação. (BOURDIEU, 1999, p. 17).
A naturalização da mulher como entidade do lar e o homem como
ser social é um paradigma para a emancipação e inserção de mulheres na
sociedade, pois ainda subsiste a cultura que propaga e prega a situação
ora exposta, apesar do trabalho que vem sendo desenvolvido em prol do
empoderamento feminino, ainda há resquícios consideráveis do sistema
patriarcal e da submissão da mulher perante o homem.
A divisão de gêneros/sexualé responsável pela distribuição das atividades associadas ao trabalho em prol do capital social e simbólico,
atribuindo aos homens o monopólio das atividades oficiais, públicas, de
representação, e todas as trocas de honra, palavras, dons, mulheres, desafios e mortos (BOURDIEU, 1999, p.60), enquanto a mulher é aquela que
espera zelosa em casa a chegada do marido.
Ademais, Hahner afirma que “o esteriótipo comum da família patriarcal brasileira consistia no marido autoritário, cercado de concubinas escravas, que dominava os filhos e sua mulher submissa. Esta se tornava uma criatura passiva e indolente, que vivia enclausurada em casa
[...]”(2003, p. 38).
O estereotipo de mulher reclusa e resguardada, como expõe Hahner
(2003, p. 40), não se estendia a todas, variando o comportamento conforme a classe social, sendo que as restrições do lar eram impostas as mulheres de elite e refletiam considerações sobre a honra feminina que associava-se também a honra familiar.
A honra era uma qualidade muito valorizada no século XIX, uma
mulher de honra era aquela que não abandonava seu lar em hipótese alguma (com exceção da ida para a igreja), aquela que possuía muitos dotes,
aquela que supervisionava os empregados para que tudo corresse bem na
casa e aquela que devia estar sempre arrumada a espera de seu marido que
vinha cansado do trabalho.
Além da participação exclusiva do homem em cargos e na vida social, cabia-lhe a administração da família (esposa e filhos) e a mulher casada submetia-se a aprovação do homem em questões relativas a educação,
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criação e local de residência dos filhos. A situação de inferioridade da mulher era tão natural que até mesmo a lei negava-lhes o direito de envolver-se em questões de comércio, alienação de bens e, ainda, de administrar a
propriedade sem o consentimento do marido (HAHNER, 2003, p. 44-45).
O sofrimento das mulheres-família era retratado, inclusive, em poesias e poemas, o que demonstra toda a luta para sua emancipação e subjetividade numa sociedade criada essencialmente por e para homens.
Nós, as mulheres, não queremos ser a Vênus de Milo, mas
sim queremos ser a Vênus Urânia, para que possamos percorrer brilhantemente todos os círculos concêntricos que a
atividade humana tem de descrever na aurora da vida da humanidade e social sociedade.
Não queremos representar na sociedade o papel de adorno
dos palácios dos senhores do sexo forte, não devemos continuar na semi-escravidão em que jazemos, vendo-nos mutiladas em nossa personalidade, em seus códigos ou leis por
eles legislados, tal como a da outrora escravidão, sem que
pudesse ser pela escrava protestada.
Não nos perturba a negativa. Seu sofisma é tal, que nos tratando de rainhas, só nos dão o cetro da cozinha, da máquina
de procriação, etc., etc. não nos consideram senão como objeto de imprescindível necessidade: somos a flor de cáctus e
nada mais.
A emancipação da mulher pelo estudo, e o facho luminoso que pode dissipar-lhe as trevas pela verdade em que deve
viver, e que leva-la-á ao templo augusto da ciência, de bem
viver na sociedade civilizadora (DINIZ, 1890, p. 389-390).
Ultimamente, já não cabe definir a mulher do século XXI nos moldes funcionalistas, a entidade da mulher já pertence à vida social e do
lar, ela tem o poder de escolha de inserir-se num ou noutro ambiente, a
obrigação familiar e matrimonial já não é mais imposta, resultado dos
movimentos sociais feministas e pesquisas que lutam pela emancipação e
empoderamento feminino que ao longo dos anos mudou completamente
o papel das mulheres no mundo.
Dessa forma, Touraine (2006, p. 223) defende que “a mulher deve ser
definida em relação a si mesma, e não por referência aos seus papéis sociais e às suas relações com o homem”. O subjetivismo da mulher deve ser
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respeitado, não a associando a família, casa ou qualquer outra entidade
dotada de funcionalismo, a mulher dona de si não cabe mais na figura definida pelo homem, senão no conceito criado por ela e para ela, podendo
ser modificado, conforme seu desejo, seu objetivo e meta de vida, desvinculado ou não da mulher-família.
2. A MULHER PARA SI
A ideia de gênero e sua difusão marcou o fim do dualismo que reduzia a mulher a ser para o homem (TOURAINE, 2011, p. 16), daí iniciou-se
a luta das feministas pela emancipação do gênero feminino, libertando-se
da imagem de “face oculta, confusa e ao mesmo tempo atraente da humanidade” (TOURAINE, 2011, p. 17).
O pós-marxismo ascendeu em muito na ideia de gênero e de imposição de dominação masculina sobre a feminina (TOURAINE, 2006,
p. 219), fazendo repensar as “relações hierarquizadas de desigualdade”
(TOURAINE, 2006, p. 218) tão naturalizadas e engendradas na sociedade
tradicional patriarcal.
A transformação da condição social e familiar de mulheres se deu
pelo forte movimento feminista em diversos países e sua permanência
naqueles onde a dominação masculina ainda mantinha sua força. Com
isso, cada vez mais as lutas e conquistas feministas em prol da liberdade
e igualdade foram logrando êxito e reconhecimento (TOURAINE, 2011,
p. 19).
Muitos países vivenciaram crescimento econômico significativo a
partir da inclusão feminina no mercado de trabalho e no âmbito escolar
e acadêmico, apesar da discriminação e das piores condições de trabalho,
as mulheres ascenderam nos cargos e profissões que exigiam instrução.
O ganho de poder das mulheres é um dos aspectos centrais
no processo de desenvolvimento em muitos países do mundo atual. Entre os fatores envolvidos incluem-se a educação
das mulheres, seu padrão de propriedade, suas oportunidades de emprego e o funcionamento do mercado de trabalho.
Mas, indo além dessas variáveis acentuadamente “clássicas”,
são também fatores importantes a natureza das disposições
empregatícias, as atitudes da família e da sociedade em geral
com respeito às atividades econômicas das mulheres e as circunstâncias econômicas e sociais que incentivam ou tolhem
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a mudança dessas atitudes (SEN, 2002, P. 234).
Hahner afirma que as feministas viam a educação feminina como
chave para sua emancipação, autonomia na sociedade e melhoria do status das mulheres, além de propiciar a ocupação de cargos de melhor prestígio na sociedade (2003, P. 57).
Albornoz defende com propriedade que “uma mulher sem salário
próprio depende da gentileza, da boa educação, da boa disposição e colaboração do marido para qualquer iniciativa” (1985, p. 30), alterando seu
status quoquando trabalha e tem sua própria remuneração, condicionando, muitas vezes, a sua liberdade e dignidade dentro da família.
Atualmente, apesar dos posicionamentos machistas e antifeministas,
as mulheres já atingiram certo grau de igualdade, emancipação e empoderamento, optando pela família, trabalho, estudo, casamento, etc., o que
alterou o cenário do mercado de trabalho e a composição familiar que
geralmente eram vistas sob a ótica masculina e patriarcal.
Ora, a mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao menos sua vassala; os dois sexos nunca partilharam o mundo
em igualdade de condições; e ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado handicap. Em quase nenhum país, seu estatuto legal é idêntico ao
do homem e muitas vezes este último a prejudica consideravelmente. Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente
reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem nos
costumes sua expressão concreta. Economicamente, homens
e mulheres constituem como que duas castas; em igualdade
de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas,
salários mais altos, maiores possibilidades de êxito que suas
concorrentes recém-chegadas (BEAUVOIR, 1970, p.15).
O obstáculo a ser enfrentado hodiernamente, diz respeito a igualdade no mercado de trabalho e na divisão de tarefas no lar. A cultura
que afirma ser a mulher responsável pelas atividades da casa vem sendo
superada, porém ainda subsiste a ideia de submissão e funcionalismo da
mulher, e da visão que ao homem compete o “trabalho fora de casa” e a
manutenção econômica da família e da casa.
Beauvoir sustenta a ideia de que os homens temem as mulheres no
mercado de trabalho, uma vez que tomariam seus lugares, principalmente
no momento em que surgem as indústrias e as mulheres ocupam parte
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do proletariado, o antifeminismo ficou ainda mais claro quando ocorreu
a equiparação salarial entre os gêneros (1970, p. 18-19). Importante mencionar que apesar da inserção da mulher no mercado de trabalho, a ela
ainda era atribuída dos deveres para com a família e o lar, iniciando o que
atualmente chama-se de dupla ou tripla jornada de trabalho.
As primeiras feministas do Brasil lutavam pela inserção de mulheres
no ensino educacional, defendendo o efeito emancipador, empoderador,
de melhoria econômica e a posterior ocupação de funções de prestígio
que impactaria a vida dessas mulheres (HAHNER, 2003, p. 57). Em contrapartida, os homens defendiam a ideia de que a educação para mulheres deveria ter como objetivo seu destino final: esposa e mãe (HAHNER,
2003, P. 123).
Mesmo os homens brasileiros que se consideravam progressistas e que aprovam a “igualdade universal proclamada pelo
Cristianismo, acreditavam que o objetivo da educação feminina era a preparação para a maternidade. Basicamente, as
meninas deveriam aprender a cuidar bem de suas casas, pois
lhes cabia a obrigação de garantir a felicidade dos homens
(HAHNER, 2003, P. 123).
Ainda, a defesa dos homens se dava no sentido de que “a educação
das mulheres, como a dos homens, deveria ser compatível com os seus
deveres e atividades” (HAHNER, 2003, P. 124), limitando-as ao conhecimento básico, a leitura religiosa e menos complexa. A tese contra a educação das mulheres encontrava reforço na burguesia que não via com “bons
olhos” a educação e posterior emancipação das mulheres, representando
um perigo que “lhe ameaça a moral e os interesses”, e até mesmo um estudante declarava que “Toda estudante que consegue uma posição de médico ou advogado rouba-nos um lugar” (BEAUVOIR, 1970, P. 19).
A “passagem da mulher-para-o-outro para a mulher-para-ela-mesma”, como expõe Touraine (2011, p. 42), deu-se a muito custo por parte
de movimentos sociais e feministas que defendiam a paridade de gêneros
e a inserção de mulheres no âmbito educacional e empregatício.
No Brasil, somente em 1875 começou a se cogitar a admissão de estudantes femininas no curso de medicina, fazendo a total desvinculação
da educação voltada a ensinar questões maternais ou do lar, pensando a
mulher em outros papéis que não o de esposa, mãe e dona de casa (HAHNER, 2003, P. 130-131). Mesmo após a inclusão de mulheres nas áreas da
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educação e formação, elas sofriam muito preconceito, daí surgiu a ideia
de garantir, como direito fundamental, a igualdade de gêneros e de acesso
a educação, bem como eliminar o analfabetismo feminino, melhorar o
acesso a formação profissional, ao ensino científico e tecnológico e a educação permanente (DELORS, 2006, P. 197).
Garantir às jovens e às mulheres uma educação que lhes permita eliminar, o mais rapidamente possível a diferença que
as separa dos homens, a fim de lhes abrir, no trabalho, na
sociedade, no domínio político, as vias de ação e de acesso
ao poder que até hoje lhes estão vedadas, não é apenas uma
exigência ética. É que, efetivamente, vários estudos põem
em evidência um fato social importante: as mulheres tornaram-se, em todo o mundo, agentes econômicos de primeira
grandeza, ainda que os indicadores analisados tendam, muitas vezes, a minimizar ou a ocultar a sua verdadeira contribuição para o desenvolvimento (DELORS, 2006, p. 198).
No mesmo sentido, apontou-se que a educação das mulheres seria
o melhor investimento para o futuro, com o objetivo de melhorar e expandir a saúde pública das famílias, a escolaridade das crianças e a vida
comunitária, “é educando as mães e promovendo, de um modo geral, a
condição feminina que as sociedades terão mais probabilidades de ver coroados de êxito os seus esforços”. O autor ainda defende que “o mundo em
que vivemos, dominado quase exclusivamente pelos homens, tem muito a
aprender e a esperar da emancipação feminina” (DELORS, 2006, p. 198).
A partir de então, a revolução e emancipação feminina começou a
tomar forma e incentivo por progressistas que visavam melhorias na economia e no mercado com a inclusão de mulheres, esbarrando, ainda, na
diferença salarial entre os gêneros, as mulheres que desempenhavam os
mesmos cargos dos homens eram pagas a menor.
Bruschini (1993, p. 63), afirma que “Os conceitos e procedimentos
metodológicos tradicionalmente utilizados para medir o trabalho, no entanto, sempre ocultaram a contribuição feminina”, narrando que a atividade da mulher no mercado era imperceptível pela sociedade plenamente
masculina. Além disso, a mulher era desfavorecida inclusive na questão
de que o “trabalho feminino costuma ser marcado pela descontinuidade
e pela intermitência de entradas e saídas do mercado, através das quais a
mulher procura manter o equilíbrio entre as atividades produtivas e as
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funções reprodutivas que lhe são socialmente atribuídas. (BRUSCHINI,
1993, p. 64).
Na verdade, se o trabalho for definido como toda atividade
necessária para o bem-estar dos indivíduos, das famílias e de
toda a sociedade, o trabalho feminino estará em toda parte:
no preparo da comida, na limpeza das casas e das roupas,
na organização e gerência do lar, na formação das futuras
gerações e em inúmeros outros afazeres que só passaram a
ser visíveis com o amadurecimento, a partir dos anos 70, de
pesquisas que se dispuseram a descobrir o trabalho feminino
(BRUSCHINI, 1993, p. 64).
O trabalho de dona de casa era considerado inatividade nas pesquisas, até o reconhecimento do trabalho das mulheres no lar e, além disso,
não havendo uma brusca separação entre atividades domésticas e econômicas, as mulheres que além de trabalhar no lar, auxiliavam no comércio, eram ainda consideradas inativas, demonstrando o profundo descaso
com o trabalho feminino (BRUSCHINI, 1993, p. 64).
Dessa forma, as mulheres por meio de muita luta e movimentos sociais, vêm ganhando espaço no mercado de trabalho que era predominantemente masculino, em um primeiro momento conquistando o direito a
educação e posteriormente reinserindo-se na sociedade como trabalhadora, apesar da diferenciação de tratamento e salário, o que vem diminuindo com a evolução da igualdade de gêneros.
3. A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE MULHER E SUA (RE)
INCLUSÃO NA SOCIEDADEE NO MERCADO DE TRABALHO
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
A partir dos anos 70 se deu o ingresso acentuado de mulheres no
mercado de trabalho, seja pela necessidade econômica, a expansão do
mercado, a crescente urbanização e ou em razão da industrialização ou
em virtude da vontade de emanciparem-se, as mulheres se viram obrigadas a inserir-se no trabalho como forma de complementação da renda familiar. Importante mencionar que não só as mulheres pobres foram
a busca de trabalho, também as de classe média e com maior instrução
(BRUSCHINI, 1993, P. 64-65).
Dessa maneiroa, iniciou-se a reconfiguração do mercado de trabalho, com homens e mulheres nas empresas e fábricas, resultando no cres-
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cimento e desenvolvimento econômico a partir da inclusão feminina no
âmbito laboral, transformando o papel da mulher na sociedade que não
era mais vista somente como dona de casa, senão como trabalhadora. A
inserção de mulheres no mercado de trabalho reduziu drasticamente os
índices de fecundidade, sobretudo nas cidades e regiões mais desenvolvidas do país, expandido, proporcionalmente, o acesso de mulheres a escolaridade e a universidade, auxiliando na revisão da imagem da mulher
perante a sociedade brasileira (BRUSCHINI, 1993, p. 65-66).
A remodelação feminina nas relações entre família e trabalho teve
início nos anos 80, difundindo-se novas ideias de equidade entre gêneros
e debates sobre modificações culturais e jurídicas, concluindo e tomando
consciência de que “qualquer definição dos papeis, da imagem, da identidade e dos códigos de comportamento da mulher, é instável e transitória,
já que tais concepções culturais são resultado do confronto entre os valores dominantes e os anseios de mudança” (GIULIANI, 2004, p. 649).
Nos anos 90, conforme dados extraídos do PNAD nos anos de 1981
a 1990, houve um aumento significativo de mulheres no mercado de trabalho, somando 23 milhões em 1990, totalizando um percentual de 35,5%
da força de trabalho no Brasil e cerca de 32% de mulheres se inserindo no
mercado de trabalho a cada ano (BRUSCHINI, 1993, p. 66).
O trabalho da mulher impactou também na representação dos trabalhadores, as mulheres reivindicavam melhores condições de trabalho,
como também a representação sindical de suas demandas. A revisão sexual do trabalho e a relação de poder na família também foram tema de
discussão pelas feministas que buscavam a emancipação das mulheres
(GIULIANI, 2004, p. 650). A presença das mulheres no mercado de trabalho começou a se tornar mais comum a partir dos anos 90, em 1912 “de
sete estabelecimentos fabris visitados pelos inspetores do Departamento Estadual do Trabalho, num total de 1.775 operários, constatou-se que
1.340 eram do sexo feminino” (RAGO, 2009, p. 223).
Dados retirados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística demonstram o crescimento de mulheres consideradas economicamente ativas entre os anos de 2002 e 2016, num percentual de cerca de 30,29%, levando em consideração os períodos de desemprego em massa e recessão financeira do Brasil (IBGE, 2016).
No mesmo sentido se dá a pesquisa que demonstra a quantidade de
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mulheres ocupadas, com crescimento de 28,52% entre o mesmo período, reafirmando a crescente inserção feminina no mercado de trabalho
(IBGE, 2016), bem como sua maior qualificação, não obstante recebam
remuneração a menor do que os homens que exercem o mesmo tipo de
trabalho ou com mesma formação escolar (IBGE, 2019).

Observa-se uma queda do rendimento e salário da mulher com o aumento de idade, sendo reduzido também o número de horas trabalhadas.
Conquanto o homem na faixa etária de 40 a 49 anos aumenta seu rendimento em mais de 50% se comparado a faixa de 25 a 29 anos, demonstrando mais uma subdivisão na diferenciação de gêneros (IBGE, 2019).
Ademais, a pesquisa também demonstrou a divisão de gêneros conforme o tipo de trabalho, demonstrando que funções como o trabalho
doméstico tem atuação feminina prioritária (95%), seguindo-se de profissões como: professores do ensino fundamental (84%), trabalhos com
limpeza (74,9%) e trabalhos em centrais de atendimento (72.2%) (IBGE,
2019).
A disparidade de salários entre gêneros evidencia-se tanto em profissões que requerem o ensino básico, como as que necessitam de instrução
superior. “Entre os Professores do Ensino fundamental, as mulheres recebiam 90,5% do rendimento dos homens. Já entre os Professores de universidades e do ensino superior, cuja participação (49,8%) era próxima a dos
homens, o rendimento das mulheres equivalia a 82,6% do recebido pelos
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homens” (IBGE, 2019). A profissão de médico e advogado tem atuação
feminina de cerca de 52% e uma diferença maior entre os rendimentos,
71,8% e 72,6%, respectivamente (IBGE, 2019).

