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EDITORIAL
Vivemos tempos sombrios em que a verdade tem sido trocada pela teatralidade, perdendo seu papel como valor social e sendo substituída pelas convicções e sentimentos.
Os efeitos deletérios da pós-verdade são vistos no cotidiano da sociedade
brasileira, com retrocessos nos direitos humanos e nas conquistas políticas e
democráticas obtidas a muito custo nas últimas décadas.
Em contextos como este, as vozes da academia devem ser mais claras e
incisivas na luta pela verdade, pelo aperfeiçoamento das instituições políticas e
democráticas e para a construção de uma sociedade que seja efetivamente justa,
solidária e inclusiva.
Com grata satisfação observo que a Revista Argumenta a cada edição vem
se firmando como um canal importante para o debate democrático de ideias,
para o desenvolvimento da pesquisa científica pautada na evidência, uma voz
que se ergue junto com inúmeras outras contra as mazelas produzidas pelo contexto da pós-verdade.
Os temas da presente edição refletem sobre questões que desafiam a sociedade brasileira em tempos de pós-verdade. Feminicídio, condição dos presos,
trabalho infantil, racismo e direito à saúde são alguns dos temas abordados na
presente edição, mostrando a vocação da Revista Argumenta para o pluralismo
e o amplo debate de ideias.
O leitor tem às mãos, portanto, uma excelente fonte de leitura, debate e
pesquisa, com temas atuais e prementes, que certamente o ajudará a construir
uma visão mais crítica e construtiva dos problemas que assolam nosso país e
mundo.
Boa leitura!
Jacarezinho (PR), dezembrro de 2019.
Marcos César Botelho
Doutor em Direito Constitucional
Professor Adjunto
CCSA/UENP
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ALEIDOFEMINICÍDIOEO
REDUCIONISMODACATEGORIA
“MULHER”AOSEXOBIOLÓGICO:
UMAPARTHEIDDEGÊNERO?
THE LAW OF FEMINICIDE AND THE
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SUMÁRIO:
1. Introdução; 2. A mulher trans e a discussão de
sexo e gênero?; 3. A lei do feminicídío e o um apartheid de gênero; 4. Considerações finais; Referências.
RESUMO:
A Lei do Feminicídio atrela a categoria “mulher”
apenas ao sexo biológico. Assim, surge a pergunta
norteadora da pesquisa: a exclusão da categoria gênero do crime de feminicídio tolheria o direito das
mulheres transexuais de serem tuteladas por essa lei?
O objetivo geral da pesquisa foi analisar a possibilidade de alteração do crime de feminicídio para incluir a
proteção da mulher em razão do gênero, abarcando,
assim, as mais variadas identidades de gênero. Como
principal resultado observou-se que a exclusão da categoria gênero da Lei que tipificou o feminicídio trata-se de um verdadeiro apartheid.
ABSTRACT:
The Law of Feminicide tied the category “woman” only to biological sex. Thus, the guiding question
of the research arises: would the exclusion of the gen-

1. Universidade Federal
de Pernambuco- Brasil
2. Universidade Federal
de Pernambuco- Brasil
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der category from the crime of feminicide hinder the right of transsexual
women to be protected by this law? The general objective of the research
was to analyze the possibility of changing the crime of feminicide to include the protection of women based on gender, thus encompassing the
most varied gender identities. As a main result it was observed that the
exclusion of the gender category from the Law that typified feminicide is
a true apartheid.
RESUMEN:
La Ley del Feminicidio atreve a la categoría “mujer” sólo al sexo biológico. Así, surge la pregunta orientadora de la investigación: ¿la exclusión de la categoría género del crimen de feminicidio tolera el derecho de
las mujeres transexuales de ser tuteladas por esa ley? El objetivo general
de la investigación fue analizar la posibilidad de alteración del crimen de
feminicidio para incluir la protección de la mujer en razón del género,
abarcando así las más variadas identidades de género. Como principal resultado se observó que la exclusión de la categoría género de la Ley que
tipificó el feminicidio se trata de un verdadero apartheid.
PALAVRAS-CHAVE:
Feminicídio, mulheres transexuais, apartheid de gênero.
KEYWORDS:
Femicide, transgender women, apartheid of gender.