A pesquisa realizada pelo PNAD Contínua em 2016 demonstra que
as mulheres, geralmente, possuem nível escolar superior ao dos homens.
Porém, o fato contraditório reside nas estatísticas que demonstram que
dificilmente elas recebam remuneração igual, mesmo estando em cargos
iguais, com mesma qualificação (senão superior) (PNAD, 2016).
Observa-se que apesar da evolução quanto à igualdade de gêneros, o
mercado de trabalho ainda segrega homens e mulheres, seja pela remuneração ou pelo tipo de trabalho. Outrossim, as mulheres ainda tem o papel
de dona de casa, não obstante trabalhem formalmente o mesmo número
de horas que os homens, vivenciando uma dupla jornada trabalho-casa. A
pesquisa realizada pelo IBGE abarcou o trabalho da mulher por hora em
casa comparada a do homem, e ficou demonstrado que enquanto as mulheres realizavam cerca de 18,1 horas de trabalho doméstico, os homens
despendiam 10,5 horas (GANDRA, 2018). O trabalho doméstico, além de
ser visto como obrigação feminina, representa um trabalho invisível e que
obsta o desenvolvimento da mulher quanto a profissional no mercado de
trabalho.
Embora as mulheres trabalhem muitas horas em casa todos
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os dias, esse trabalho não tem remuneração, sendo com frequência desconsiderado no cômputo das respectivas contribuições de mulheres e homens para a prosperidade conjunta
da família. Mas a contribuição da mulher para a prosperidade da família é mais visível quando ela trabalha fora de casa
e recebe um salário (SEN, 2000, p. 226).
Embora a mulher tenha mais atuação em casa se comparada ao homem, há um constante crescimento de mulheres ocupando os cargos de
chefia e direção, alcançando um percentual 43,4% de mulheres, e 56,6%
de homens na faixa etária de 16 a 29 anos (GANDRA, 2018). Além disso, a participação feminina nas forças policiais nacionais tem aumentado,
sendo o ente que mais equipara os gêneros em questão remuneratória.
Importante mencionar que além da inclusão de mulheres na polícia ser
um fator positivo, os atendimentos de mulheres que sofrem algum tipo de
violação de direitos também é mais humanizado e atendido preferencialmente por policiais do sexo feminino (GANDRA, 2018).
O trabalho fora de casa, independente e com renda própria tende
a melhorar a posição social da mulher em sua casa e na sociedade. “Sua
contribuição para a prosperidade da família, nesse caso, é mais visível, e
a mulher também ganha mais voz ativa, pois depende menos de outros”
(SEN, 2000, P. 223).
A emancipação e o empoderamento das mulheres refletiu tanto para
sua inclusão no mercado de trabalho, como também no sustento da família e da casa, aumentando inclusive o número de mães solo, ou seja,
aquelas unicamente responsáveis pela proveniência da família, vindo a
desvincular o ente da família e dos filhos a ideia do patriarcalismo. A nova
sociedade está sendo formada por crianças e adolescentes provenientes de
mães solo, tornando-se natural a omissão da figura do pai em suas vidas
e concentrando na mãe o papel de líder da família, concepções que eram
consideradas utópicas nas décadas de 70 e 80, quando a mulher era predestinada a ser esposa e mãe.
[...] o papel ativo da condição de agente das mulheres. Já não
mais receptoras passivas de auxílio para melhorar seu bem-estar, as mulheres são vistas cada vez mais, tanto pelos homens como por elas próprias, como agentes ativos de mudança:
promotoras dinâmicas de transformações sociais que podem alterar a vida das mulheres e dos homens (SEN, 2000, p. 220).
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Contudo, algumas mulheres acabam tendo que optar se desejam sucesso profissional ou a constituição de uma família, a escolha entre trabalho e filhos é cada vez mais comum, resultando nos baixos índices de
nascimento e que vem diminuindo gradativamente e proporcionalmente
a ascendência da mulher na sociedade.
Profissões antes ocupadas prioritariamente por homens e que vivenciaram a inclusão de mulheres, não tiveram preparação para receber o
sexo feminino, formando ambientes machistas e preconceituosos. Cerca de 66% mulheres já sofreram com discriminação no trabalho, 60% já
ouviram comentários preconceituosos e 47% já tiveram suas habilidades
questionadas em momento de crise na empresa (ROBERT HALF, 2016,
p. 6).
A constante luta para conscientização da igualdade de gêneros vem
alterando a condição de “menos que iguais” que Sencita, e homens e mulheres vêm partilhando as mesmas atribuições e mesmo poder de decisão
no trabalho e na família, construindo uma nova geração mais próxima e
com mais consciência da igualdade e da importância da luta para equiparação de gêneros (2000, p. 222).
Por fim, fundamental a constante e inacabada luta pela igualdade de
gêneros e pela inclusão da mulher nos ambientes sociais e empregatícios,
sendo imprescindível o empoderamento feminino a fim de conscientizar
as mulheres, a sociedade e o Estado de que a mulher não é ente pertencente somente ao lar e a família, mas sim apta a integrar o ambiente que
desejar, longe de discriminações e preconceitos.
4. CONCLUSÃO
A entidade da mulher perpassou por grandes mudanças nas últimas
décadas, de figura pertencente ao lar e a família, para pessoa emancipada e
trabalhadora. A transição do conceito de mulher se deu mediante diversas
e intensas lutas sociais e feministas que visam o empoderamento feminino
e a desconstrução do sistema patriarcal.
O cuidado da casa e do outro, em meados da década de 70, era destinado pontualmente a mulher, que desde a tenra idade já era direcionada
a realizar tais atividades, constituindo uma forma de trabalho “invisível”,
uma vez que a valorização ocorria somente no trabalho exercido fora do
lar (pelo homem).
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A partir do início do movimento feminista, que pregava a emancipação e posterior inclusão da mulher no mercado de trabalho, o conceito de
mulher-família começou a ser repensado, e com o passar dos anos alterado para o que atualmente chama-se de mulher-para-si, com seu trabalho,
seus desejos, seus objetivos e seu poder de escolha.
A inclusão da mulher no mercado de trabalho foi impulsionada pela
necessidade da economia, que passou a admitir a mão de obra feminina
nas fábricas, não obstante fossem consideradas permanentemente inferiores e auferirem menores salários do que os homens.
A entrada feminina no mercado de trabalho, porém não permitiu
que adentrassem no mundo acadêmico, a educação para mulheres era direcionada para sua finalidade principal: esposa e mãe, não admitindo que
mulheres frequentassem as universidadese acessassem livros em condições de igualdade com os homens.
Após diversas reivindicações do movimento feminista, em 1875,
mulheres passaram a ser admitidas nas universidades, conquanto sob
muito preconceito masculino, que via as mulheres sob a ótica de pessoas
que iriam “roubar” seu trabalho e, além disso, com menos aptidões intelectuais para trabalhos que exigiam maior “inteligência”.Atualmente, as
mulheres representam maioria, no que se refere a qualificação profissional
e escolaridade, não obstante as pesquisas apontem que ainda são minoria
no mercado de trabalho, como também de que auferem remuneração menor se comparada aos homens.
A luta feminista por empoderamento e emancipação é contínua e
inacabada, o Brasil já avançou em muito quanto a igualdade de gêneros,
porém ainda há muita disparidade e segregação entre homens e mulheres
no que tange as relações intrafamiliares (atividades do lar e de cuidado
com a família) e de valorização feminina no mercado de trabalho.
Portanto, a desconstrução da mulher-família e posterior mulher-para-si representa grande avanço concernente à emancipação da mulher na
sociedade, permitindo que ela assuma cargos de prestígio, antes ocupados
integralmente por homens, como também ganhe voz ativa e decisiva na
família e possa determinar, conforme sua vontade, seu presente e seu futuro.
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cional do atual marco normativo e jurisprudencial relativo ao requisito
econômico para concessão do benefício de prestação continuada à pessoa
com deficiência. Inicialmente, aborda-se o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, norma que fundamenta um tratamento jurídico diferenciado. Então, expõem-se os paradigmas de proteção das pessoas
com deficiência, que informam o tratamento jurídico que lhes deve
ser atribuído. Após, discorre-se sobre os marcos normativos e jurisprudenciais relativos ao requisito da renda familiar. Por fim, realiza-se
uma análise desse atual contexto normativo e jurisprudencial, buscando identificar parâmetros para uma interpretação constitucional desse
requisito.
ABSTRACT:
The study seeks a constitutional analysis of the current normative
and jurisprudential framework regarding the economic requirement for
granting a minimun income to people with disabilities. Initially, the content of the principle of equality is approached, as a basis for favored legal
treatment. Then, the paradigms of protection of people with disabilities
are exposed, which inform the legal treatment that should be given to
them. Afterwards, the normative and jurisprudential frameworks related
to the family income requirement are discussed. Finally, an analysis of
this current normative and jurisprudential context is proposed, seeking a
constitutional interpretation of this requirement.
RESUMEN:
El estudio busca un análisis constitucional del marco normativo y jurisprudencial actual con respecto al requisito económico para otorgar un
ingreso mínimo a las personas con discapacidad. Inicialmente, se aborda
el contenido del principio de igualdad, como base para un tratamiento
legal favorecido. Luego, se exponen los paradigmas de protección de las
personas con discapacidad, que informan el tratamiento legal que se les
debe dar. Posteriormente, se discuten los marcos normativos y jurisprudenciales relacionados con el requisito de ingresos familiares. Finalmente,
se propone un análisis de este contexto normativo y jurisprudencial actual, buscando una interpretación constitucional de este requisito.
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PALAVRAS-CHAVE:
Pessoas com deficiência; Direito sociais; Renda mínima; Benefício
de prestação continuada.
KEYWORDS:
People with disabilities; Social rights; Minimun income; Benefit of
continued provision.
PALABRAS CLAVE:
Personas con discapacidad; Derechos sociales; Ingreso mínimo; Beneficio de provisión continua.
1. INTRODUÇÃO
No contexto pandêmico do combate ao COVID-19, as leis 13.981
e 13.982 de 2020 alteraram a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
elevando o patamar de renda familiar per capita requisito para concessão
do benefício de prestação continuada de ¼ para ½ salário mínimo. Essa
inovação legislativa foi liminarmente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 662, em razão da ausência de indicação de fontes de custeio e de impactos orçamentários acarretados pela ampliação da prestação
assistencial. Com isso, foi restabelecida a disciplina legal anterior, pela Lei
nº 8.742/93, que, por sinal, já havia sido declarada inconstitucional na
Reclamação 4.374 pela Suprema Corte, em 2013.
Nesse cenário, pairam dúvidas sobre qual limite de renda familiar
seria constitucionalmente adequado para condicionar a fruição do benefício, ou mesmo quanto à forma de comprovação da vulnerabilidade econômica pelos destinatários dessa proteção.
Embora o benefício de prestação continuada também se destine aos
idosos, é necessário delimitar esta investigação às pessoas com deficiência, em razão das peculiaridades atinentes ao seu regime jurídico e situação de vulnerabilidade, que serão consideradas.
Nesse espectro, este estudo busca realizar uma análise constitucional
do atual marco normativo e jurisprudencial relativo ao requisito econômico para concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com
deficiência.
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Para tanto, é necessário extrair da Constituição um conteúdo jurídico cogente que vincularia a atuação do legislador, limitando-o a observar
um núcleo protetivo mínimo, e identificando quais alternativas estariam,
ou não, em conformidade com as diretrizes irradiadas pela Lei Maior.
A partir disso, então, será possível verificar, sob o prisma constitucional, a adequação dos critérios legais modificados pelo Legislativo, bem
como das decisões do Supremo Tribunal Federal que enfrentaram o tema,
até então.
2. IGUALDADE MATERIAL E A INCLUSÃO DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
A concepção de igualdade material, que irradia do princípio constitucional da igualdade, já podia ser encontrada no quinto livro de Ética
a Nicômaco, em que Aristóteles (1991) atribui à justiça distributiva a incumbência de assegurar o mesmo tratamento àqueles que são iguais entre
si, bem como tratamentos distintos aos desiguais, na exata proporção de
suas desigualdades.
Esse postulado é desmembrado por Robert Alexy (2011, p. 407-411)
em dois enunciados: primeiramente, “se não houver uma razão suficiente
para a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento
igual é obrigatório”; em segundo lugar, “se houver uma razão suficiente
para o dever de um tratamento desigual, então o tratamento desigual é
obrigatório”. Sustenta ser necessária uma assimetria entre essas duas premissas, de modo que o tratamento desigual precisa sempre ser suficientemente justificado, ou, do contrário, deve-se aplicar o igual tratamento.
Celso Antônio Bandeira de Mello (1978) expõe que a norma jurídica
que, com fundamento no princípio da igualdade, promove diferenciação
de tratamento entre pessoas e grupos deve atender a determinadas condições para que não se desvirtue em arbitrariedade. Afirma que essa norma deve abranger toda uma categoria de destinatários aprioristicamente
indeterminados, adotando critérios discriminatórios harmônicos com a
Constituição e inerentes à situação fática própria dessas pessoas, prescrevendo tratamento jurídico distinto que guarde correlação lógica com esse
critério discriminatório adotado, e, portanto, adequado para efetivamente
igualar ou reduzir as diferenças entre os beneficiários e a sociedade em
geral.
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Outra faceta da ideia de igualdade material é identificada na célebre
afirmação de Boaventura de Souza Santos (2004, p. 20-51): “as pessoas e
os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”. Essa
perspectiva ressalta, além do direito a um regime jurídico qualificado, a
garantia da preservação da identidade dos indivíduos e grupos numa sociedade pluralista, que deve assimilar e proteger as diferenças, mas sem
anulá-las ou homogeneizá-las.
Com base no princípio da igualdade material, atualmente é seguro
reconhecer um consenso no sentido de que as pessoas com deficiência
têm direito a um tratamento jurídico mais protetivo e benéfico que o destinado à coletividade em geral. De outro lado, a definição sobre qual deve
ser esse tratamento é campo de muitas divergências.
Inicialmente na história, a deficiência era percebida como impureza, pecado ou castigo divino (PIOVESAN, 2018, p. 544). Com o desenvolvimento da ciência, consolidou-se o modelo médico, ainda hoje muito
arraigado, que reconhece na deficiência uma patologia a ser combatida,
um problema existente apenas na pessoa com deficiência, cuja correção se
daria por meio de algum tratamento, prótese ou prestação. A partir desse paradigma, consideram-se indistintamente as pessoas com deficiência
como pacientes, indivíduos desamparados, incapazes para o trabalho, ou
inválidos. Essa visão fomenta a exclusão social das pessoas com deficiência, e seu direcionamento a instituições especializadas adaptadas para viabilizar a prática de atividades compatíveis com suas limitações, ou mesmo
a redução dessas limitações, mas em ambientes segregados da comunidade, que não aceita recebê-las nos espaços e serviços gerais existentes
(SASSAKI, 1997, p. 28-30). Segundo a visão de Bauman (2005, p. 21),
em Vidas Desperdiçadas, essa perspectiva acarreta a estigmatização das
pessoas com deficiência como um ônus social e econômico, irradiando
efeitos perversos sobre sua autoestima e dignidade individual e coletiva.
Em contraponto à exclusão social acarretada pelo modelo médico,
no final da década de 60 ganhou força a ideia de integração, que buscou
inserir a pessoa com deficiência nas instituições sociais comunitárias,
como a família, o lazer, a educação e o trabalho. Apesar da contribuição
trazida por essa acepção, seu benefício era limitado às pessoas com deficiência que estivessem, de alguma forma, capacitadas para desempenhar

322

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

um esforço unilateral para superar as barreiras existentes, tornando-se
“aceitáveis” à sociedade – que preserva inalteradas suas atitudes, práticas
sociais e ambiente físico. Nesse modelo, praticamente se impõe à pessoa
excluída que atenda pré-requisitos para conquistar o direito à inserção
social (SASSAKI, 1997, p. 31-34).
Nesse contexto integrativo, ainda prepondera uma postura de mera
tolerância em relação ao outro que é diferente, no sentido abordado por
Mario Sergio Cortella e Yves de la Taille (2017, p. 45), sem que se promova
um efetivo acolhimento da pessoa com deficiência e da sua diferença como
parte inerente a essa mesma comunidade plural.
Em reação a essas incongruências desenvolve-se o paradigma da
inclusão das pessoas com deficiência, conceituado por Romeu Sassaki
(1997, p. 39) como o “processo pelo qual a sociedade se adapta para poder
incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência (além de
outras) e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na
sociedade”. Trata-se, assim, de um compromisso bilateral que pressupõe
que a sociedade deve ser modificada para ser capaz de assegurar iguais
condições de participação e desenvolvimento a todos os seus membros,
por meio da educação, qualificação, reabilitação, e exercício da cidadania.
Transformações estruturais, grandes e pequenas, são inerentes à ideia de
inclusão, passando pela modificação nos ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência, que integram indissociavelmente a sociedade pluralista (SASSAKI, 1997, p. 39).
A teoria de justiça proposta por Amartya Sen (2011, p. 266-267) sustenta que as decisões sobre políticas públicas devem ser avaliadas segundo
sua aptidão para igualar as capacidades dos indivíduos para realizarem as
coisas que livremente têm razão para valorizar. Nesse sentido, Sen (2011,
p. 267) desloca o enfoque tipicamente posicionado sobre os meios de vida
(renda, riqueza, poderes, prerrogativa, autoestima, etc.), considerando-os
meros instrumentos à realização daquilo que é realmente valorizado pela
pessoa. Assim, argumenta que o foco da análise sobre a justiça das instituições deve apurar as reais oportunidades e as liberdades substanciais
efetivamente asseguradas às pessoas para que tenham aptidão para escolher, perseguir e atingir aquilo que valorizam (SEN, 2011, p. 268).
Para Sen (2011, p. 287), portanto, a renda ou riqueza não são consideradas critérios adequados para avaliar as condições de igualdade entre
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diferentes pessoas, o que deve ser mensurado a partir das capacidades
totais que conseguem desfrutar, o que se liga às liberdades substantivas
e aptidões reais da pessoa. Nesse contexto, a deficiência, além de reduzir
a aptidão de uma pessoa obter uma renda, também torna mais difícil a
conversão dessa riqueza em capacidade, pois ela certamente precisará de
mais renda para realizar as mesmas finalidades, de modo que a pobreza
real pode ser muito mais intensa do que se poderia deduzir a partir dos
dados sobre renda (SEN, 2011, p. 290-291).
Feitas essas reflexões, necessárias para auxiliar na exposição, passa-se ao exame dos principais marcos normativos e jurisprudenciais relativos ao patamar de renda familiar requisito à concessão do benefício de
prestação continuada, para que, ao final, possa-se analisar esse instituto
enquanto instrumento para a inclusão das pessoas com deficiência.
3. MARCOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA
DO PATAMAR DE RENDA FAMILIAR PARACONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
A disciplina sobre o patamar de renda familiar requisito à concessão
do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência passou por
diversos marcos legislativos e jurisprudenciais desde a instituição dessa
prestação, pela própria Constituição. Passa-se a realizar uma exposição
sintética desses momentos, em ordem cronológica, objetivando subsidiar,
na sequência, uma reflexão crítica sobre a atual conjuntura.
3.1 Fundamento constitucional, regulamentação pela Lei Orgânica
da Assistência Social (Lei nº 8.742/93) e ADI nº 1.232
Foi a redação originária da Constituição de 1988, na seção relativa
à assistência social, que instituiu, no inciso V do artigo 203, a garantia
de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, ou de tê-la
provida por sua família, delegando à legislação ordinária a regulamentação das condições para o exercício desse direito.
Em cumprimento, a Lei nº 8.742/93, denominada Lei Orgânica da
Assistência Social disciplinou o instituto no art. 20, estabelecendo como
critério objetivo para caracterização da situação de vulnerabilidade a ren-
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da familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Além disso,
definiu-se um conceito restritivo de família para fins do benefício em
questão, delimitado ao conjunto de pessoas vivendo sob o mesmo teto1. O
diploma vedou a cumulação do benefício com qualquer outro no âmbito
da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica, e
dispôs sobre a forma de comprovação técnica da deficiência2.
O patamar de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo fixado pelo § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 foi questionado por
meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232, ajuizada em 1.995
pelo Procurador-Geral da República sob fundamento de que a restrição
legal violaria o disposto no inciso V do artigo 203 da Constituição, que
não estabelece essa limitação. Em 1998, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em acórdão relatado pelo Ministro Nelson Jobim3, julgou improcedente a ação4, reputando válido o critério objetivo estabelecido naquela
lei, ao considerar que o dispositivo da Constituição que prevê o benefício
de prestação continuada seria norma destituída de aplicabilidade imediata5, entendimento que veio a se pacificar nos julgados da suprema corte6.
3.2 Convenção da ONU e Lei nº 12.435/11
O Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 promulgou a Convenção Internacional da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova York, em 30 de março de 2007, resultado do processo de especificação dos direitos humanos, descrito por Norberto Bobbio (2004, p.
84). O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, pelo rito do § 3º do artigo 5º da
Constituição, atribuindo a esse diploma status de norma constitucional.
A Convenção Internacional, naturalmente, não abordou especificamente o benefício de prestação continuada, mas redefiniu marcos conceituais que influenciaram, evidentemente, alterações legislativas e jurisprudenciais que se seguiram. Dentre essas contribuições, destaca-se a
conceituação hoje mais aceita de pessoas com deficiência, como aquelas
que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de
condições com as demais pessoas.
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Essa compreensão consagra o exame da deficiência como um tema
necessariamente multidisciplinar, que não mais pode ser visto isoladamente sob o diagnóstico da ciência médica, ao qual é imprescindível
agregar uma verificação contextualizada sobre como os diversos impedimentos de longo prazo interagem com as barreiras m, ambientais, sociais,
econômicas, culturais, entre outras, impedindo a participação do indivíduo em sociedade nas mesmas condições que os demais.
Com o objetivo de possibilitar às pessoas com deficiência viver de
forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida
os Estados Partes da Convenção comprometem-se a tomar medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso igualitário ao
meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos
sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros
serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona
urbana como na rural.
Segundo Flávia Piovesan (2018, p. 553), esses parâmetros internacionais representam um patamar protetivo mínimo a ser agregado aos parâmetros constitucionais, visando à potencialização e otimização do uso
estratégico destes instrumentos jurídicos para a plena observância dos
direitos das pessoas com deficiência.
Com o ingresso dessa convenção internacional no bloco de constitucionalidade do direito brasileiro, há que se considerar que o benefício
de prestação continuada à pessoa com deficiência passa a integrar essas
medidas que objetivam promover a vida independente da pessoa com deficiência, o que repercute sobre o sentido a ser atribuído à incapacidade
para subsistência, enunciada no art. 203, V da Constituição e no art. 20 da
Lei nº 8.742/93 como requisito para concessão dessa prestação.
Seguiram-se a isso as leis nº 12.435/11 e nº 12.470/11, que modificaram a redação do art. 20 da Lei nº 8.742/93, atualizando a terminologia e
os conceitos legais àqueles consagrados pela convenção internacional. O
diploma efetuou sutil alteração sobre a delimitação do conceito restritivo
de família7 e ampliou hipóteses de cumulação do benefício com outras
prestações estatais8. Também o procedimento de avaliação da deficiência
e do impedimento9 passou a contemplar, além do exame médico anteriormente exigido pela Lei nº 9.720/98, também a avaliação social da
pessoa com deficiência10, melhor aderindo ao paradigma inaugurado pela
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Convenção da ONU. Entretanto, o requisito relativo à renda familiar per
capita limitada a ¼ do salário mínimo permaneceu inalterado.
3.3 Revisão do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal
Tornaram-se recorrentes decisões judiciais determinando a concessão do benefício de prestação continuada em casos em que, embora a
renda familiar per capita do autor fosse superior a ¼ do salário mínimo,
a condição de hipossuficiência econômica fosse considerada comprovada
por outros meios, na linha do voto divergente proferido na ADI nº 1.232
pelo Ministro Ilmar Galvão, que atribuía interpretação conforme a Constituição ao § 3º do art. 20 da LOAS.
Muitos desses julgados foram impugnados pelo INSS perante o Supremo Tribunal Federal por meio de recursos extraordinários e reclamações constitucionais (art. 102, I, l da Constituição), em que se pretendia a
aplicação da decisão vinculante proferida na ADI nº 1.232, que reconheceu a constitucionalidade da delimitação do patamar de renda familiar per
capita para fins de concessão do benefício de prestação continuada pelo
art. 20 da Lei nº 8.742/93, conforme acima já mencionado. Ao longo dos
anos, muitas dessas reclamações foram julgadas procedentes, para cassar
as decisões que contrariavam o entendimento da Suprema Corte.
Esse cenário se alterou em 2013, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a Reclamação nº 4.37411 e o Recurso Extraordinário
paradigma nº 567.98512, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
No voto, reconheceu-se que a heterogeneidade das situações de
vulnerabilidade multifacetárias que levaram ao ajuizamento de inúmeras
ações pleiteando o benefício de prestação continuada perante a primeira
por todo território nacional motivou muitos juízes a admitir outros parâmetros para concessão da prestação além da renda familiar.
O julgado ressalta a proliferação de leis que estabeleceram critérios
mais benéficos para concessão de benefícios assistenciais, como a Lei nº
9.533/9713, a Lei nº 10.219/01 (Bolsa Escola), a Lei nº 10.689/03 (Programa Nacional de Acesso à Alimentação), a Lei nº Lei 10.741/03 (Estatuto
do Idoso), e a Lei nº 10.836/04 (Bolsa Família), o que deu alicerce para
uma nova interpretação sistemática do art. 203 da Constituição, inaugurando uma corrente jurisprudencial que considerou que a hipossuficiência econômica estaria caracterizada quando comprovada uma renda fami-
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liar per capita de até ½ do salário mínimo, entendimento que veio a ser
até mesmo sumulado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em
200414.
Admitiu-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar reclamação
constitucional, pode reavaliar o conteúdo e alcance da decisão considerada afrontada, quando constatada significativa mudança das circunstâncias
fáticas ou jurídicas existentes quando da sua prolação.
O Ministro Relator relembrou que, no julgamento da ADI nº 1.232,
reconheceu-se que a redação do art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/93, por si só,
seria insuficiente para garantir plena efetividade ao direito consagrado no
inciso V do art. 203 da Constituição. Subsistia, portanto, omissão inconstitucional legislativa quanto ao instituto.
O voto destaca mudanças na conjuntura econômica ocorridas desde
a edição da Lei nº 8.742, em 1993, com a superação do cenário de inflação galopante, a responsabilidade fiscal dos gastos públicos, e as reformas do sistema previdenciário e tributário nacionais. Consequentemente,
os programas de assistência social15 passaram a ser concedidos com base
num critério econômico mais alargado, correspondente a renda familiar
de ½ salário mínimo, que também deveria incidir sobre o benefício de
prestação continuada.
Nesse raciocínio, o Ministro considerou que o art. 20, § 3º da LOAS
passou por um processo de inconstitucionalidade superveniente, como
decorrência de mudanças fáticas (sociais, políticas e econômicas) e jurídicas verificadas desde a edição daquele diploma legal (originalmente
constitucional), ao fim das quais aquele dispositivo não mais apresenta
conformidade com a Constituição16. Com isso, o Supremo Tribunal Federal, 15 anos após, acabou por firmar posicionamento nos termos do voto
divergente proferido pelo Ministro Ilmar Galvão na ADI 1.232, que já
acolhia a possibilidade de comprovação da condição de vulnerabilidade
por outros meios além da renda familiar.
O julgado da Reclamação também reconheceu que, na apuração da
renda familiar para fins de concessão do benefício de prestação continuada, aplica-se às pessoas com deficiência a regra prevista no parágrafo
único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, em observância ao princípio da
igualdade17.
No julgado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu prazo, até o
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final do exercício de 2014, para que os órgãos técnicos e legislativos implementassem novos critérios compatíveis com a Constituição à prestação assistencial.
A Lei nº 13.146/15 incorporou esse entendimento, incluindo o § 11º
no art. 20 da Lei nº 8.742/93, que passou a prever expressamente a possibilidade de valoração de outros elementos além da renda familiar para
análise da condição de vulnerabilidade do grupo familiar, no processo
concessório de benefício de prestação continuada. Entretanto, a disciplina
a respeito foi delegada a regulamento infralegal.
3.4 Estatuto da Pessoa com Deficiência
Em 2015, o marco legal de proteção aos direitos das pessoas com
deficiência passou por uma significativa evolução com a edição da Lei nº
13.146, alcunhada Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência,
também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse diploma institui uma série de instrumentos jurídicos que objetivam garantir
efetividade à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
internalizada ao ordenamento brasileiro em 2009.
Com relação ao benefício de prestação continuada, esse diploma
modificou, mais uma vez, a redação do § 2º do art. 20 da LOAS, para
melhor adequá-la ao conceito de pessoa com deficiência adotado pela
Convenção da ONU18.
Outra modificação relevante decorrente do Estatuto é a disciplina,
pelo art. 2º, sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência, que deverá
ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando
os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação. Embora o § 6º do art. 20 da LOAS
(sobre a forma de avaliação da deficiência) não tenha sido formalmente
alterado desde a Lei nº 12.470/11, é evidente que sua interpretação deve
ser informada pelos critérios e métodos trazidos pelo Estatuto.
O art. 94 do Estatuto também ampliou a proteção assistencial à pessoa com deficiência, assegurando o auxílio-inclusão aos beneficiários do
benefício prestação continuada que passam a exercer atividade remunerada.
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3.5 Recentes alterações legislativas em 2020: Pandemia COVID-19
e ADPF Nº 662
No atípico ano de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, a disciplina legal do benefício de prestação continuada sofreu algumas significativas alterações.
A Lei nº 13.981, de 23 de março, modificou a redação do § 3º do art.
20 da LOAS elevando para ½ salário mínimo o limite de renda familiar
per capita para fins de concessão do benefício de prestação continuada.
No mesmo dia 23 de março essa lei foi impugnada por meio da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 662, ajuizada
pela Presidência da República.
Em 2 de abril, foi editada a Lei nº 13.982, que, novamente, alterou o
§ 3º do art. 20 da LOAS, dispondo que, até o final do exercício de 2020,
o patamar de renda familiar per capita seria mantido em ¼ do salário mínimo, elevando-se para ½ salário mínimo a partir do início do exercício
de 2021. Essa elevação em 2021, entretanto, foi vetada pelo Presidente
da República.
Além disso, a Lei nº 13.982/20 incluiu na LOAS o art. 20-A, que
dispõe que, em virtude do estado de calamidade pública decorrente do
Covid-1919, o critério de aferição da renda familiar mensal per capita poderá ser ampliado gradativamente para até ½ salário mínimo, de acordo
com os seguintes fatores, conjunta ou isoladamente: o grau de deficiência; a dependência de terceiros para atividades básicas; a repercussão de
circunstâncias pessoais, ambientais, socioeconômicas e familiares sobre
a participação social da pessoa com deficiência; o comprometimento da
renda familiar com despesas sanitárias não disponibilizadas gratuitamente por meio de políticas públicas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida.
Em julgamento monocrático20, o Ministro Relator Gilmar Mendes,
preliminarmente, recebeu a ADPF nº 662 como Ação Direta de Inconstitucionalidade. No mérito, ressaltou inicialmente que o STF reconheceu
que o art. 203, V da Constituição não teria aplicabilidade imediata, de
modo que o exercício do direito ao benefício assistencial estaria condicionado a regulamentação legal. Considerou que a Lei nº 13.981/20 ampliou
o universo de beneficiários do benefício de prestação continuada sem indicar a fonte de custeio correspondente, determinando, liminarmente, a
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suspensão da eficácia da norma impugnada enquanto não implementadas as condições previstas no art. 195, § 5º da Constituição21, art. 113 da
ADCT22, bem como art. 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art.
114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Concluída a exposição desses principais marcos normativos e jurisprudenciais, passa-se, no próximo tópico, a uma análise quanto ao requisito da renda familiar per capita para concessão do benefício de prestação
continuada à luz da Constituição e do paradigma da inclusão da pessoa
com deficiência.
4. UMA ANÁLISE DO ATUAL MARCO NORMATIVO
E JURISPRUDENCIAL DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA À LUZ DO PARADIGMA DA INCLUSÃO DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
A destinação de um salário mínimo à pessoa com deficiência desprovida de condições para manter a própria subsistência, ou de tê-la mantida pela família representa direito individual de hierarquia Constitucional
(art. 203, V). Esse benefício compõe o conjunto de prestações relacionadas intrinsecamente à garantia do mínimo existencial, que, para Daniel
Sarmento (2010, p. 202), consubstancia-se no “papel do Estado assegurar
condições materiais mínimas de vida para as pessoas mais necessitadas”,
com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana.
Não se pode concordar, portanto, com o entendimento estável do
Supremo Tribunal Federal, referido na ADPF nº 662, quanto à não aplicabilidade imediata do inciso V do art. 203 da Constituição, pois dessa
premissa infere-se o seu não enquadramento, pela Corte, como direito
fundamental, por incompatibilidade lógica com a aplicabilidade imediata
que é textualmente conferida pelo § 1º do art. 5º às normas que definem
direitos e garantias fundamentais.
Nesse espectro, é preciso reconhecer que o benefício de prestação
continuada à pessoa, em razão de sua expressa previsão constitucional e
correlação inarredável com o núcleo essencial do princípio da dignidade
humana, configura, sim, direito fundamental social, e, como tal, é dotado
de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º), e integra o conteúdo irredutível
da Constituição (art. 60, § 4º, IV).
Observando o cenário atual, verifica-se uma incompletude no plano
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legal quanto ao requisito da renda familiar per capita para concessão do
benefício de prestação continuada. Isso porque, com o veto presidencial
do dispositivo que previa a elevação desse patamar para ½ salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021, existe, apenas, o parâmetro de ¼
do salário mínimo vigente até 31 de dezembro de 2020, além do critério excepcional, de até ½ salário mínimo, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública acarretado pelo COVID-19. É dizer: ao término do
exercício de 2020, ou quando declarado encerrado o estado calamitoso (o
que ocorrer por último), pela primeira vez desde a Lei nº 8.742/93, não
mais haverá disciplina legal quanto ao critério econômico para concessão
da prestação assistencial. Ao menos é essa conjuntura que se apresenta
em maio de 2020, enquanto se elabora o presente estudo. Espera-se que,
urgentemente, o legislador supra essa lacuna, estabelecendo uma disciplina conforme a Constituição.
Com relação ao fundamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
para suspensão da inovação legal que elevou o requisito econômico para
concessão do benefício em questão, não se nega a importância da indicação de fontes de custeio e impactos orçamentários relativos a alterações legislativas que aumentem a abrangência de prestações assistencial
a cargo do Estado, exigências que decorrem do regime de responsabilidade fiscal, estabelecendo um panorama realista acerca da efetivação
concreta de direitos sociais. Ademais, segundo Cass Sunstein e Stephen
Holmes (2019), a proteção de direitos sempre implica a alocação seletiva
de recursos públicos escassos, de modo que a decisão sobre a medida
de efetivação de cada direito é um tema a ser debatido e deliberado democraticamente, num diálogo público idealmente informado pela ampla
participação dos envolvidos.
De outro lado, é preciso atentar para uma grave incongruência: o critério atualmente aplicável, resultante dessa suspensão judicial determinada na ADPF nº 662, é, justamente, o da renda familiar per capita de ¼ do
salário mínimo, ou seja, aquele já declarado contrário à Constituição, em
2013, pela mesma Suprema Corte, em voto proferido pelo mesmo Ministro Relator, na Reclamação nº 4.374, em que se mencionou, em obter dictum, que o patamar validamente aplicável seria de ½ salário mínimo, em
analogia aos parâmetros concessórios de outras prestações assistenciais.
Além disso, o Poder Legislativo deixou transcorrer, no final do exer-
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cício de 2014, o prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 4.374 para que fosse institucionalizado um
critério concessório constitucional para o benefício de prestação continuada, que, nesse contexto, deveria ser, no mínimo, equivalente a ½ salário mínimo.
Nesse prisma, com mais de um quinquênio de atraso, as inovações
legislativas promovidas pelas leis 13.981 e 13.982 de 2020, ao finalmente
elevarem o requisito da renda familiar per capita para ½ salário mínimo,
apenas incorporaram o parâmetro mínimo indicado pela Suprema Corte
para que tal requisito pudesse adotar contornos constitucionalmente aceitáveis.
Soma-se a isso, também, a recente decisão cautelar proferida pelo