PALABRAS CLAVE:
Feminicidio, mujeres transexuales, apartheid de género.
1. INTRODUÇÃO
Tem-se visto no atual cenário brasileiro o advento de um retrocesso
conservador que permeia diversos segmentos da sociedade. Proselitistas
religiosos e conservadores oportunistas que se interpenetram na estrutura
do poder estatal tentam impregnar suas convicções nas mais diversas esferas, buscando criar uma simbiose entre política, estado e religião. Pode-se
observar no cenário político existente no Congresso Nacional Brasilei-
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ro diversos representantes desses seguimentos, os quais buscam criar leis
sectárias, preconceituosas, excludentes e opressoras, negando direitos a
grupos considerados como uma afronta aos padrões por eles considerados “normais”, à exemplo de seguidores de religiões de matrizes africanas
e integrantes do movimento LGBT, bem como a alguns outros grupos negligenciados como as mulheres, os índios, dentre outros.
Nesse contexto, sabe-se que recentemente fora sancionada em 09 de
março de 2015, a Lei nº 13.104, que alterou o art. 121 do Código Penal,
prevendo o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, incluindo-o no rol dos crimes hediondos.
Ocorre que a antedita lei traz como destinatária a mulher atrelando
a essa categoria apenas a condição sexual. Desse modo, surge a pergunta
norteadora da pesquisa: a exclusão da categoria gênero do crime de feminicídio tolheria o direito das mulheres transexuais de serem tuteladas por
essa lei?
Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo geral analisar a possibilidade de alteração do crime de feminicídio para incluir a proteção da
mulher em razão do gênero, inserindo, portanto, as mais variadas identidades de gênero.
Justifica-se o presente trabalho dada a relevância social do assunto, notadamente a violência crescente contra as mulheres transexuais em
razão de suas identidades de gênero, fato este que tem colocado o Brasil
como um dos países onde mais se mata mulheres trans.
Quanto a metodologia utilizada optou-se por uma abordagem qualitativa, realizando-se pesquisa exploratória através do levantamento bibliográfico.
No primeiro item do referencial teórico abordou-se sobre a mulher
trans e a discussão sobre o sexo e o gênero. No referido compartimento
buscou-se fazer uma análise do pensamento essencialista e pós-estruturalista acerca do assunto.
No tópico posterior discutiu-se quais as intenções do legislador ao
excluir do projeto de lei que deu ensejo à lei que criou a figura típica do
feminicídio a condição de gênero, analisando as consequências disso e
as saídas para a inserção das mulheres transexuais como destinatárias da
referida lei.
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2. A MULHER TRANS E A DISCUSSÃO DE SEXO E GÊNERO?
De acordo com Jesus (2014, p. 243):
“Transgênero é um conceito guarda-chuva que abrange o
grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em
graus diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado socialmente.
Segundo a aludida autora (2014, p. 243): “a mulher transexual é
aquela que reivindica o reconhecimento social como mulher”.
Nessa toada, a mulher trans é aquela que não se identifica com o sexo
biológico, tampouco com o papel de gênero compulsório imposto pela
sociedade, de forma que ela reivindica ser reconhecida e respeitada como
mulher no meio social.
Nesse contexto, surge o transfeminismo, também denominado de
feminismo transgênero, que se trata de uma vertente do pensamento feminista que busca trazer à luz a discussão da subordinação do gênero ao
sexo, sendo tal subordinação uma prática que estigmatiza e exclui pessoas
que não se identificam com o sexo biológico, tais como: homens e mulheres transgênero; mulheres cisgênero histerectomizadas e/ou mastectomizadas; homens cisgênero orquiectomizados e/ou emasculados; e casais
heterossexuais com práticas e papeis afetivossexuais divergentes dos tradicionalmente atribuídos, entre outras pessoas (JESUS, 2014).
Como é cediço, de acordo com os essencialistas, o sexo decorre da
biologia, ao passo que o gênero trata-se de uma construção social, a qual
está subordinada à determinação biológica, que, por ser um dado natural
deve prevalecer. É nesse essencialismo que exsurge a heteronormatividade, na qual a ordem normativa e normalizante é que as pessoas sejam
heterossexuais. Dessa forma, seria uma anomalia ou uma doença, o diverso, o ser homossexual, por exemplo. Ademais, pela ordem compulsória, o
indivíduo nasceria macho ou fêmea, homem e mulher, de modo que qualquer outra multiplicidade que saia dessa lógica binária seria repudiada.