Ministro Alexandre de Moraes na ADI 6357 que deu interpretação conforme à Constituição aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 114, caput e § 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
do ano de 2020, afastando a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentária em relação a criação ou expansão de políticas
públicas destinadas ao enfrentamento do contexto de calamidade acarretado pelo COVID-1923.
Assim, há fundamento jurídico bastante para legitimar tal inovação
legislativa, mesmo sem o atendimento às formalidades encerradas nos artigos 195, §5 da Constituição e 113, ADCT, pois não se trata, em verdade,
de mera ampliação do universo de destinatários do benefício de prestação
continuada, mas sim de cumprimento, pelo Legislativo, de julgado da
Corte Constitucional, resgatando validade jurídica ao critério econômico
para concessão daquela prestação. Entretanto, a decisão monocrática proferida na ADPF nº 662 determina a suspensão da nova lei, desconsiderando a inconstitucionalidade já declarada da regra repristinada, em controle
concentrado.
E mesmo levando em consideração o aspecto orçamentário e a segurança jurídica, justifica-se a adequação do requisito da renda familiar promovida pelas leis de 2020, uma vez que, permanecendo vigente um critério legal inconstitucional, a Administração Pública, por força do princípio
da legalidade, continuará indeferindo os benefícios aos requerentes cuja
renda familiar per capita for superior a ¼ do salário mínimo. Resultado
disso é a judicialização desses casos, implicando substanciosos ônus eco-
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nômicos ao erário, e uma grande probabilidade de sucumbência do INSS,
tendo em vista o precedente vinculante da Suprema Corte, de aplicação
obrigatória por todos os órgãos do Judiciário.
Mas muito pior é a situação do indeferimento, por esse fundamento, dos benefícios requeridos por pessoas com deficiência desprovidas
de efetivo acesso à justiça – seja por falta de informações, ou mesmo em
razão da inviabilidade de seu acesso a escritórios de advocacia, órgãos
da Defensoria Pública e do Judiciário. Muito provavelmente esses indivíduos, que já devem ter superado consideráveis obstáculos para solicitar
seu direito administrativamente, não questionarão a decisão estatal que
lhes é desfavorável, e, assim, imagina-se, inúmeras pessoas com deficiência – mesmo diante da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, em 2013 – resultarão privadas da proteção que, longe
de ser suficiente para garantia de uma vida digna, destina-se a assegurar
uma renda mínima para o custeio dos aspectos mais essenciais à subsistência familiar.
Por isso, a implementação, por meio das leis 13.981 e 13.982 de
2020, da renda familiar de ½ salário mínimo para concessão do benefício da prestação continuada viabilizaria, desde logo, a aplicação desse
parâmetro pela Administração Pública, fazendo com que essa prestação
pudesse ser fruída de forma imediata pelos seus beneficiários, reduzindo substancialmente a judicialização da matéria, e, por consequência, os
ônus econômicos ao erário daí decorrentes. Por outro ângulo, cuidando-se de um benefício assistencial assegurado pela Constituição a pessoas
com deficiência sem condições de manutenção da própria subsistência,
deve ser presumida a existência de barreiras sociais, culturais, físicas e
econômicas ao seu acesso à justiça, o que torna ainda mais relevante que
essa prestação possa ser assegurada diretamente pela Administração Pública, sem necessidade de recurso ao Poder Judiciário.
De toda forma, a liminar concedida na ADPF nº 662 não implica
revisão do entendimento pronunciado na Reclamação nº 4.374. Assim,
ainda que renda familiar per capita do beneficiário supere ¼ do salário mínimo, a concessão do benefício de prestação continuada é possível, desde que a vulnerabilidade econômica seja comprovada por outros
meios, possibilidade que encontra fundamento legal no § 11 do art. 20 da
Lei nº 8.742/93, incluído pela Lei nº 13.156/15.
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Outra questão que precisa ser enfrentada é se o patamar de renda
familiar per capita de ½ salário mínimo seria realmente adequado, à luz
do princípio da igualdade material, para condicionar o acesso das pessoas
com deficiência em condições de vulnerabilidade econômica ao benefício
de prestação continuada previsto no inciso V do art. 203 da Constituição.
Como referido no tópico anterior, esse parâmetro de ½ salário mínimo
foi extraído a partir de uma analogia à disciplina de outras normas que
veiculam requisitos concessórios e parâmetros para prestações de índole assistencial, como o Bolsa Família (Lei n.º 10.836/04), Bolsa Escola
(Lei 10.219/01), Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA
(Lei 10.689/03), Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde – Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/01), Programa Auxílio-Gás (Decreto n.º 4.102/2002) e Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto
3.811/01).
Analisando conjuntamente o benefício assistencial de prestação
continuada à pessoa com deficiência e as demais prestações e políticas
públicas assistenciais citadas no julgamento da Reclamação nº 4.374, verifica-se, que têm em comum a designação de categorias de beneficiários
em situação de vulnerabilidade econômica, em virtude de rendas familiares em limites considerados significativamente baixos pelo legislador, ao
ponto de justificarem a instituição de um tratamento jurídico diferenciado
e mais favorável que o conferido à coletividade em geral.
O traço distintivo do benefício de prestação continuada à pessoa
com deficiência, em contraste com essas demais benesses assistenciais,
recai sobre o fato de que, além de a renda familiar do beneficiário enquadrar-se num determinado patamar reputado reduzido pelo legislador, o
requerente deve comprovar deficiência que lhe prive dos meios de prover
a própria subsistência ou de tê-la provida pela família.
Trata-se de sensível situação de extrema vulnerabilidade, não só
econômica, mas também social. Há que se ter em vista que o benefício assistencial em questão objetiva assegurar uma renda mínima à pessoa com
deficiência sem condições para realizar trabalho remunerado que possa,
minimamente, sustentá-la economicamente, estando inserida em núcleo
familiar de baixa renda igualmente incapaz de assegurar-lhe condições
básicas de subsistência.
Ao delimitar tão estritamente os destinatários da prestação, definin-
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do contornos tão críticos à categoria de beneficiários, torna-se, certamente, possível identificar um critério discriminatório que torna justificável,
senão obrigatório (ALEXY, 2011, p. 407-411), ao legislador conferir tratamento jurídico mais vantajoso às pessoas com deficiência beneficiárias
do benefício de prestação continuada, mesmo em relação às categorias já
discriminadas dos destinatários de outras prestações assistenciais.
Uma forma de assegurar esse tratamento mais vantajoso seria estabelecer um critério concessório ainda mais amplo para esse benefício, como
uma renda familiar per capita superior a ½ salário mínimo. Outra forma,
ainda, seria estender ao benefício de prestação continuada o adicional de
25% da renda (aplicáveis aos benefícios previdenciários do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), caso comprovadamente a pessoa com
deficiência necessite de assistência permanente de outra pessoa.
Nesse sentido, um tratamento vantajoso foi instituído pelo art. 94 do
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), que assegurou o
auxílio-inclusão à pessoa com deficiência moderada ou grave que recebe o
benefício de prestação continuada e passa a exercer atividade remunerada
própria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social,
que opera como um estímulo para que o beneficiário da prestação assistencial busque a sua independência e autonomia econômica e social.
Esse pensamento alicerça-se na concepção de Amartya Sen (2011,
p. 290-291), que reconhece que as pessoas com deficiência têm mais dificuldade de obter renda, e quando a obtém, têm óbices adicionais para
converter essa renda em reais capacidades para realizar aquilo que razoavelmente valorizam em suas vidas. Por essa perspectiva, ainda que seja
imprescindível assegurar um patrimônio mínimo aos indivíduos desprovidos de condições de manter a própria subsistência, é necessário reconhecer que o papel do Estado e da sociedade na verdadeira inclusão das
pessoas com deficiência deve ir muito além dessas prestações financeiras.
A estruturação de um tratamento jurídico favorecido verdadeiramente inclusivo às pessoas com deficiência pressupõe um compromisso
bilateral entre a pessoa com deficiência e a sociedade, que, além da garantia de condições mínimas de existência digna – o que abrange renda, moradia, saúde, alimentação, vestimenta, transporte, acessibilidade,
educação, qualificação, reabilitação, entre outros –, exige uma verdadeira transformação estrutural na coletividade, sob os aspectos da cultura,
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ambiente, comportamento e mentalidade, para acolhimento das pessoas
com deficiência como elemento inerente à sociedade pluralista (SASSAKI, 1997, p. 39-42), a quem devem ser garantidas condições de igualdade
para participação e capacidade de opção e de realização daquilo que têm
razão para valorizar. Felizmente, os caminhos definidos pela Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pelo Estatuto da Pessoa
com Deficiência estão alinhados a esses novos paradigmas, cabendo-nos
enfrentar os desafios inerentes à concretização de seus institutos.
5. CONCLUSÃO
O princípio constitucional da igualdade material não apenas permite, mas obriga o Estado a estabelecer um tratamento jurídico distinto e
mais favorável às pessoas com deficiência. Esse tratamento deve-se dar segundo o paradigma da inclusão, que pressupõe um compromisso bilateral
de transformação social objetivando não apenas tolerar, mas verdadeiramente acolher nos sistemas sociais gerais as pessoas com deficiência como
componente da pluralidade humana, por meio de mudanças culturais,
ambientais e comportamentais, além da instituição de políticas públicas
que objetivem assegurar-lhes iguais capacidades para escolher e realizar
os fins que razoavelmente valorizam em suas vidas.
O benefício de prestação continuada foi instituído pela Constituição,
e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, que estabeleceu a renda familiar per
capita limitada a ¼ do salário mínimo como exigência à sua concessão.
Inicialmente, o requisito foi reputado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 1.232, julgada em 1998. Anos depois, em 2013, o
entendimento foi revisto pela Corte Constitucional no julgamento do RE
567.985 e da Reclamação 4.374, reconhecendo-se que, em razão de alterações em circunstâncias econômicas e jurídicas, o patamar de ¼ do salário
mínimo passou por um processo de inconstitucionalidade superveniente,
estabelecendo prazo até o final do exercício de 2014 para que fosse instituído um novo critério econômico compatível com a Constituição.
Em 2020, as Leis 13.981 e 13.982 elevaram a renda familiar per capita requisito à concessão do benefício de prestação continuada para ½
salário mínimo, mas a inovação legislativa foi objeto de veto presidencial
e suspensão judicial na ADPF 662, ao argumento de que não teriam sido
indicadas fontes de custeio e impactos orçamentários decorrentes da am-
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pliação da prestação.
O benefício de prestação continuada previsto no art. 203, V da Constituição configura direito fundamental social destinado a assegurar o mínimo existencial a pessoas com deficiência em situação de extrema vulnerabilidade, compondo o núcleo essencial do princípio da dignidade da
pessoa humana. Decorrem disso sua aplicabilidade imediata e proteção
pelas cláusulas pétreas.
Em análise ao atual cenário normativo e jurisprudencial, reconhece-se a importância de atentar e discutir publicamente as repercussões
alocativas da ampliação protetiva de direitos sociais sobre os recursos públicos escassos. De outro lado, não é possível que a suspensão da inovação legislativa restabeleça disciplina legal declarada inconstitucional pela
Suprema Corte, considerando o decurso, em 2014, do prazo estabelecido
para atuação legislativa; a adoção de parâmetro já contemplado em outros
benefícios assistenciais; e a flexibilização judicial, na ADI 6357, de dispositivos da LRF e da LDO/2020, em relação a políticas públicas destinadas
ao enfrentamento da calamidade pública decorrente do COVID-19.
Além disso, a suspensão da modificação legal também intensificará a judicialização da concessão do benefício de prestação continuada,
o que também apresenta impacto orçamentário negativo. Entretanto, o
rarefeito acesso à Justiça entre as pessoas com deficiência destinatárias do
benefício de prestação continuada torna imprescindível à ampla garantia
do mínimo existencial a esse grupo vulnerável que essa prestação possa
ser concedida diretamente pela via administrativa, sem necessidade de
intermediação judicial.
Mesmo a elevação do requisito da renda familiar per capita para ½
salário mínimo seria insuficiente ao atendimento das exigências do princípio da igualdade material, pois a situação de vulnerabilidade econômica
e social vivenciada pelas pessoas com deficiência destinatárias do benefício de prestação continuada é substancialmente mais intensa que a dos
grupos definidos pelo legislador como beneficiários das prestações assistenciais que adotam o parâmetro do ½ salário mínimo.
Assim, o princípio da igualdade material impõe ao legislador a ampliação da proteção assistencial à pessoa com deficiência, que deve transcender a garantia de uma renda mínima, promovendo sua real inclusão
social, em igualdade de condições para escolher e realizar os fins que valo-
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rizem, e participar plenamente dos sistemas sociais gerais como membros
da sociedade pluralista.
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'Notas de fim'
1A Lei nº 9.720/98 modificou a redação do § 1º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, conceituando como família, para fins do gozo do benefício de prestação continuada, o conjunto
de pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº 8.213/91, desde que vivam sob o mesmo teto.
2Na redação original a comprovação da deficiência se dava por avaliação e laudo expedido por serviço que conte com equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde
(SUS) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), credenciados para esse fim pelo
Conselho Municipal de Assistência Social. A Lei nº 9.720/98 alterou a redação do § 6º
e 7º do art. 20 para prever que a concessão do benefício ficaria sujeita a exame médico
pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
3Publicado no DJ de 01/06/2001.
4Destaca-se, neste ponto, o voto divergente do Ministro Relator Ilmar Galvão, que acatava o parecer da Procuradoria-Geral da República para julgar parcialmente procedente
a ação, dando interpretação conforme a Constituição ao art. 20, § 3º da LOAS, para admitir outros meios de prova da situação de vulnerabilidade, além da renda familiar per
capita de ¼ do salário mínimo, entendimento que, posteriormente, como se verá, veio a
ser adotado largamente na jurisprudência, e, até mesmo, pelo Supremo Tribunal Federal,
que, anos mais tarde, modificou seu posicionamento.
5Nesse sentido, ganha destaque a fundamentação da decisão de indeferimento do pedido
de medida liminar: ADI 1.232 MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno,
julgado em 22.3.1995.
6Por exemplo, no RE 401.127-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ
30.11.2004.
7Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
8O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.
9Embora a Lei nº 12.435/11 tenha se valido do termo “incapacidade”, ele foi rapidamente
substituído por “impedimento”, pela Lei nº 12.470/11.
10A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a súmula nº 80: Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo
em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais,
sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência
na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras
providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.
11Rcl 4374, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013.
12RE 567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013
13Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem
programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas.
14Súmula 6 do TRF4: O critério de verificação objetiva da miserabilidade correspondente a ¼ (um quarto) do salário mínimo, previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, restou
modificado para ½ (meio) salário mínimo, a teor do disposto no art. 5º, I, da Lei nº
9.533/97, que autorizava o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios
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que instituíssem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso
à Alimentação – PNAA.
15A exemplo do Programa Nacional de Acesso à Alimentação (Lei n.º 10.689/03), Bolsa
Família (Lei n.º 10.836/04), Bolsa Escola (Lei 10.219/01); Programa Nacional de Renda
Mínima Vinculado à Saúde – Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/01) Programa Auxílio-Gás
(Decreto n.º 4.102/2002); Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto 3.811/01).
16A tese jurídica decorrente do julgamento foi catalogada pelo STF como tema 27 de
Repercussão Geral: É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como
requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada
previsto no artigo 203, V, da Constituição.
17O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será
computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.
18 Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
19O estado de calamidade pública causado pelo coronavírus foi declarado pelo Decreto
Legislativo nº 6/2020.
20ADPF 662 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06/04/2020 PUBLIC 07/04/2020.
21Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
22A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita
deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Dispositivo Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016.
23ADI 6357 MC, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 29/03/2020,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30/03/2020 PUBLIC
31/03/2020.
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RESUMO:
Este trabalho pretende analisar os argumentos
adotados pelo MPF ao arquivar denúncias de racismo
envolvendo mulheres calin, refletindo sobre o pensamento jurídico brasileiro sob possíveis permanências
racistas, ciganofóbicas, patriarcais e classistas. Para
desenvolver este trabalho, é necessário intercalar o
pensamento crítico dos Direitos Humanos aos estudos decoloniais, problematizando o anticiganismo,
especialmente, em relação às mulheres ciganas. A
pesquisa de campo, intercala a observação dos autores com a pesquisa bibliográfica. Conclui-se que as
medidas protetivas dos direitos humanos são ainda
limitadas e não enfrentam as contradições do sistema
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de justiça em face das relações étnico-raciais envolvendo o anticiganismo
na sociedade brasileira.
ABSTRACT:
This work intends to analyze the arguments adopted by the MPF
when filing complaints of racism involving calin (gypsies women), reflecting on Brazilian legal thinking under possible racist, giganophobic,
patriarchal and classist permanencies. In order to develop this work, it
is necessary to reflect the critical thinking of Human Rights and decolonial studies, problematizing anti-Gypsyism, especially Gypsy women.
The field research, intersperses the authors’ observation with interviews
and bibliography review. It is concluded that the protective measures of
human rights are still limited and do not face the contradictions of the
justice system in the face of ethnic-racial relations involving antigypsyism
in Brazilian society.
RESUMEN:
Este trabajo pretende analizar los argumentos adoptados por el MPF
al presentar denuncias de racismo que involucran las calin (mujeres gitanas), reflexionando sobre el pensamiento legal brasileño bajo posibles
permanencias racistas, giganófobas, patriarcales y clasistas. Para desarrollar este trabajo, es necesario reflejar el pensamiento crítico de los Derechos
Humanos y los estudios descoloniales, problematizando el antigitanismo,
especialmente las mujeres romaníes. La investigación de campo, intercala
la observación de los autores con entrevistas y revisión bibliográfica. Se
concluye que las medidas de protección de los derechos humanos aún son
limitadas y no enfrentan las contradicciones del sistema de justicia frente a las relaciones étnico-raciales que involucran el anti-gigantismo en la
sociedad brasileña.
PALAVRAS-CHAVE:
Mulheres ciganas; Direitos Humanos; Relações étnico-raciais; Pensamento jurídico.
KEYWORDS:
Gypsy women; Human rights; Ethnic-racial relations; Legal thinking.
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PALABLAS CLAVE:
Derechos Humanos; Relaciones étnicas y raciales; Feminismo; Pensamiento jurídico.
1. INTRODUÇÃO
A forma como os povos ciganos de diferentes partes do mundo, inclusive do Brasil, interagem na sociedade majoritária revela a continuidade da classificação social do mundo a partir da raça, de forma atualizada, no contexto pós-colonial. No Brasil, onde se especula existir mais
de meio milhão de pessoas ciganas, a maioria da etnia calon1, essa população está associada a baixos indicadores sociais, como educação, saúde
e moradia (BRASIL, 2013). A necessidade de redefinir as fronteiras dos
direitos humanos e a luta pela emancipação humana que inclua também
os povos ciganos são questões centrais para se pensar a (des)colonialização do ser, do saber e do poder na América Latina e no Brasil. Embora o anticiganismo alcance a generalidade desse povo, o presente artigo
opta por destacar a realidade das calin, que se encontram em situação
duplamente vulnerável, seja na sociedade de modo geral e no âmbito das
próprias comunidades. Diante desse cenário, romper com a invisibilidade
no âmbito acadêmico, político e social constitui um desafio para os movimentos ciganos em sua luta pelo direito de viver com dignidade e de se
autodeterminar.
Este artigo científico pretende, com base em duas situações concretas acompanhadas pelos autores, analisar os argumentos adotados pelo
Ministério Público Federal para arquivarem denúncias envolvendo racismo em face de mulheres ciganas, com o objetivo de refletir sobre o
pensamento jurídico brasileiro e as possíveis permanências racistas, ciganofóbicas, patriarcais e classistas na sociedade. Almeja-se compreender o
papel do Estado, quando este se depara em face de episódios que envolvem mulheres etnicamente identificadas como ciganas, buscando identificar possíveis violações de direitos e se há alguma omissão da burocracia
estatal quando se demanda proteção. Para desenvolver este trabalho, é
necessário refletir conjuntamente com o pensamento crítico nos Direitos
Humanos e os estudos descoloniais, problematizando o anticiganismo,
situando o povo cigano e especialmente as mulheres ciganas enquanto
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sujeitos dos direitos humanos. Um sujeito não mais abstrato, mas concreto, diverso, que, em sua maioria, vive da sua força de trabalho, e por
sua condição cigana pode ser exposto a diferentes vivências, e constantes
violências, criminalizações e vitimizações.
Do ponto de vista metodológico, este texto associa a pesquisa de
campo, por meio da observação participante, à revisão da literatura. Além
disso, procura, com base em contribuições de outros pesquisadores e
pesquisadoras não-ciganos e estudiosas feministas ciganas, discutir se
há ineficácia de proteção dos direitos humanos no contexto brasileiro e