Dessa forma, para os essencialistas, o gênero seria determinado pelo sexo,
visto que este último, por se tratar de um atributo da natureza, deveria
reger a vida do ser humano.
Segundo Tosold (2010, 166):
O essencialismo refere-se à necessidade de estabilizar determinados grupos sociais enquanto sujeitos políticos. Ou seja,
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o processo de essencialização procura garantir a legitimidade da representação política de determinado grupo estabelecendo uma fronteira nítida que torne possível distinguir seus
membros na sociedade como um todo. Esse processo engendra um grave problema: leva ao ‘congelamento’ e à descontextualização de identidades e diferenças como se fossem entidades fixas, visto que impõe a partir da esfera política uma
visão única do que as distingue. O essencialismo dá margem,
portanto, ao surgimento de aspirações de cunho totalitário
para fins de estabilização política, pois tende a eliminar a
partir da própria esfera pública qualquer outra interpretação
possível do que caracteriza a diferença ou a identidade em
questão.
Nesse contexto, o essencialismo exclui qualquer expressão identitária
que rompa a norma posta. Todavia, como já asseverado, mulher transexual não se sente compatibilizada com o sexo biológico, almejando, dessa
forma, o reconhecimento de sua identidade de gênero enquanto mulher.
Como afirma Miskolci (2009, p. 150) “Na sociologia brasileira, foram parcas as investigações sobre sexualidade e predominaram pesquisas
sobre mulheres, ou de gênero, que deram pouca atenção às sexualidades
não-reprodutivas”. Desse modo, o modelo normalizado e compulsório
sempre esteve atrelado aos fenômenos binários hierarquizados, nos quais
o primeiro elemento sempre se sobrepunha ao segundo (macho/fêmea,
homem/mulher, hétero/homo), estigmatizando outras construções sexuais, de gênero e orientação.
De acordo com Louro (2000) muitos consideram que a sexualidade é
algo que todos nós, mulheres e homens, temos “naturalmente”. Aceitando
essa ideia, fica sem sentido argumentar a respeito de sua dimensão social
e política ou a respeito de seu caráter construído. A sexualidade seria algo
“dado” pela natureza, inerente ao ser humano. Tal concepção usualmente
se ancora no corpo e na suposição de que todos vivemos nossos corpos,
universalmente, da mesma forma. Todavia, é importante compreender
que a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações,
símbolos, convenções, isto é, processos profundamente culturais e plurais.
Desse modo, nada há de exclusivamente “natural” nesse campo, a começar pela própria concepção de corpo, ou mesmo de natureza.
Uma vertente teórica que se opõe ao essencialismo é o construtivis-
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mo. Para esta, gênero e sexualidade são construídos histórica, cultural,
política e socialmente sob um corpo biológico, não condicionando o gênero, por exemplo, a este corpo. Desse modo, a visão universalizante e
biologizante apregoada pelo essencialismo cairia por terra (BERGER &
LUCKMAN, 2000).
Nesse sentido, é a lição de Levatti (2011, p.3):
o ‘masculino’ e o ‘feminino’ – como questões de gênero – ‘são
criações culturais’ e, como tal, são comportamentos apreendidos através do processo de socialização, que condicionam
diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais
específicas e diversas de acordo com os interesses de cada
período histórico. Dessa maneira, aprendemos a ser homens
e mulheres e a aceitar como ‘naturais’ as relações de poder
entre os sexos.
Vale salientar a experiência da sexualidade, as práticas sexuais, os
modos de relacionamento e as estruturas familiares passaram por transformações consideráveis nas últimas décadas. Nesse contexto, os indivíduos foram lutando cada vez mais por liberdade de escolha e autonomia,
notadamente para a construção de novos modelos de famílias e de vivências. Temas como a transexualidade, as sexualidades queer, as famílias
multiparentais passaram a ocupar o cenário contemporâneo, levantando
uma série de discussões sobre as novas relações relativas a sexo e gênero,
bem como os lugares das mulheres na sociedade e na família, notadamente a divisão binária de gênero e sexo vem se mostrando obsoleta, reclamando uma desconstrução e subversão, já que tal modelo não conseguiu
dar conta de outras subjetividades e identidades.