pós-colonial em face dos calon, especialmente das calin. Os autores fazem uma opção política e metodológica por construir o presente trabalho
científico no âmbito do pensamento crítico nos Direitos Humanos, pois
pretende visibilizar a existência anticiganismo, romper com essa lógica
na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, contribuir para a transformação da realidade em direção à emancipação humana.
Este artigo está dividido em dois tópicos. O primeira compartilha
um episódio de anti-ciganismo que levou à proposição de notícia de fato
ao MPF, e analisa os argumentos utilizados pelo órgão para arquivar o
caso. O segundo tópico compartilha um fato que levou à denúncia de
racismo praticada por uma página comercial do instagram e o termo de
ajuste de conduta proposto pelo MPF. A partir de uma perspectiva interseccional que articula as categorias de gênero, raça, classe e território,
busca-se influenciar o desenvolvimento os estudos dos direitos humanos
voltada para uma prática libertadora, assim como vislumbrar os calon e
calin, pobres e que vivem da sua força de trabalho como sujeitos de direitos, dignidade, possuidoras e possuidores do direito de forjar sua própria
história.
2. A DESUMANIZAÇÃO DA CALIN
A luta pela sobrevivência é uma prática permanente de todos aqueles e todas aquelas pessoas que vivem e dependem de sua força de trabalho, inclusive para as mulheres que praticam a quiromancia nas ruas dos
centros das cidades brasileiras, especialmente perto das feiras, estações
terminais de ônibus, mercados públicos e regiões com lojas comerciais
concentradas. Em relação ao rancho calon do município de Condado, “a
quiromancia é quase não mais praticada entre o grupo, com exceção da ci-
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gana Rosa, que todos os dias vai para a cidade de Patos, fazer quiromancia”
(CUNHA, 2015, p. 9). Em novembro de 2017, um episódio ocorreu com
Rosa e fez com que ela interrompesse as viagens diárias para o centro de
Patos. Antes desse episódio, Rosa já relatava que vinha enfrentando constantes hostilidades, por meio de ataques verbais como “ladra” ou “bruxa”,
especialmente, feitas por motoristas de táxi que permanecem estacionados em pontos no centro deste município, espantando as pessoas que se
aproximavam de Rosa quando tentava oferecer a leitura de suas mãos.
O episódio que fez Rosa interromper as suas viagens foi a reportagem do portal de notícias que está intitulada: “‘Baiana’ é acusada de pedir
para ‘ler a mão’ das pessoas no Centro de Patos e depois fazer ameaças”.
Este texto é fundamentado com base em narrativas de três pessoas, obtidas de postagens do facebook, que alegam ter sido perseguidas e ameaçadas por uma mulher que se dizia baiana. Esta reportagem atraiu dezenas
de comentários de conteúdo preconceituoso e agressivo, entre eles: “não é
baiana é sim cigana, já vi por várias vezes”; “trapaceou minha outra irmã
que é besta e cai em qualquer lorota de macumbeira”; “põe essa pilantra
pra ver o céu nascer quadrado”; “era para ter dado...um murro na cara
dela”; “volta para Bahia despacho”. A Associação Comunitária dos Ciganos de Condado entrou em contato com o portal de notícias para que a
reportagem, que compartilha, sem averiguar, acusações de rede sociais,
fosse excluída por induzir e estimular o preconceito e a intolerância em
relação a quiromancia, prática habitualmente associada às mulheres ciganas, o que motivou e atraiu reações racistas, misóginas e ciganofóbicas por
meio dos comentários. O portal recusou-se a excluir a reportagem.
Durante uma audiência pública organizada pelo MPF, no início de
2017, meses antes do episódio envolvendo Rosa, Maria Jane, presidente
da ASCOCIC, informou sobre a falta de respeito com a prática de leitura
de mãos. A militante lembra que mulheres ciganas já foram presas na Paraíba por praticar leitura de mão. “E até hoje elas são”, acrescenta. “Eu fui
pega por isso. Minha mãe também. Já fomos colocadas fora das cidades
da Paraíba. Eles não aceitam, eles nos chamam de vagabundas. Então, por
que eles não nos dão empregos? Por que eles não nos dão espaço? Por que
eles não nos dão a oportunidade (de trabalhar)?” (MPF, 2017). Maria Jane
Soares também é integrante do Conselho Nacional do Ministério Política Cultural da Cultura, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
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Racial da Paraíba e Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais Nacionais. A presidenta explica que a partir de 2013 começou a frequentar a
capital federal e aprendeu que lê mãos e cartas jogadas são parte da cultura cigana e, portanto, não deve deixar morrer.
A reportagem, ao atribuir as supostas condutas a uma “baiana”, ainda
que se tratasse de uma cigana calin, reforça pejorativos associados às mulheres ciganas, não brancas, praticantes de religiões africanas ou de condutas simplesmente não cristãs. Os preconceitos e estereótipos racistas e
ciganofóbicos aos quais essas mulheres são submetidas “são sempre produzidos por marcas de gênero e por conotações fortemente sexualizadas
(cigana misteriosa e identificada como uma bruxa)” (REA, 2017). A feminista romani Camilla Ida Ravnbøl (2010, p. 3, tradução nossa) destaca
que as mulheres ciganas “são representativas de múltiplas discriminações
que muitas minorias experimentam na sociedade; discriminação, como
mulher, e para algumas mulheres também em grupos de pobreza”, ou seja,
enfrentam a discriminação dentro e fora da comunidade que pertencem.
Por essa razão, muitas mulheres ciganas ativistas criticam a comunidade
internacional, o movimento cigano global e os movimentos feministas em
geral por não abordarem especificamente o problema das mulheres ciganas.
A recusa do portal em excluir a publicação motivou a ASCOCIC,
que atua na comunidade de Rosa, a noticiar o fato ao MPF, por identificar que a reportagem induz e estimula o preconceito e o anticiganismo,
conforme evidenciado nos comentários. O órgão, por sua vez, discordou
da ASCOCIC e encaminhou o caso para o arquivamento, argumentando
que o blog apenas veiculou um fato jornalístico e que não houve o intuito
de gerar preconceito contra a comunidade cigana, que, tradicionalmente,
é identificada com a leitura de mãos. Utilizou-se do princípio da ponderação para fundamentar a decisão pelo arquivamento da notícia de fato, em
que a liberdade de expressão e imprensa prevalecem sobre uma ‘imaginária incitação à discriminação dos povos e tradições ciganas’.
O MPF classifica o episódio noticiado ao órgão como uma ‘imaginária incitação’ ao preconceito. No entanto, a publicação atraiu uma série de
comentários de leitores ao suposto fato jornalístico reproduzido no blog,
que atribuíam a leitura de mãos à ‘trapaça’ e à ‘coisa de macumbeira’, adjetivando a ‘baiana’ de ‘pilantra’ e ‘louca’ ou propondo que se deveria ‘ter
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dado um murro na cara dela’. O órgão admite que se tratam de ‘externações exageradas de preconceitos arraigados’ e indicou que há uma causa
para essas repercussões tão negativas: o ‘déficit de educação’, notadamente, voltada para ‘os direitos humanos dos povos tradicionais’. Contudo,
sustenta que não cabe responsabilização penal para o que considera se
tratar de uma ‘falta de educação para tratar com a diferença’, sendo mais
uma ‘ignorância completa’ que com ‘o cerne do discurso de ódio, que é a
agressão ao diferente por ser diferente’.
Ainda que não esteja presente a necessidade de responsabilização
penal, os comentários em tons odiosos e preconceituoso estão, de alguma
forma, relacionados à conduta do portal de notícias. Este elemento não foi
suficiente para que o MPF adotasse medidas mais concretas em relação ao
fato noticiado que estimula o preconceito, como exigir uma veiculação de
uma reportagem que trouxesse esclarecimentos sobre a cultura da leitura
de mãos e uma advertência direta aos autores dos comentários que fazem
apologia ao ódio e à violência. Além de pedir a exclusão do texto.
Ao provocar o MPF a se posicionar sobre a reportagem, o objetivo
da organização cigana, segundo a presidenta da ASCOCIC, era levantar o
debate sobre a intolerância em relação à prática da quiromancia, exigindo
que o portal de notícias trouxesse outro texto esclarecendo o que consiste
essa prática e a desassociando de uma conduta deplorável, negativa. Ao
simplesmente arquivar a notícia do fato, sem exigir nenhuma contrapartida do portal, o MPF perde a oportunidade de usar suas atribuições para
cumprir com um papel educativo, transcendendo o dualismo do punitivismo versus inocência, oportunizando aos leitores do portal de notícias a
conhecerem outras perspectivas sobre a quiromancia, como uma prática
que atravessa séculos e que corresponde a uma forma de sobrevivência de
algumas mulheres ciganas.
De forma abstrata, o referido órgão propõe, no arquivamento, a necessidade de inclusão das tradições ciganas nos currículos escolares das
escolas municipais, contudo, não indica como deve proceder com essa demanda, que é urgente. Essa pauta já é de conhecimento do MPF, que organizou uma audiência pública realizada, em março de 2017, para discutir a
realidade dos ciganos e buscar soluções para as demandas reivindicativas
das comunidades calon da região. A presidenta da ASCOCIC revela que
poucos avanços e esforços foram realizados em face dos compromissos
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assumidos pelas autoridades e representantes dos órgãos públicos que estavam presentes na audiência pública.
É possível afirmar que o fato de o MPF não exigir, pelo menos, que o
portal de notícias exclua a reportagem revela a falta de empatia dos operadores do direito brasileiro, especialmente os ocupantes de altos cargos
de funcionalismo público, com questões de ordem social e cultural. Entre
outras razões, segundo Vanessa Berner (2017), é um reflexo do fato de os
cursos jurídicos terem uma longa tradição de não participar da extensão
universitária, restringindo sua atuação nesse campo às representações-modelo para a prestação de serviços de assistência social ou estágios para
estudantes em escritórios particulares de advocacia ou em órgãos públicos. A autora acrescenta que a ausência de espaços para pensar a sociedade promove um impacto profundo na formação de futuros profissionais
do direito, pois os alunos são treinados sem ter contato com a realidade
social e política do país. Portanto, há, de fato, um distanciamento entre o
mundo jurídico e o que acontece ao nosso redor, “é também um reflexo
da baixa interdisciplinaridade presente nos cursos de direito” (BERNER,
2017, p.99). Esse fenômeno decorre das permanências da colonialidade
do saber na produção e reprodução do conhecimento no ensino brasileiro.
Essa baixa interdisciplinaridade atinge, inevitavelmente, a área de
atuação dos Direitos Humanos. Ravnbøl (2010) questiona a separação
tradicional no campo internacional dos direitos humanos entre questões
de gênero e minorias na prática, que se tornou uma lacuna que pode isolar
grupos como as mulheres das minorias da atenção dos direitos humanos.
Durante a Conferência de Viena em 1993, foi apresentada a doutrina da
indivisibilidade e a inter-relação de todos os direitos humanos, onde a incorporação de perspectivas de “gênero e minorias em programas de direitos humanos é cada vez mais uma área prioritária, é raro que as questões
de minorias e gênero sejam combinadas” (RAVNBØL, 2010, p.3, tradução
nossa).
Ser mulher e pertencer a uma minoria étnica, como é o caso da calin,
soma-se a duas outras condições em que muitas dessas pessoas estão no
interior do Nordeste brasileiro: de pobreza e de trabalhadora. Ao circular
nos centros das cidades, essas mulheres, que já são muito poucas, recorrem “a sua cultura”, a leitura das mãos para obter uma renda. No caso de
Rosa, que pratica a quiromancia há mais de quatro décadas e, devido à
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repercussão do episódio relatado no portal de notícias, teve que deixar
as ruas do centro de Patos por tempo indeterminado, precisando recorrer a outras cidades, até mesmo estados vizinhos, para desenvolver suas
atividades. É, em outras palavras, um fenômeno de desterritorialização,
negação do direito à cidade de Rosa, assim como outras calin da região.
A referência ao termo “desterritorialização” não é a mesma que a
modernidade e, conseqüentemente, a colonialidade estabeleceram para a
concepção do território, associada à soberania do Estado sobre um espaço delimitado por fronteiras ou confundida com a idéia de propriedade
privada. O território aqui é vislumbrado como um espaço onde pessoas
reais, com características e diferentes histórias circulam, vivem e exercitam suas atividades e ações. “Na escala intra-urbana, além das várias territorialidades que se constroem, observa-se, quanto aos ciganos, processos
territorializadores, que não evidenciam apenas os locais de moradia, mas
também outros espaços das cidades, sendo estes principalmente as praças,
locais ligados diretamente às atividades econômicas dos ciganos”. (ESTEVAM, 2009, p. 131-132)
As reações de ódio manifestadas no portal de notícias, assim como o
próprio arquivamento do caso (os ciganos e suas práticas não são sequer
vistos objetos de proteção), são reflexos do que se opta por chamar neste artigo de anticiganismo. Como esclarece o acadêmico cigano espanhol
Valeriu Nicolae (2016), o anticiganismo é um tipo específico de ideologia
racista, uma ideologia de superioridade racial, ao mesmo tempo semelhante e diferente, e está interconectado com muitos outros tipos de racismo. “O anticiganismo em si é um fenômeno social complexo que se manifesta através da violência, discurso de ódio, exploração e discriminação,
na sua forma mais visível” (NICOLAE, 2016, p. 75, tradução nossa).
O preconceito contra os ciganos vai claramente além dos estereótipos racistas que os associam a traços e comportamentos negativos. A desumanização é o seu ponto central. Os
ciganos são vistos como menos que humanos; sendo menos
que humanos, são percebidos como seres que não têm direito moral de gozar de direitos humanos iguais aos do resto da
população. (NICOLAE, 2016, p.79, tradução nossa)
O direito de ir e vir, de estar na cidade, em espaços públicos, institucionais ou não, é vivenciado de diferentes maneiras por homens e mulheres. E o fato de ser negra, indígena e, no caso deste artigo, calin, pobre e
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trabalhadora, pode expor essas mulheres a diferentes formas de violência,
criminalização e vitimização, ampliando os obstáculos e limitações dessas
pessoas ao direito à cidade, à vida e ao trabalho. Essa situação fortalece
o projeto de consolidação do capitalismo e de uma sociedade colonial e
eurocêntrica que impõe um padrão de existência para os seres humanos.
O anticiganismo, as hostilidades e a permanente desconfiança com
relação à quiromancia, uma prática reconhecida como não cristã e, por
isso, vista como contrária a racionalidade eurocentrada, é resultado da
tentativa de “homogeneizar as formas básicas de existência social de todas
as populações” (QUIJANO, 2000, p. 113). O fato de profissionais do direito, como é caso do procurador que atuou no caso de Rosa, não perceberem que a reportagem faz parte do processo de aniquilamento cultural da
diferença, da identidade cigana, é um reflexo de como a formação intelectual do direito esteve e está associado “a idéia-imagem da história da civilização humana como uma trajetória que parte de um estado de natureza
e culmina na Europa” (QUIJANO, 2000, p. 122), e, por isso, comprometida, em sua grande maioria, em formar “uma elite jurídica tradicionalista,
avessa a uma abertura maior aos interesses sociais” (MASCARO, 2017, p.
29).
No próximo tópico, será exposto o episódio de anticiganismo ocorrido nas redes sociais que, após denúncia, levou o Ministério Público
Federal a propor um termo de ajuste de conduta aos autores do ato de
preconceito.
3. A IMPORTÂNCIA DO ANTICIGANISMO PARA O PROJETO
DE COLONIALIDADE
Em dezembro de 2017, um portal de notícias da rede social Instagram publicou uma foto de duas mulheres vestindo roupas típicas ciganas
acompanhadas da seguinte legenda: “Atenção! Ciganas foram flagrantes
no Shopping na tarde de segunda. Elas já estão tentando faturar o 13º”
Essa publicação obteve uma ampla repercussão na rede social, inclusive
comentários de pessoas que estavam aborrecidas em relação ao preconceito racial manifestado. No entanto, as mensagens que reproduziam uma
perspectiva racista e higienista predominaram, insinuando que os ciganos, em geral, são “desonestos”, “sujos” e “perigosos”, e que, por essa razão,
deveriam ser expulsos do shopping.
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O que há de relevante, para fins jornalísticos, no fato de duas mulheres, visivelmente calin, caminharem em um shopping? Talvez a surpresa dos autores da publicação e dos comentários seria motivada pelo
fato de pessoas ciganas, vistas como exóticas e presumidamente perigosas,
frequentando espaços abertos ao público como um shopping, idealizado
para trazer conforto e proteção para seu público-alvo. A foto e a legenda,
ao adotar o temo ‘atenção’, somado às expressões ‘Ciganas foram flagradas’
e ‘faturar o 13º’, reproduzem e induzem o preconceito étnico e a intolerância.
Os membros da ASCOCIC e outras pessoas denunciaram ao Instagram para que a publicação fosse excluída, o que não aconteceu sob a alegação de que a publicação decorre da liberdade de expressão dos autores
e que não havia nenhum discurso de ódio. Tentou-se também negociar
diretamente com os autores da publicação, que apenas mudou a legenda
da foto, mas se recusou a excluí-la, justificando que a intenção não era
promover ofensa, mas fazer humor. Após essas tentativas, a associação
enviou uma representação ao Ministério Público Federal, denunciando o
racismo.
Por sua vez, o órgão que teria competência legal para oferecer a denúncia realizou uma reunião com os proprietários do perfil do instagram
na data de 25 de janeiro de 2018, ocasião em que foi celebrado o Termo de
Ajustamento de Conduta. Essa retratação esteve condicionada à publicação de uma mensagem produzida pelo MPF, em forma de esclarecimento
sobre os povos ciganos e o preconceito vivenciado por essa etnia, e a exclusão da postagem originária. Ocorre que, havendo o crime de preconceito, que exige uma ação pública incondicionada, não é cabível retratação
ou outra composição cível. Não se trata de uma injúria racial, visto que a
ofensa ocorrida não ocorreu apenas em face da honra subjetiva das mulheres expostas na publicação do perfil de rede social, mas, genericamente, ao grupo étnico reconhecido como cigano.
Após o órgão competente renunciar à obrigação de propor a denúncia, a ASCOCIC apresentou um recurso ao procedimento de arquivamento, alegando que não oferecer denúncia corresponde a uma conduta antijurídica, pois viola direitos fundamentais e a norma infraconstitucional
que regulamenta a punição e a responsabilização penal dos autores do
crime de preconceito. Além disso, indica-se que o arquivamento constitui
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uma forma de condenação da lei nº 7.716/1989 à condição de letra morta,
em outras palavras, inaplicável no sistema de justiça brasileiro. Ignora-se
a condição das pessoas ciganas enquanto sujeitos de proteção dos direitos
humanos. Segundo Moore (2007), o racismo é percebido como forma de
consciência grupal, não parece mais como racismo e, até mesmo, se nega
como tal. É essa característica de poder se negar a si mesmo que lhe confere tal plasticidade e resistência aos esforços de mudança.
Faz parte do projeto eurocêntrico de capitalismo colonial / moderno
negar o racismo, recusando-se a cumprir uma norma que está positivada
na legislação brasileira, quando se refere à responsabilidade por possíveis
crimes de racismo. A ausência de um conduta efetiva do MPF contribui
para a naturalização da ideia de superioridade branca européia e mantém,
portanto, o sistema judiciário intacto de qualquer responsabilidade quanto ao racismo. Ao mesmo tempo, é importante destacar que o fortalecimento do modelo vigente do direito penal não é a melhor resposta deste,
nem outros problemas que se manifestam na sociedade brasileira.
A transação proposta pelo MPF exigiu que os proprietários de página divulgasse um texto, acompanhada por uma foto com o emblema do
órgão como um meio de cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Essa exigência é totalmente desproporcional em relação à conduta
preconceituosa da página do instagram que ofendeu milhares de pessoas
que se reconhecem e que são reconhecidas como ciganas. A publicação
atingiu mais do que 700 curtidas e 150 comentários, ou seja, um fato irreparável. Enquanto o texto produzido pelo MPF obteve aproximadamente
100 curtidas. A reunião no MPF deveria contar pelo menos com a presença da ASCOCIC para que pudesse fornecer sugestões para tentar minimizar os efeitos negativos que a publicação do instagram página promoveu.
No mínimo, por exemplo, poderia-se recomendar aos autores do perfil
a divulgação de um vídeo e/ou um texto, construído pelo próprio povo
calon, ao invés de apenas um grande texto produzido pelos servidores de
um organismo público que tem pouco contato com a questão cigana.
A inaplicabilidade da Lei Caó, bem como as permanências racistas,
classistas e machistas nos meios de comunicação e na sociedade como um
todo fazem parte da crise atual brasileira. Como ensina Máscaro (2016),
a crise brasileira atravessa a lei, mas não é apenas legal. Ela também passa pelos meios de comunicação de massa, mas não apenas pela mídia.
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Passa pelo governo, mas não é apenas pela política. Passa pelo regime de
acumulação e pelo modo de regulação, mas não é apenas econômico. “A
crise brasileira é outro caso da crise geral da reprodução da sociabilidade
capitalista. Ele passa, sim, pela composição exata de todos esses fatores,
o que perfaz justamente o estrutural de tal sociabilidade” (MÁSCARO,
2016, p. 36).
No marco do sistema de justiça, percebe-se que os autores de condutas preconceituosas são tratados como figuras inimputáveis penalmente,
não passíveis de responsabilidade. Ao contrário, em situações envolvendo
racismo, as procuradorias do MPF analisados neste estudo adotam uma
postura demasiadamente branda em relação aos autores de ofensas preconceituosas, indicando, por exemplo, a responsabilidade do estado, de
forma abstrata, por não fornecer uma educação voltada para diversidade.
Para Guimarães (2004), a reprodução ampliada das desigualdades
raciais no Brasil coexiste com a suavização crescente das atitudes e dos
comportamentos racistas.
A condição de cigana, e especialmente das mulheres ciganas, enfrenta barreiras que impõem limitações ao exercício de direitos básicos,
como exercer sua cultura, trabalhar, circular em espaços, etc. Fronteiras
que insistem em permanecer no Brasil no século XXI. Para Teresa Martín
Palomo (2002), esse cenário constitui um fenômeno universal – a identidade étnica, os outros são fronteiras criadas a partir das relações sociais
e de poder, o que intensifica o controle social diante de grupos étnicos,
como os ciganos.
Segundo Quijano (1992), a colonialidade formou por um lado a
ideia de que os não europeus têm não somente uma estrutura biológica
diferente da europeia, mas que, acima de tudo, pertencem a um tipo ou
nível inferior; por outro lado a ideia de que as diferenças culturais estão
associadas a tais desigualdades biológicas e não são, portanto, produto
da história das relações entre as pessoas e estas com o universo. De acordo com Maria Patrícia Goldfarb (2013), no caso do Brasil, os ciganos
não são vistos como portadores de uma identidade cultural diferenciada,
mas sim pela ausência de valores e comportamentos aprovados pela sociedade, sendo considerados apolíticos, sem pátria, sem religião. ou leis
específicas. Ao insistir em classificar “outros, acabamos incorporando ou
subordinando-os aos nossos próprios sistemas de representações cole-

354

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

tivas”, porque inevitavelmente, “toda classificação implica uma ordem
hierárquica, por meio de conceitos que também sofrem uma hierarquia”
(GOLDFARB, 2013, p. 62).
O processo de naturalização da sociedade moderna liberal ocorreu,
principalmente, pela a instituição do critério de raça como mais uma forma de separação e hierarquização, cumprindo a função de legitimar a
dominação ao indicar a superioridade branca em oposição à inferioridade
negra, indígena (QUIJANO, 1992) e cigana. Segundo esse autor, a ideia
de raça — primeira categoria social da modernidade — surgiu no bojo do
processo de destruição e apagamento de sociedades e povos, impondo aos
seus sobreviventes, de forma a naturalizá-las, às novas relações de poder
que se forjavam no mundo colonial. Parte-se do pressuposto, segundo
lecionou Quijano (1992), que os dominados são o que são, não como vítimas de um conflito de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material e, por isso, em sua capacidade de produção histórico-cultural.
Quijano (2000) argumenta que a classificação social básica e universal da população do planeta em torno da idéia de raça, uma categoria
mental da modernidade, se originou há 500 anos junto com a América, a
Europa e o capitalismo, elas constituem a forma mais profunda e efetiva
de dominação social, material e intersubjetiva, e são, por essa mesma
razão, a base intersubjetiva mais universal da dominação política dentro
do padrão atual de poder. A associação entre os fenômenos de etnocentrismo colonial e classificação racial universal ajuda a “explicar por que
os europeus foram levados a sentir-se não só superior a todos os outros
povos do mundo, mas, em particular, naturalmente superior” (Quijano,
2000, p 210).
Embora Quijano, nas obras aqui citadas, não faça referência direta
aos ciganos em relação às novas identidades históricas e sociais (amarelos, brancos, índios, negros e mestiços) que ocorreram com o desenvolvimento do colonialismo, pode-se dizer, por exemplo, que a lógica aplicada
a classificação dos diferentes grupos populacionais como índios ou negros é a mesma que a dos ciganos, povos igualmente heterogêneos, mas
reduzidos a uma única denominação, uma única identidade. Apesar de
várias denominações, “cigano” é um termo genérico que teria surgido na
Europa do século XV (FRASER, 2007), contexto que foi de extrema importância para a consolidação da ideia de Estado-nação e o surgimento da
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modernidade. Se a classificação racial de pessoas que viviam onde hoje
se chama por América, África e Ásia justificou a exploração do trabalho
(escravo ou servil) e a colonização dos territórios invadidos, qual o sentido de classificar as pessoas como ciganas, se não possuíam territórios a
ser explorado associado a esse grupo?
Fraser (1992) chama de “generalizada maré repressiva” metade do
século XVI até as últimas décadas do século XVIII, período destacado
por esse autor para estudar os ciganos na Europa. Segundo Fraser, este
período foi marcado por uma deprimente uniformidade na resposta da
maioria das potências europeias a presença de pessoas reconhecidas como
ciganas, dificultando o movimento e a coexistência pacífica desses grupos
com a população e as autoridades, que, mais do que nunca, dotados de
instrumentos legais que limitam qualquer tentativa de demonstração das
formas de vida associadas aos ciganos.
Antes de intensificar estes contextos de perseguições, Fraser (1992)
observa que os grupos ciganos andavam por toda a Europa, sob a proteção de salvos-condutos imperiais ou benefícios papais, que atingiu seu
ápice no século XV, num contexto ligado à prática natural do período,
tanto pela população quanto pelos soberanos, em prover abrigo e comida
aos peregrinos em sua viagem. Essa prática foi usada como instrumento
de prestação de contas à Igreja, em um mundo de lógica medieval baseado na consciência aguda do pecado. Desde o século XVI, de acordo com
Isabel Borges (2007), os ciganos são explicitamente assimilados pelas
autoridades como “pobre” e “andarilhos”, gerando uma sequência de decretos que rejeitavam expressamente os ciganos, mantendo essas pessoas
no campo das margens, da periferia. Por meio dos estudos sobre a Era
Moderna desenvolvidos por Schimitt (1993), é possível identificar alguns
motivos que levaram a uma maior marginalização dos ciganos com o
advento da modernidade.
Para Schmitt (1993), em função da “razão de Estado” emergente,
onde o monarca que é protegido por direito divino passa a ser realizada a partir de novas instituições (justiça, polícia, etc.), a Igreja torna-se
parte integrante de um complexo de engrenagem, criada para regular as
transformações da transferência da predominante economia rural para um
mercado de trabalho que se formava nas cidades. Há, ao mesmo tempo,
um crescente processo de valorização do trabalho, como critério essen-
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cial da “utilidade social”; o trabalho como um valor moral, especialmente
no sentido de servir a alguém. Nesse contexto, o autor destaca que se
esvazia, gradativamente, as práticas baseadas no ideal evangélico que,
até então, aceitava bem a pobreza voluntária, que, por um longo período,
permitia a sobrevivência e melhor adaptação dos ciganos, que poderiam,
de alguma forma, circular pelo território europeu, com mais liberdade.
Angus Fraser (1993) reconhece os ciganos como a representação
da “negação gritante” de valores e premissas que permeou a moral dominante no século XVI da Europa. É possível afirmar que as representações criadas sobre os povos ciganos se opõem ao padrão de civilidade, de
humanidade reivindicada pela concepção de modernidade eurocentrada,
que começou a emergir a partir do século XV. Não é por acaso que a atividade desenvolvida por Rosa nos centros do município de Patos, cujo caso
é descrito no primeiro tópico deste artigo, assim como muitas outras calin
que vivem da quiromancia, continuem a ser vistas com desconfiança pela
sociedade majoritária. Essa situação é derivada do racismo estrutural, não
é apenas um comportamento individual, o que limita os seus lugares de
ação,de busca pela sobrevivência, compartilhando com o mundo o conhecimento secular de sua cultura, como a leitura de mãos e o jogo de
cartas. Em geral, as atividades desenvolvidas ou associados aos ciganos
e às ciganas sequer são consideradas como uma forma de trabalho. Além
disso, o racismo e o anticiganismo acabam por dificultar a inserção de
muitos ciganos ao mercado de trabalho formal, o que impõe uma posição
marginalizada na divisão social do trabalho.
A colonialidade contribui para a destruição de outras formas de vida,
de ser, de cosmologias, que não sejam ocidental eurocentrada. De toda
forma, o racismo e o sexismo são duas dimensões que também atravessam
esse conflito; mulheres indígenas, ciganas, negras, “subalternas das
subalternas (mulheres brancas) e dos subalternos (homens indígenas,
negros, ciganos etc), experimentam múltiplas opressões como mulheres,
indígenas e pobres, e como uma minoria dentro da minorias” (BIDASECA, 2011, p. 81-82). Nas palavras das feministas romani Nicoleta Bitu e
Enikő de Vincze, “é preciso pensar e agir de maneira interseccional para
entender que temos sido sujeitas a várias exclusões e discriminações. A
solidariedade entre as mulheres de diferentes etnias, idades e classes sociais não é apenas um jogo emocional. É uma opção política, como o
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próprio feminismo” (2012, p. 45, tradução nossa).
De acordo com Nicoleta Bitu e Enikő Vincze, o feminismo cigano é
uma forma de pensar sobre os meios e significados de uma investigação
de ação sociocultural que liga a análise descritiva, crítica e desconstrutiva de relações de poder com um compromisso ativista (empoderamento)
para desenvolver perspectivas críticas e práticas de pessoas em posições
desfavorecidas. Propor valores feministas – cigano/romani/calon2, chicano, indígena, negro etc - para toda a sociedade significa aprofundar nossa
democracia no sentido de promover maior igualdade entre todas e todos,
levando em conta que o patriarcado não é “uma forma de dominação masculina universal, a-histórica, essencialista e indiferenciada sobre classe
ou raça”. (BIDASECA, 2011, p.66).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta do presente estudo é contribuir para pensamento crítico no direito e nos direitos humanos, que estimule reflexões e ações que
articulem raça, gênero e classe, combatendo a naturalização do anticiganismo em nossa sociedade. A transformação da realidade, no sentido de
melhorar - material e subjetivamente - a vida das pessoas que ao longo
da história foram e ainda são colonizadas, subalternizadas, não depende
apenas do direito, vem de fora (da sociedade) para dentro, mas passa por
ele (sistema de justiça, faculdades de direito, etc), bem como pelos meios
de comunicação e outras instâncias de poder que devem ser disputadas.
O mito da superioridade branca e masculina, que fundaram a modernidade e permanece no contexto pós-colonial, encontra no Estado e
no Sistema de Justiça o suporte que reforça e ao mesmo tempo é indiferente às discriminações e opressões vivenciadas pelos calon, e, especialmente, pelas calin. Na medida em que os órgãos estatais descartam o
cumprimento da lei, quando estão diante de denúncias da ocorrência de
racismo, percebe-se a seletiva inefetividade material protetiva dos direitos
humanos, sobretudo para os ciganos. É indispensável que os movimentos
sociais, ciganos ou não, denunciem esse cenário e transformem-no em
combustível para impulsionar as lutas por transformação social.
Os dois casos narrados, ainda que se manifestem de formas diferentes, revelam que a prática, a incitação ou a indução do preconceito contra
os povos ciganos é dificilmente investigada pelos órgãos de controle com-
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petentes. São arquivados, aceita-se transações, mesmo quando é obrigatória a proposição de ação penal. A crítica do presente estudo não pretende
fortalecer a essência do atual sistema penal e a lógica de encarceramento
em massa que, acima de tudo, é racista. Se o Estado brasileiro faz uma opção pela tipificação penal de certas condutas, como o racismo, mas aplica
o direito penal, institucionalmente, de forma seletiva, preferindo a abstenção em situações envolvendo acusação do crime de preconceito, é possível
afirmar que o Sistema de Justiça Penal se constitui, essencialmente, como
um instrumento legitimador do projeto capitalista de controle social das
populações indesejadas e a exclusão desse excedente populacional.
Cabe abrir mão também da ideia de que o cumprimento da lei, a responsabilização penal dos autores de condutas preconceituosas ou a positivação de direitos são as únicas ou as principais estratégia para enfrentar
o racismo contra os calon. Romper com a seletividade do direito penal,
descolonizar o saber e os poderes hegemônicos, enfrentar o racismo e o
anticiganismo institucionalizados demandam esforços e ações que não
podem ser dependentes do provimento e intervenção estatal. No entanto, não se pode também ignorar o potencial que o aparato estatal — mediante captação de recursos, editais, políticas públicas — tem na melhoria
das condições concretas de vida das calin e dos calon, buscando atender
necessidades imediatas e, ao mesmo tempo, incentivando a organização
desses grupos étnicos em torno da luta por direitos, criando condições
para pautar a emancipação de todos seres humanos.
Com a contribuição do feminismo cigano/romani/calon, chicano,
indígena e negro, dentro e fora da academia, é possível pressionar, assim,
para que as lutas pela emancipação humana sejam construídas de forma
interseccional e orientada para o fortalecimento das organizações políticas - com autonomia – que incluam em seus projetos as pessoas historicamente oprimidas, subalternizadas e colonizadas em nossa sociedade.
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'Notas de fim'
1
Calon significa “homem cigano” na língua shibe e calin significa “mulher cigana”.
São denominações adotadas pelos próprios ciganos da etnia calon para se referir a si
mesmo. Diferente da língua portuguesa, os ciganos calon não flexionam o substantivo
em relação ao número. Em contrapartida, chamam de juron e jurin, respectivamente, os
“homens não ciganos” e as “mulheres não ciganas”. Os calon são os ciganos associados à
diáspora ocorrida a partir Península Ibérica, foram os primeiros ciganos a chegarem no
território brasileiro, a partir do século XVI (BRASIL, 2013).
2
Nas palavras da feminista romani Alexandra Oprea (2010), o esforço do feminismo cigano, hoje, é criticar as estruturas patriarcais internas, tentando ao mesmo tempo
reforçar os estereótipos negativos sobre a comunidade, ou seja, evitar que as reivindicações de gênero se tornem em instrumento de alteração e estigmatização de um grupo
subalterno e racializado.
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RESUMO:
O presente trabalho busca, por um paradigma
hipotético, observar uma relação paradoxal entre a
personalidade jurídica, como categoria normativa de
dever-ser por meio de um purismo metodológico e
racionalidade jurídica, e a personalidade como hipótese de determinação do indivíduo. Para a primeira
hipótese observaremos os efeitos de distanciamento
entre o ser (sein) e o dever-ser (sollen) para uma validação das categorias jurídicas, enquanto de outro
lado observaremos, a partir de uma definição dialéti-
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ca e histórica como o individuo é retirado de sua categoria social para se
deslocar em um sentido racional. Os efeitos de tal paradoxo trazem como
resultado problemas na própria definição de direito, com isso, o presente
trabalho busca deduzir elementos bibliográficos que possam demonstrar
como as categorias normativas podem influenciar em um sistema de deslocamento de assimilação do indivíduo e sua busca aos sistemas jurídicos
como consequência de seu deslocamento sensorial.
ABSTRACT:
This paper seeks, through a hypothetical paradigm, to observe a
paradoxical relationship between legal personality, as a normative category of methodological purism and legal rationality, and personality as
a hypothesis for determining the individual. For the first hypothesis, we
will observe the distancing effects between the reality and legal order for a
validation of the legal categories, while on the other hand we will observe,
from a dialectical and historical definition how the individual is removed
from its social category to move in a rational sense. The effects of such a
paradox result in problems in the definition of law itself, with this, the
present work seeks to deduce bibliographic elements that can demonstrate how the normative categories can influence in a displacement system of
assimilation of the individual and its search to the legal systems as consequence of its sensorial displacement.
RESUMEN:
Hay un cambio significativo en la función fenomenológica del individuo en el desglose episódico de lo que se entiende como medieval y
moderno, esto revelaría, en un apocalíptico: qué legado de dignidad, en
su sentido de legitimidad teológica, en el que el el hombre sería digno
del carácter del imago-Dei, se transpondría, o sería transmutado, una vez
en el caso de un concepto etéreo, para una idea contractual del tema del
derecho digno de de su racionalidad, es decir, el concepto clásico de dignidad autorreferencial en cuanto a su telealogía garantizada por medio
de una hipotética orden obligatoria, o la Ley. La fuerza normativa de la
personalidad del sujeto cae en una posibilidad utilitaria de legitimación.
de su función de validez. Esta paradoja debe ser investigada para observar
la relación compleja de sujetos antes de la norma.
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INTRODUÇÃO
Existe um deslocamento sensível da função fenomenológica
do indivíduo no rompimento episódico do que se entende como
medieval e moderno, isso revelaria – em sentido apocalíptico – que
herança da dignidade, em seu sentido de legitimidade teológica, em
que o homem seria digno a partir do caráter do imago-Dei, transporia – ou transmutar-se-ia, uma vez se tratando de um conceito
etéreo – para uma idéia contratual do sujeito de direito digno a partir de sua racionalidade, ou seja, o conceito clássico da dignidade
autoreferente quanto a sua telealogia garantida por meio de uma
ordem de dever-ser hipotético, ou a Lei.
Esse rompimento, em que uma metafísica legitimadora se
tranporta a uma metafísica racional baseada na idéia de liberdade
(como direito essencial) faz nascer o novo lócus do individuo na sociedade. Agora não mais como corpo significado por sua essência,
mas por sujeito de direitos garantidos pela forma contratual.
Esse fenômeno é essencialmente, por sua ruptura, um elemento de deslocamento, faz ao indivíduo uma característica de ominosidade ou estranhamento (unheimlich), talvez não necessariamente
quanto a sua relação direto com seu conceito de sujeito, mas com
sua função que se desloca de uma força de espólio divino, ou seja,
de um ordenamento imaterial, para um função de soberania de si
garantida por um ordenamento territorial. É nesse sentido que o
mal-estar social (unbehagen) afasta o sujeito de sua essencialidade,
por obrigar-lhe a lidar com uma autoreferencia ordenada pelo externo, ou seja, uma soberania de si validade por uma soberania de
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dever-ser, e não mais uma legitimidade de si legitimada por uma
autoridade etérea.
O presente trabalho propõe-se, ainda que com elementos de
dedução e hipótese, não se vincular a uma estrutura metodológica
que pretende falsear uma elaboração de dados por meio de teste do
elemento hipotético. Contudo, ainda que em sentido mais amplo, se
mantenha a apresentação de uma seleção de fatores para supedâneo
de suportes racionais, por meio de pesquisa bibliográfica, por meio
de dedução.
Em substituição a uma categoria hipotética, se apresenta, neste
sentido uma proposta de método interpretativo1. Isso se deve pelo
motivo que não se trata necessariamente da apresentação de uma
hipótese, mas da interpretação, a partir dos dados apresentados bibliograficamente, sobre a busca de um elemento de origem (Ursprung) – ou ausencia dela- do problema apresentado como modernidade, para então, dedutivamente, observar os paradoxos entre os
indivíduos e sujeitos de direito, sobre a perspectiva epstemológica.
Como tal relação se apresenta em uma antípoda entre saber e verdade, não é possível o teste de uma hipótese, mas a necessidade de
uma origem dedutiva de um produto apreensível da razão para uma
visão global do significado paradoxal dos objetos apresentados.
Cumpre ressaltar, que a própria característica da proposta metodológica apresentada, em sua origem, é derivada de uma metodologia
dialética-crítica, porém com referencias próprias.
O problema se norteia no próprio paradoxo entre sujeito de
direito e personalidade, conforme se apresenta no projeto, a passagem do individuo como detentor de personalidade derivada (aqui
tratada pelo conceito de herança) de um conceito etéreo (imago-Dei) se transporta para sua função racional de sujeito de direitos.
A passagem encontra obstáculo no conceito de modernidade ao ser
vinculado a um elemento político-jurídico de conteúdo econômico,
o que traz o sentimento de deslocamento do individuo de significação, o que traz a construção do modelo teórico a partir do conceito de
mal-estar. A dedução, apreendida em moldes particulares, é emprestada
da filosofia e da literatura, por meio de exercício lingüístico e metafórico,
uma vez que a estética como método subordinado ao principal auxilia na
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busca de contexto para a busca de origem. Para assim, apresentar-se,

ao final como interpretação derivativa de uma origem ou de um
fenômeno.
1. O MAL ESTAR COMO FUNDAMENTO DA SITUAÇÃO DO
SUJEITO E A LEI
A identificação da origem desse mal-estar está diretamente ligada
com o diagnostico das conseqüências do desabrigo social frente a maximização dos prazeres pelo mundo globalizado e pela tecnologia da informação crescente, ou seja, o transporte do individuo sobre uma apreensão
de um conceito externo de anulação do mal-estar frente a repressão de seu
subjetivismo que despreende seu significado para um elemento jurídico.
Este elemento jurídico passa a ser utilizado como elemento realizador da
ampliação de uma estrutura fetichista, em que sob a sublimação do contrato e a repressão do conteúdo animal – que manteve-se no rompimento
teológico para o racional, uma vez que se antes havia uma legitimidade
de criatura escolhida, hoje há a racionalidade como fundamento de um
antropocentrismo – em que os prazeres repressores do mal estar se repousam justamente no elemento de capital (este fetichizado) que passa a
ter um valor em si mesmo, competindo, ainda que imaterialmente com o
sujeito racional que tem a mesma característica.
O deslocamento do sujeito de direito para a modernidade, a dominação de capital como contrato legal, coloca os dois em patamares iguais,
a partir do sentido positivista do Estado mítico, porém a relação do sujeito
com o mundo se da por eventos sensíveis, o que causa uma politização de
um elemento sacralizante, uma mitologema do direito sobre o sujeito, de
forma que, se inicia uma era biopolítica, em que o sincretismo entre ser e
dever-ser se coisificam em uma apreensão racional de sociedade.
A invenstigação da origem (Ursprung) do elemento subjetivo da
modernidade, pode trazer em um conflito direito com sua antipoda racional, qual seja a invenção (Erffindungi), pode trazer uma justificação para a
busca um conflito entre o Saber e a Verdade sobre o conjutno racional do
individuo e sua relação com seus direitos fundamentais
Inicialmente cumpre salientar que para a definição do objeto, qual
seja, a investigação da origem do deslocamento subjetivo do individuo
para sujeito deve se fazer uma diferenciação metodológica. Tal diferencia-
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ção consiste no caráter antagônico do conceito de Origem e Invenção, o
que passa diretamente pela idéia de ideologia.
A presença ideológica no sujeito tem um caráter fenomenológico que não se apresenta anterior à consciência deste, tampouco aparece
como uma criação ex nihilo do ente social, todavia, devemos observá-la
como uma invenção a posteriori do conhecimento humano – aliás, derivada da possibilidade de conhecimento – que baseia-se filologicamente
em uma antagonia proposital nietzschiana. Em a gaia ciência, Nietzsche
(2013, p. 51) utiliza o termo Ursprung (origem) que se apresenta como
antônimo de Erffindungi (invenção). A utilização da invenção no presente texto cumpre um sistema de categorização do conhecimento de forma
não original, ou seja, construída pelas vitórias nas batalhas de verdade,
esta que será utilizada como fundamento no discurso humano, que possibilitará a construção do sujeito observado e assim por diante. Tal definição de invenção que será tomada como base para a construção paulatina
do caráter ideológico do Sujeito. É importante categorizar o conhecimento como objeto de utilização por meio da interpretação, nesse sentido “o
conhecimento, no fundo, não faz parte da natureza humana. É a luta, o
combate, o resultado do combate e consequentemente o risco e o acaso
que vão dar lugar ao conhecimento. O conhecimento não é instintivo, é
contra-instintivo, assim como ele não é natural, é contra-natural” (FOUCAULT, 2003, p. 17).
Isso é essencial para que se entenda que se for impossivel encontrar
uma genealogia da modernidade, inicia-se a investigação de um carater
ideológico, e consequentemente contragenealogico, que repousa na ideia
de Saber, e não mais no conceito de verdade, dentre desta linha crítica.
Saber e verdade tornam-se conceitos antagonicos e necessarios para o
procedimento metodologico de apoio teórico. Se a verdade é o conteúdo
inefável e imagético proporcionado pela contemplação do objeto, há um
paradoxo quanto o detalhamento conceitual do objeto. Com isso traz-se
Walter Benjamin que apresenta a diferença entre saber e verdade, não
apenas enquanto atividades cognitivas distintas, mas principalmente enquanto atividades que atuam sobre objetos distintos. Fazendo assim com
que o objeto do saber não se coincida com o objeto da verdade mesmo se
referindo ao mesmo ente de forma que “A verdade, presente no bailado
das idéias representadas, esquiva-se a qualquer tipo de projeção do reino
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do saber. O saber é posse.” (BENJAMIN, 2004, p. 53).
Observados esses eventos e seus referenciais, é necessário trazer os
elemento exegéticos do presente trabalho.
Como referencia primeira da condição problematizada, utilizar-se-há a obra de Alna Supiot denominada “Homo Juridicus: ensaio sobre a
função antropológica do Direito”. De forma que representará o argumento
do deslocamento da legitimidade para a validade.
Isso porque é necessario investigar o que Supiot trata como o Homem dos Direitos Humanos, de forma que, no ocidente, este tem todas
suas caracteristicas desveladas por meio da legitimidade pelo imago-Dei,
pelo seu sentido jurídico. Isto porque haveria uma triplice visao do chamado Homo Juridicus, quais sejam, a individualidade, a subjetividade e
a personalidadeque consistiria em um individo indivisível, particula elementar de toda a sociedade, autorreferente e unsular, de forma que haveria
uma comunhão entre seus individuos, pela forma da igualdade, assim “em
uma sociedade assim reduzida a uma coleção de indivíduos formalmente
iguais, a chave de uma ordem justa não pode, de fato, ser encontrada noutro lugar que não seja a competição” ( (SUPIOT, 2007, p.235)
E mais importante, como formula do deslocamento do essencial sujeitado, a personalidade, portanto, não seria um dado biológico mas uma
construção dogmática, a unidade de corpo e alma que obriga a reconhecer
a fronteira entre pessoa e coisa e que permite a cada homem ter garantida
a dignidade humana. Essa garantia deve ser assegurada pelo Estado.
Entretando o paradigma do trabalho se dará no paradigma do século
XX, com as guerras políticas, em que essa confusão entre validade e legitimidade dao origem a um plano sincretico de apreensao do sujeito.
Aqui deve-se observarvar o importante conceito de deslocamento do
significado do individuo na sociedade.
A relacao de homem a imagem de seu criador resgatado a si mesmo
na modernidade, ou seja, o transpasse para racionalidade, ainda tratado por Supiot, importa no sentido de observar dos conceitos oriundois
da obra de Sigmund Freud denominada “Mal estar na sociedade”, neste
importamos dois conceitos. O primeiro denominado pelo autor como
unheimlich, que podemos observar como o estranhamento do individuo
quanto a sua funcao social em um modelo novo de observaçao subjetiva,
por outro lado o conceito de unbehagen, qual seja o proprio sentido de
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mal-estar sobre sua propria estrutura, uma espécie de desabrigo sobre sua
propria funcionalidade, que fez com que a modernidade transportasse o
seu significado a uma relacao contratual e coisificada.
É difícil escapar à impressão de que em geral as pessoas usam
medidas falsas, de que buscam poder, sucesso e riqueza para
si mesmas e admiram aqueles que os têm, subestimando
osautênticos valores da vida. E no entanto corremos o risco,
num julgamento assim genérico, de esquecer a variedade do
mundo humano e de sua vida psíquica. Existem homens que
não deixam de ser venerados pelos contemporâneos, embora sua grandeza repouse em qualidades e realizações inteiramente alheias aos e ideais da multidão. Provavelmente se há
de supor que apenasuma minoria reconhece esses grandes
homens, enquanto amaioria os ignora. Mas a coisa pode não
ser tão simples, devidoà incongruência entre as ideias e os
atos das pessoas e àdiversidade dos seus desejos. (FREUD,
2010. P.14).
Para uma projeção estética do sentido do mal-estar humano, recorre-se aa uma analogia estética de justificação do sentido freudiano de mal
estar, para isso o presente trabalho analisa, como fundamento do sentido
humano na modernidade, o conto “Um relatório para academia” de Franz
Kafka, em que é narrado a odisseia de um macaco de sua imitacao a transmutação em individuo humano.
Era tão fácil imitar as pessoas! Nos primeiros dias eu já sabia
cuspir. Cuspimos então um na cara do outro; a única diferença era que depois eu lambia a minha e eles não lambiam a
sua. O cachimbo eu logo fumei com um velho; se depois eu
ainda comprimia o polegar no fornilho, a coberta inteira do
navio se rejubilava; só não entendi durante muito tempo a
diferença entre o cachimbo vazio e o cachimbo cheio. (KAFKA, p. 28, 1999).
A alegoria kafkiana, por outro sentido de metamorfome, pela mimética, revela o ominoso sentido de repressao humana de seu sentido bestial,
de ficar de pé até abdicar de seus sentidos primais de tato e oufato ao manter sua cabeça longe do chão, ou seja, o personagem revela a humanidade
seu deslocamento em significacao, derivado de seu proprio aparelhamento racional.
Essa parabola justifica os resultados do século XX sobre o unbehagen
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racional, de forma que faz-se a passagem para uma sociedade de repressao essecial de sua essencia pela utilização validada pela forma contrato
e isso se da em uma fetichização do capital, como forma de direito, a fim
de estetizar o sentido de adormecimento do unheimlich do corpo. “Como
dito anteriormente, na atualidade, os indivíduos são determinados pelo
mercado de consumo, pela indústria da medicina, da alimentação, da cultura, da imagem, etc., ou seja, o modo com que as pessoas vivem, aquilo
que comem, as roupas que usam, dentre outros, podem ser considerados como elementos de uma estrutura do biopoder” (MOTTA, DANTE,
2016, P. 345)
A produção de capital por um ponto de vista do lucro entende-se
como uma necessidade de vantagem sobre a moeda em forma de troca
por mercadorias ou produtos, físicos ou fictos. Porém, a tendência é a do
tratamento do dinheiro como mercadoria em si, na forma de juros (seja
por investimentos ou por acumulação sobre o justo meio) podemos entender o capital como um fetiche econômico, uma necessidade de produção de moeda. A tendência axiológica fez, naturalmente, o valor de troca
se repousar sobre a moeda e, consequentemente, o poder de compra se
tornar o escopo do modelo valorativa da ficção do capital. Se outrora o escambo permitia a troca e, após isso, o dinheiro substituiu os bens, chegou
o momento em que o dinheiro se tornou bem e, finalmente, o bem material do valor ficto se tornou o ponto de referencia de valoração de todas as
coisas. Nesse sentido Chemiaténkov (1985, p. 95):
Ao converter em fetiche o capital que proporciona juro, a
Economia Política clássica burguesa chega ao termo da sua
desintegração e, simultaneamente, dá início a todas as modernas teorias não marxistas do lucro. Depois de Böhm-Bawerk, as categorias de juro e lucro na Economia Política
burguesa viram-se definitivamente ligadas numa sucessão
diretamente oposta à sua interconexão na realidade viva e
à teoria autenticamente científica. O critério do juro como
o verdadeiro fruto do capital, como algo originário, e o do
lucro... como simples acessório ou aditamento acrescentado
no processo de reprodução adquiriu o caráter de dogma indiscutível.
O tratamento da moeda como finalidade da negociação foi trazida
pela necessidade natural do liberalismo de lidar com a falência inevitável.
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A instabilidade da natureza do meio capitalista trouxe a necessidade de
adaptação de recursos de risco. Como é observado, a necessidade de gerar
lucro pelo dinheiro ignora os prejuízos sociais que podem ser causados
com a instabilidade das classes econômicas. A mercadoria da moeda deve
ser multiplicada independente de seu modo, uma vez que, pouco importa o produto consumido, mas sim o desenvolvimento do capital lucrado,
para que este possa gerar mais capital, não mais como um meio de troca,
mas como um meio de gerar moeda.
A fórmula de fetiche do capital somada a ascensão do poder econômico desenvolve uma nova batalha de classes, qual seja, a busca por
melhor poder de compra, uma vez que o proletariado deixa a condição de
remuneração pela estrutura básica de vida, e de outro lado a necessidade
da iniciativa privada de multiplicar seu ganho capital.
A vida social desintegra-se simultaneamente por um lado,
numa totalidade de relações coisificadas, nascidas espontaneamente, (como o são todas as relações econômicas: nível
dos preços, taxa de mais valia, taxa de lucro, etc.), isto é, relações onde os homens não têm outra significação que não seja
a de coisas, e, por outro lado, numa totalidade de relações
onde o homem se determina tão só quanto é oposto a uma
coisa, isto é, onde é definido como sujeito. Tal é precisamente
a relação jurídica. Tais são as suas duas formas fundamentais
que originariamente se distinguem uma da outra, mas que
ao mesmo tempo, se condicionam mutuamente e estão muito intimamente ligadas entre si. Deste modo o vínculo social,
enraizado na produção, apresenta-se simultaneamente sob
duas formas absurdas, por um lado, como valor de mercadoria e, por outro, como capacidade do homem para ser sujeito
de direito. (PASUKANIS, 1972, p.112-113).
A condição de valores como sistema cultural ideológico da sociedade
confundiu-se com o valor econômico, ou melhor, como valor de mercado,
a inserção da força de trabalho como produto e a posterior transgressão
da finalidade da moeda para produto igualmente valorizado faz da condição de humanidade passiva de uma ambivalência. Ao mesmo tempo é direito e valor. Entretanto, o valor é sempre presente, por sistema axiológico
de cultura, nesse ponto a culturalização do valor demonstra-se primordial
na relação do sujeito de direito com a estrutura social.
A condição humana, livre, é reduzida em valor, liberal, sendo sua es-
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trutura como símbolo de humanidade e sua posição estrutural no sistema
social determinado pela sua condição de trabalho. O elemento axiológico
da função social humana está na estrutura de capital. A normalidade, a
função geral do ente social se mede por meio de sua posição na sociedade,
medida por meio de sua função dentro da estrutura social e, por conseguinte, pelo modo como é valorado economicamente, do contrário, fora
da régula social, nada resta ao homem senão a condição de homo sacer2.
O corpo, portanto, integrado no sistema político e sujeito ao biopoder enfrenta sua relativização. Sua existência é apenas ficção ideológica e
sua morte é absorvida como legitima estrutura da sistematização da sociedade.
Como se observa, o biopoder, como aparelho ideológico, é meio necessário para a existência da democracia liberal. A implementação da cultura do símbolo humano é, por sua vez, a legitimização da possibilidade
do fetiche do capital. Mais uma vez o conceito biopolítico se concentra
no valor em razão de interesses de uma classe de interesses ideológicos,
que com o desenvolvimento histórico passou a considerar como elemento axiológico o valor representativo da moeda, que tem a capacidade de
valorar abstratamente em si mesma, definindo, por esse raciocínio, o ente
social como valoração baseada na estrutura capital, o que reflete inevitavelmente no corpo.
A humanização – pela produção de verdade ideológica do que significa o ser humano – definida como a reestruturação do corpo a sua condição pura leva o ente social a posição de corpo sem significado dentro do
sistema social. Dizemos humanização partindo da própria produção ideológica do conceito de ser humano, ou seja, o consenso (abstrato) que sua
morte não pode ser relativizada, tampouco sua vida (existência). Porém,
retirada sua condição valorativa sujeita ao biopoder, o que resta ao corpo
é apenas o corpo, uma objetivação biológica livre de abstração ideológica.
E, da mesma forma, retirado seu conceito de humanidade, nada resta ao
corpo do que a vida nua. Para isso, pela visão de Giorgio Agamben, reduz-se o conceito do corpo apenas aquilo que ele é, livre da intervenção do
poder e, consequentemente, livre de sua razão cultural ideológica, assim,
o que nos resta é um corpo sem legitimidade da estrutura política.
Agamben revela aquilo que, disseminando-se por seus textos posteriores, permitiria esquadrinhar o pano de fundo de
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sua filosofia: o projeto de uma filosofia da vida como uma
filosofia que vem. Na base de seu projeto, encontra-se a problematização, desde logo política, da vida como objeto do
poder – da operação de poder que, a fim de engendrar uma
produção da vida humana e politicamente predicada (bios),
toma por ponto de inflexão o vivente a fim de aplicar-se
sobre ele, excluindo de seu âmbito a vida animal (zoé). Tal
conceito encontra-se presente em textos como L’immanenza assoluta (2005) e Homo sacer: o poder soberano e a vida
nua I (2007). Eis o desenvolvimento que Agamben, passando
por Foucault, retoma da fundação aristotélica da pólis grega.
(CORRÊA, 2010, p. 337).
Pois bem, reduzido em sua bios e reestruturado em sua função de
zoé, o corpo passa a não ser mais parte do sistema social, afinal, conquanto tenha se afastado do aparelho ideológico agora não tem mais função
útil no biopoder.
À vida nua e aos seus avatar no moderno (a vida biológica, a
sexualidade, etc.) é inerente uma opacidade que é impossível
esclarecer sem que se tome consciência do seu caráter político; inversamente, a política moderna, uma vez que entrou
em intima simbiose com a vida nua, perde a inteligibilidade
que nos parece ainda caracterizar o edifício jurídico-político
da política clássica (AGAMBEN, 2007, p. 126).
A decisão portanto da existência da vida nua cabe exclusivamente ao
poder soberano, uma vez que é este quem tem legitimidade para ser Estado e, portanto, nada mais tem que o controle dos aparelho ideológicos e
da forma de cultura. Desta forma, o conceito de vida nua está diretamente
ligada ao conceito da função que o Estado dá àquele corpo, independentemente de sua existência simbólica.
Como se sabe, por uma interpretação schmittiana, o que define a
soberania é justamente a capacidade do Estado definir sobre o Estado de
Exceção. Estado esse que é legitimo na sociedade internacional – por uma
visão kelseniana. Por conseguinte a redução da condição ideológica humana e de relativização de existência do corpo sob os efeitos da biopolitica
resta ao corpo uma condição de estado de exceção, ou seja, a morte política e social, resta ao corpo a condição de homo sacer3.
O que significa dizer que a relação da vida nua com o biopoder está
devidamente homogeneizado, ou melhor, a relação do corpo com o con-
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ceito ideológico de ser humano tornou-se propriedade do poder que se
concentra como soberano.
2. O PARADOXO DO SUJEITO QUANTO A SUA PERSONALIDADE
Os elementos democráticos estão intimamente ligados ao conceito
de liberalismo, ao menos no conceito moderno e normativo de democracia. Conquanto existam formas hermenêuticas de diferenciação democrática na modernidade, o presente autor, já em outros textos, se posiciona
a fim de diferenciar a democracia parlamentar de outros meios políticos
a partir do elemento jurídico purista, a assim, a partir desse corte epistemológico, que se apura o presente conceito. A estrutura da democracia
parlamentar seria instrumento necessário para a categorização do modelo
do constitucionalismo, isto porquê, a partir do princípio da liberdade, raiz
forte do contratualismo, a representação parlamentar é a única forma capaz de instituir o resultado da equidade dos sujeitos de direito a partir de
sua igualdade formal e representação universal.
A luta contra a autocracia nos fins do século XVIII e inicio
do XIX foi, essencialmente, uma luta em favor do parlamentarismo. De uma constituição que conferisse à representação
popular uma participação decisiva na formação da vontade
do Estado, que pudesse fim à ditadura do monarca absoluto ou aos privilégios consagrados pelo sistema das ordens,
esperava-se então todo o progresso possível e imaginável ,
a formação de uma ordem social justa, a autora de uma era
nova e melhor. O parlamentarismo, forma política dos séculos XIX e XX, podia indubitavelmente reclamar para seu
ativo resultados realmente importantes, tais como a emancipação completa da classe burguesa mediante a supressão
dos privilégios; em seguida, o reconhecimento da igualdade
dos direitos políticos do proletariado e, com isso, o início da
emancipação moral e econômica desta classe diante da classe
capitalista. (KELSEN, 2000, p. 45).

O modelo purista metodológico kelseniano aproveita da saída
kantiana para determinar a pureza do direito, que por sua vez trata
o âmbito do Direito como uma categoria de dever-ser, que diferente
de um “dever-ser” kantiano, que utiliza uma universalidade metafísica do dever entre os homens, categoriza uma unidade fundamental erga omnes que segue uma lógica de poder e coerção, ou seja,
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para Kelsen, o conceito de dever jurídico também significa um ‘dever ser’.
A separação da experiência possível e a imputação de juízos de valor - a
relação ser/dever-ser - é utilizada por Hans Kelsen para a condição da
legitimidade do quadro normativo possível, assim sendo, a condição

axiológica resolvida pelo postulado normativo, aplicável à sociedade, condicionada a sanção, é um fator que deve sua lógica a estrutura
racional kantiana. A importância da diferenciação entre os planos
do ser e dever-ser tem escopo na própria origem do termo “norma”
e sua relação com o normal, uma vez que o mandamento prescrito
no termo “norma” não se reduz a uma função puramente adstrita a
um preceito, mas sim a uma raiz que “se designa um mandamento,
uma prescrição uma ordem. Mandamento não é, todavia, a única
função de uma norma. Também pode conferir poderes, permitir,
derrogar são funções de normas” (KELSEN, 1986, p. 1)
Dessa forma, a normalidade adjetivada pela normatividade
apresenta-se como uma representação do ser, isto é, o real e palatável procedimento linguístico de apropriação de conhecimento a ser
desenvolvido pelo sujeito que, por conseguinte, traduz a necessidade do ser de dever. Isto significa que o ser presente na norma, abstrata, que define a normalidade, apenas encontra sua legitimidade
no plano do dever-ser. A norma apresenta-se como um ser linguístico legitimado pela prescrição ao dever-ser, que define a realidade
do normal em um ato de vontade.
Entretanto, ainda que dentro de uma forma jurídica purista, a
democracia parlamentar liberal, tende em seus atos, principalmente
no que se refere as políticas públicas, ao utilitarismo. Que em conceito sintético pode ser definido, em hipótese inicial por John Stuart
Mill (2001 p. 10).

The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions
are right in proportion as they tend to promote happiness,
wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By
happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by
unhappiness, pain, and the privation of pleasure.

Ou seja, em um conceito formal o estado deve se preocuopar
em ocupar matematicamente conceitos morais de certo e errado.
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Uma vez que conceitos morais não se atribuem valor matemático,
a estrtura a ser definida é justamente na proporção de certo por
produção de felicidade, a qual ainda pode ser determinada não pelo
elemente eudaemonico e sua impossibilidade física de determinação, mas sim pelo elemento solipsista e definido por fenomenologia
entendido como prazer, por conseguinte por errado em sua definição de infelicidade, pode ser observado como privação do prazer.
Esse princípio prevê, a promoção estatal deve levar em consideração a maximização de prazeres dentro dos limites estatais, ou
seja, a administração deve observar o máximo de bem, o que leva
em consideração maior atrubuição de liberdade ao individuo com
mais prazer, o que implica no menor gasto estatal. O velho brocardo
lançado ao mundo por Henry Ford em 1909 traduz bem essa noção
de liberdade utilitária, quando afirma em sua autobiografia: “Any
customer can have a car painted any color that he wants so long as
it is black” (FORD; CROWTHER, 1923 p. 45). Isso significava que,
a tinta preta era a mais barata e assim capaz de produzir mais em
custos mais baixos, contemplando maior número de pessoas, em
suas pretenções de compra com menos custos.
Entretanto a incompatibilidade com a atribuição matemática de bem incomodou, ainda que indiretamente até mesmo Stuart
Mill, no capítulo da obra “On Liberty” (1991), intitulado “Of Individuality, as One of the Elements of Well-Being” este apresenta uma
linguagem antiutilitarista que os modos de pensamento habitual
não reconhecem quiçá raramente um valor intrínseco ou um mérito
específico à espontaneidade individual. (MILL, 1991, p. 235). Com isso,
pode-se observar que ainda que a democracia liberal tenda a observar
como formula de aprimoramento de suas políticas públicas métodos
utilitários de atribuição, a autonomia sempre será comprometida nessa

expressão.

The argument for the role of autonomy as a vital interest is found
mainly in On Liberty itself, and most particularly in chapter 3,
where Mill presents ‘individuality’ as a vital ingredient in human well-being. In Gray’s revisionary interpretation, Mill’s conception of happiness differs markedly from that of classical utilitarianism, and in ways that tend to support Mill’s argument for
the importance of liberty. (GRAY; SMITH, 1991, p.9).
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Há no utilitarismo liberal um conflito direto com o elemento democrático, isto é, a promoção por meio do estado de uma obra emancipadora
quantitativa elimina naturalmente o caráter qualitativo, o que, por si, impede o princípio utilitário de Mill, porém, é no próprio perfil utilitário que
a maximização numérica que distribui a possibilidade de determinação
de bem.
O bem, por si, se uniformizado a partir de estatísticas leva em consideração um resultado normativo a partir de categorias determinadas
dependentes de adição de juízos de valor. Ou seja, toda política pública
utilitária, para ter sentido matemático prevê, antes uma determinação não
matemática, qual seja, um juízo de valor que de sentido a linguagem, um
elemento decisional sobre a perspectiva do índice utilizado.
Por exemplo, se utilitariamente se pensa na união entre democracia
e educação superior, deve se optar metodologicamente para a definição de
bem maximizador, qual seja, o elemento subjetivo que dá prazer, a escolha
deve ser entre maximizar o acesso ao ensino superior, ou maximizar a
qualidade do ensino superior. Se o segundo implica gastos maiores do que
o acesso, dirige-se o objetivo ao primeiro, se dilatando o acesso, porém
sem necessidade de observação direta das consequências do acesso, do
preparo da iniciativa privada ou da qualidade do ensino, seja o acessado
ou o de base. Com isso, se obtém resultado específico. Mais pessoas acessam o ensino superior e há imediatamente dilação de prazeres, as consequências como desemprego, ultraexploração, queda nos salários, e consequentemente redução da liberdade econômica de consumo é problema
a ser resolvida com políticas públicas diversas, que, por sua vez, podem
influenciar na frustração da política originária.
Modern democracy’s normative presumption is self-legislation attained through shared rule of the polity; the sovereignty of the subject is linked to the sovereignty of the polity,
each securing the other. But legislation of what, rule of what?
Theorization of a range of normative (formally nonpolitical)
powers combined with devastating critiques of the Kantian
subject have together rendered freedom especially complex
and elusive in late modernity. (BROWN. 2010, p. 52).
É nesse sentido que o utilitarismo se comunica perfeitamente
com a forma jurídica que, apesar de essencialmente vazia, torna-se
científica, do ponto de vista metodológico se atribuída. É possível
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determinar a legalidade da política a partir de um elemento legal e,
por conseguinte, atribuir valor político a forma legalmente determinada pelo conteúdo constitucionalmente validado.
O utilitarismo tem, por essência, apesar de sua justificativa de
liberdade como princípio, um elemento contra libertário. E vale
lembrar que o fundamento de validade fundamental da democracia
é justamente a liberdade. Por mais que a atividade legiferante seja
constitucionalmente válida em seus debates políticos, é no executivo a realização dos elementos normativos. A ligação e alinhamento
do poder executivo com o princípio majoritário é inevitável, por
conseguinte, resta a atuação contramajoritária do judiciário garantir a isonomia como fórmula de dilação do constitucionalismo e
promoção da autonomia da liberdade, assim, garantindo a própria
validade do pacta sunt servanda, razão de existência do direito.
Esses direitos apresenta-se, na origem, como uma proteção
do indivíduo contra o poder executivo, que, apoiando-se
ainda no princípio da monarquia absoluta, tem o direito de,
no “interesse público”, intervir na esfera da liberdade do proprio indivíduo toda vez que a lei não o vete expressamente.
Mas, na medida em que - na monarquia constitucional e na
república democrática - a administração e a jurisdição só pudessem ser exercidas com base nas normas legais, e na medida em que se for conquistando o conhecimento cada vez
mais profundo desse princípio de legalidade da execução, a
proclamação dos direitos fundamentais e das liberdades fundamentais só terá sentido se ocorrer na forma constitucional
específica (KELSEN, p.67, 2000).

Por mais que o principio utilitário se proponha a garantia da liberdade, o conceito de liberdade atribuído na democracia não pode ser metodologicamente relacionado ao do princípio utilitário. Isso se traduz em
um elemento central ao modelo de democracia em sentido sociológico,
sendo que contradição do utilitarismo com a democracia vem na ideia de
personalidade.
Na atividade democratica liberal não há exclusão de individuos na
necessidade de aplicabilidade do direito da personalidade apenas ao sujeito de direito, mas, na verdade, se mantém o elemento formal purista
da teoria tradicionalmente kelseniana, qual seja, a norma só se aplica a
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propria norma, uma vez que o dever-ser é hipotético e não tange o plano
do ser, elementarmente pelo sentido puro da norma, qual condiz precisamente no afastamento da personificação da decisão sobre a exceção. A
norma é contratual, por conseguinte, somente se aplica a sua formalidade
necessária. Por isso, conquanto personalidade, em sentido subjetivo seja
um caráter de valor atribuído ao ser, a positivação da personalidade necessita de um titular normativo para sua aplicação.
Assim é que os direitos da personalidade são direitos subjetivos porque positivados de maneira a gerar aos indivíduos
umaprerrogativa subjetiva imediatamente usufruível, comidentificação incontroversa de quem pode exercê-la e o objeto
aquem possui o dever jurídico de prestá-lo, ou seja, é quando
o“titular de um direito tem, face de seu destinatário, o ‘direito’ aum determinado acto, e este último tem o dever de,
perante oprimeiro, praticar esse acto” (CALISSI, 2015, p. 252).
Por isso, personalidade se lê como forma pressuposta de garantia de
promoção de liberdades individuais e isto, nada mais é, que o conceito
mais tradicional da democracia parlamentar do século XX. Não há necessidade de pensar a aplicação dos direitos da personalidade fora da estrutura purista da democracia parlamentar peloo método positivista, inclusive,
isso acarretaria uma saída ao próprio conceito de aplicabilidade, justamente pela garantia universal de liberdade. A democracia parlamentar
seria instrumento necessário para a categorização do modelo do constitucionalismo normativo e garantista, isto porquê, a partir do princípio da
liberdade a representação parlamentar é a única forma capaz de instituir
o resultado da equidade dos sujeitos de direito a partir de sua igualdade
formal e representação universal.
Com isso, o utilitarismo não se comunica com elemento personalíssimo, mesmo que em um ponto de vista de forma jurídica dentro de um
purismo metodológico. Assim, a vontade geral é prejudicada, ainda que
sob o paradigma da massificação.

CONCLUSÃO
Por isso, a existência de uma liberdade como fator de grundnorm do direito democrático, ao massificar o prazer como categoria
matemática o utilitarismo passa a, pelo contrário, inibir liberdades,
uma vez que seus efeitos e resultados partem de pressupostos que
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não levam em consideração um modelo basilar na democracia que
é a vontade geral, que não se confunde com vontade de todos, elemento mais presente no principío utilitário.
Isto porque enquanto no utilitarismo a medida do prazer é
dada pelo modelo de exceção, ou seja, a contra-dor, ou ausência de
dor é revelada a partir dos prazeres – elemento mais ligado ao decisionismo excepcionalista – fazendo com que uma linha sobreposta
ao movimento sem personalidade, a vontade geral leva em consideração direitos da personalidade e individualização dos sujeitos envolvidos, a vontade geral tem normas de garantia de promoção das
vontades individuais por meio da liberdade, garantindo os limites
de atuação.
É justamente nesse conceito que, no que concerne a direitos da
personalidade, o utilitarismo se contradiz com a democracia. Se na
democracia, com a função de promover a liberdade por meio de
garantia dos direitos da personalidade, o utilitarismo leva em consideração a liberdade fora do espectro da personalidade do indivíduo.
Isto porque, verbi gratia, em nossa linha de observação do presente estudo, ao garantir o acesso ao ensino superior por métodos
quantitativos de acesso, sem considerar as vicissitudes dos direitos
indisponíveis inerentes do indivíduo que passa a ser qualificado por
título de graduação, o utilitarismo corrompe o princípio democrático.De
tal forma, justamente no que concerne os direitos da personalidade,
a união entre a razão utilitária e a função promocional de liberdade
na democracia são incompatíveis metodologicamente, o que pode,
em hipótese, justificar o insucesso das consequências das políticas
públicas atribuídas por métodos quantitativos de resultado e qualitativos a partir de juízos de valor isolados, uma vez que elementos
tão variáveis como elementos da personalidade são indedutíveis a
partir de um princípio utilitário.
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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO
DE ORIGINAIS
1) Informações gerais:
A revista Argumenta Journal Law, de periodicidade semestral, destina-se à publicação de textos originais de Ciência Jurídica, Ciências Sociais Aplicadas, e
Ciências Humanas, que estejam dentro de suas linhas editoriais, com o propósito
de difundir, em nível nacional e internacional, as reflexões dos pesquisadores de
temas relacionados com a Justiça e a Exclusão Social.
O Conselho Editorial recomenda que os trabalhos que lhe forem encaminhados sejam inéditos ou apresentados em eventos científicos, como seminários,
congressos, encontros, simpósios. Preferencialmente serão publicados artigos,
resenhas de obras recentes (publicadas nos dois últimos anos), e resumos de
dissertações e teses.
Os autores cedem os direitos autorais dos artigos publicados para o Programa
de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do
Paraná.
Os dados e conceitos emitidos, bem como a exatidão das referências são de inteira responsabilidade dos autores.
As colaborações deverão seguir rigorosamente as normas abaixo.
São publicados textos em Português, Inglês, Espanhol, Italiano e Francês.
As submissões devem ser feitas exclusivamente por via eletrônica, pelo endereço
eletrônico: seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta.
2) Preparação dos originais:
Os trabalhos, que não devem exceder a 30 laudas, redigidos em papel formato
A4 (21 cm por 29,7 cm), redigido preferencialmente em MS-Word 7.0 (95), MS-Word 97 ou versão superior para Windows (PC), com fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento justificado, e margens de 1,5 cm
(superior e inferior) e de 2,0 cm (esquerda e direita). O cabeçalho deverá ter 1,5
cm e o rodapé 1,0 cm, os parágrafos devem ser de 1,25 cm, bem como as citações
com recuo especial.
Os trabalhos devem obedecer à seguinte seqüência: título (caixa alta, em negrito, centralizado); autor (em itálico, alinhado à direita, apenas o sobrenome em
maiúscula, seguido da primeira nota que se referirá à qualificação acadêmica
e profissional do autor, colocada em nota de rodapé; resumo seguido de abstract e resumen(em fonte 10, com no máximo 100 palavras, versão em inglês e
espanhol); palavras-chave seguidas de keywords e palabras clave (em fonte 10,
com até 5 palavras, versão em inglês e espanhol, os títulos dos tópicos devem
ser em negrito); texto (subtítulos sem adentramento, distinguidos por números
arábicos, em negrito, apenas a primeira letra maiúscula); Referências bibliográficas (sem adentramento, em negrito). Evitar o uso de negrito no corpo do texto,

396

Argumenta Journal Law n. 32 - jan / jun 2020

utilizando-o apenas nos tópicos indicados.
Evitar também excesso de notas de rodapé, priorizando a identificação parentética das fontes no próprio texto (Ex.: PASOLD, 1999, p. 23).
Observar as normas da ABNT (NBR-6023).
3) Normas específicas:
Citação no texto: de preferência, parentética (entre parênteses, citar sobrenome
do autor, ano de publicação e número da página transcrita); se tiver mais de três
linhas, redigi-la com o mesmo recuo dos parágrafos;
Referências bibliográficas: apresentar em ordem alfabética, iniciando pelo sobrenome do autor, com destaque gráfico (em caixa alta), Nome do autor. O título
principal em itálico. Número da edição. Cidade: Editora, ano de publicação. As
linhas seguintes à primeira não devem ser redigidas com deslocamento. Obedecer normas da ABNT para todo tipo de fonte bibliográfica.
4) Processo de Seleção dos Artigos:
Todo artigo será submetido a dois pareceristas por meio do sistema duble blind
per revew, sendo um Conselheiro Editorial, e outro Conselheiro Técnico- Científico. Os pareceristas não conhecerão a autoria dos artigos submetidos. Caso o
texto obtenha dois pareceres favoráveis será encaminhado para o banco de artigos aprovados e publicado nas edições subseqüentes da revista.
Caso haja pareceres divergentes, ou sugestões de modificação do texto, caberá
recurso ao Conselho Editorial, sendo que o Editor Chefe designará relator, que
fará parecer definitivo sobre o mérito acadêmico científico do artigo.
Os originais não serão devolvidos em nenhuma hipótese.
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Avenida Manoel Ribas, 711 – Centro – Caixa postal 103
Jacarezinho – PR – CEP 86400-000 – BRASIL
Tel.: +55 (43) 3511-4350 e + 55 (43) 3511-4354
Site: http: www.uenp.edu.br
http://www.uenp.edu.br/index.php/pos-direito – e-mail: ppgd@uenp.edu.br
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RULES FOR SUBMISSION
1) General Information:
The Journal Argumenta is intended to publish the original texts of Juridical
Science, Applied Social Sciences and Humanities, which are within their editorial lines, with the purpose to disseminate, at national and international reflections by researchers of issues related to Justice and Social Exclusion.
The Editorial Board recommends that the texts that have been sent be unpublished or presented at scientific meetings, seminars, congresses, conferences,
symposia. Preferably publish articles, reviews of recent works (published in the
last two years), and abstracts of dissertations and theses.
The authors transferring copyright of published articles for the Masters Program
in Juridical Science at the State University of Northern Paraná.
The data and concepts presented, as well as the accuracy of the references are the
sole responsibility of the authors.
The collaborations should strictly follow the rules below.
Texts are submitted in portuguese, english and spanish.
Manuscripts may be submitted electronically or via regular mail, though electronic submissions are strongly encouraged and greatly appreciated. Manuscripts
submitted via e-mail should take the form of attachments formatted in Microsoft
Word and should be e-mailed to Journal Argumenta, at seer.uenp.edu.br/index.
php/argumenta .
2) Preparation of documents:
The work, which should not exceed 30 pages, written on paper format A4, preferably written in MS-Word 7.0 (95), MS-Word 97 or later for Windows (PC) in
Times New Roman, size 12, single spaced, justified, and 1.5 cm margins (top and
bottom) and 2.0 cm (left and right). The header should be 1.5 cm and 1.0 cm
bottom, paragraphs should be 1.25 cm, and quotes with special retreat.
Entries must have the following sequence: title (all caps, bold, centered), author
(in italics, left aligned, just a last name in capital letters, followed by the first note
will refer to the academic and professional qualifications of the author, placed in
a footnote, summary followed by abstract (in font 10, with a maximum of 100
words in English or Spanish version) keywords followed by keywords (in font 10,
with up to five words, in English or Spanish version, the Titles should be in bold)
text (captions without getting through, distinguished by Arabic numerals, bold,
only first letter capitalized) References (without getting through, in bold). Avoid
the use of bold in the text, using it only in the subjects shown.
Also avoid excessive footnotes, parenthetical prioritizing the identification of
the sources in the text (eg PASOLD, 1999, p. 23).
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Observe the ABNT (NBR- 6023).
3) Specific rules:
Citation in text: preferably parenthetical (in parentheses, cite the author’s surname, year of publication and page number of transcript), if more than three lines,
I wrote it with the same indentation of paragraphs.
References: in alphabetical order, starting with the author’s name, especially graphic (in capitals), author’s name. The main title in italics. Issue number. City:
Publisher, year of publication. The following lines should not be the first written
with displacement.
Obey ABNT for all types of source.
4) Selection Process for Articles :
Every article will have two referees through the system per revew duble blind,
and an Editorial Board, and other Scientific-Technical Advisor. The referees did
not know the authorship of articles submitted. If the text gets two favorable opinions will be forwarded to the bank of articles adopted and published in subsequent editions of the magazine.
If there are divergent opinions or suggestions for modification of the text may be
appealed to the Editorial Board, and appoint the Chief Editor rapporteur, who
will make final opinion on the academic merit of the scientific article.
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Site: http: www.uenp.edu.br
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NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TEXTOS
1) Información general:
La revista ARGUMENTA Journal Law en seis meses, tiene por objeto publicar
textos originales de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Humanidades, que
son dentro de sus líneas editoriales para el fin de difundir, tanto a nivel nacional
como internacional, las reflexiones de los investigadores de las cuestiones relacionadas con la Justicia y la Exclusión Social.
El Comité Editorial recomienda que los trabajos que se envía sean originales.
Los autores ceden los derechos de autor de los textos publicados para el Programa de Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Estatal del Norte de
Paraná.
Los datos emitidos y conceptos, así como la exactitud de las referencias, son de
exclusiva responsabilidad de sus autores.
Las contribuciones deben seguir estrictamente las reglas a continuación.
Textos se publican en portugués, Inglés y español.
Las presentaciones deben hacerse en su totalidad por vía electrónica, por correo
electrónico: seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta.
2) Preparación de los documentos:
El trabajo, que no debe exceder de 30 páginas, escrito en papel de tamaño A4 (21
cm x 29,7 cm), escrito preferentemente en MS-Word 7.0 (95), MS-Word 97 o
superior para Windows (PC) Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, justificado, y márgenes de 1,5 cm (superior e inferior) y 2,0 cm (izquierdo
y derecho). La cabecera debe tener 1,5 cm y 1,0 cm de pie de página, párrafos
debería ser de 1,25 cm y citas con retiro especial.
Las entradas deben cumplir con el siguiente orden: título (mayúsculas, negrita,
centrado); Autor (en cursiva, alineado a la derecha, sólo el apellido en mayúsculas, seguido de la primera nota se referirá a las cualificaciones académicas y
profesionales del autor, situado en una nota al pie, resumen seguido de abstracto
y resumen (en tamaño de fuente 10, con un máximo 100 palabras, la versión
en Inglés y Español); palabras clave seguidas de las palabras clave y key words
(en tamaño de fuente 10, con un máximo de 5 palabras, la versión en Inglés y
Español, los títulos de los temas deben ser negrita), texto (títulos sin sangría , distinguido por números arábigos, en negrita, sólo la primera letra en mayúscula)
;. Referencias (sin sangrado, en negrita) Evite el uso de negrita en el texto, su uso
sólo en los temas indicados.
También evite las notas excesivas, entre paréntesis priorizar la identificación de
las fuentes en el propio texto (Ej:. Pasold, 1999, p. 23).
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Observe la ABNT (NBR-6023).
3) Normas específicas:
Citación Texto: preferentemente entre paréntesis (soportes, citar el apellido, año
de publicación y número de página de la transcripción del autor); si usted tiene
más de tres líneas, que escribió con la misma sangría de los párrafos; Referencias: visualización en orden alfabético, comenzando por el apellido del autor,
con resaltado gráfico (en mayúsculas), nombre del autor. El título principal en
cursiva. Número de la edición. Ciudad: Editorial, año de publicación. Las siguientes líneas a la primera no se deben escribir con el desplazamiento.
Obedecer las normas de la ABNT para todo tipo de fuente bibliográfica.
4) Los artículos Proceso de Selección :
Todos los artículos son sometidos a dos árbitros a través del sistema ciego dub
por revew, un miembro del Consejo de Redacción, y otra Técnico y Asesor Científico. Los árbitros no conocen la autoría de los artículos presentados. Si el texto
de obtener dos opiniones favorables serán remitidos al Banco de artículos aprobados y publicados en las ediciones posteriores de la revista.
Si existen opiniones divergentes, o sugerencias de modificación de texto pueden
ser apeladas ante el Consejo de Redacción, y el Editor Jefe nombran ponente, que
hará que la opinión científica definitiva sobre el mérito académico del artículo.
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