Segundo Louro (2000, p. 21) “na medida em que várias identidades
— gays, lésbicas, queers, bissexuais, transexuais, travestis — emergem publicamente, elas também acabam por evidenciar, de forma muito concreta, a instabilidade e a fluidez das identidades sexuais.
Donna Haraway, afirmou que o fato dos essencialistas colocarem o
sexo como algo dado pela natureza fez com que ele fosse considerado intacto, um caractere essencial da mulher, nunca questionado e historicizado (HARAWAY, 1991).
Dessa forma, os pós-estruturalistas defendiam uma desestabilização dos pares categóricos referentes ao sexo, gênero e sexualidade. Para
Piscitelli (2002) as estudiosas pós-estruturalistas, também chamadas de

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

21

desconstrutivistas, negam qualquer incursão epistemológica que vise essencializar a mulher.
Portanto, passa-se a questionar a ligação do sexo ao fator unicamente
biológico, posto que o próprio conceito da existência do macho e da fêmea na espécie humana – o próprio saber biológico criado para explicar a
natureza humana, trata-se de um dado culturalmente localizado. Quando
questionamos essa característica rígida do sexo chegamos à dimensão de
que ele tão cultural quanto o gênero. Nesse sentido, aduz Butler (2003, p.
34) “a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a
distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma”.
Buttler defendeu a desconstrução da polarização binária. Para ela:
A ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo de significados do gênero, inscritos em corpos
anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural
inexorável. Quando a ‘cultura’ relevante que ‘constrói’ o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de
leis, tem-se a impressão de que o gênero é tão determinado e
tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino.
Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino
(BUTLER, 2003, p.26).
A autora, portanto, defende que o gênero é mais que uma construção
social, sugerindo que ele é variável, dinâmico e volitivo, portanto, deveria
ser tratado como um comportando uma dimensão de escolha a por parte
do sujeito, isto é, como algo que não está dado a priori. Desse modo, as
formulações de Butler distanciam-se das primeiras acepções entre sexo e
gênero, questionando essas identidades fixas.
Para Guimarães (2013, p. 4) “A visão de gênero dentro do transfeminismo é múltipla, tremendamente múltipla. Não dá para ignorar a multiplicidade de significados desse termo em cada dialeto intra-feminista e
argumentar a partir do senso-comum”
O conceito de gênero, aplicado ao feminismo, possibilitou a desconstrução da crença de que há um modelo universal de mulher ou de
homem, localizou-os como construções históricos e abriu caminhos para
a construção das identidades de gênero como conceituações viáveis fora
do espectro biologicista: descontroem-se as oposições binárias (homem
x mulher, igualdade x diferença, natureza x cultura), reconhecendo-as
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como categorias vazias e transbordantes (JESUS, 2014).
Vale ressaltar que existe resistência por parte do feminismo radical
Nicholson (1999) acerca da integração das mulheres transexuais no movimento feminista, alegando-se, por exemplo, que alguém que viveu sua
vida inteira como um homem, experimentando o privilégio associado a
isso, não pode de alguma ser considerado mulher, bem como, segundo
Raymond (1979) as mulheres trans violam os corpos femininos, transformando-os em artefatos, apropriando-se desse corpo.
3. A LEI DO FEMINICÍDÍO E O UM APARTHEID DE GÊNERO
Apresentado ao Senado Federal em 17.12.2014, o Projeto de Lei nº
8.305/2014 previa originalmente em seu texto que o crime de feminicídio seria praticado contra mulher em razão de seu gênero. Contudo, a
supressão do termo “gênero” no seu texto final, com sua substituição pela
expressão “sexo feminino”, se deu de forma consciente por parte dos parlamentares, os quais estabeleceram tal manobra com o objetivo de impedir a incidência da norma às mulheres trans.
Segundo Castilho, (2015, p.4):
“Na Câmara dos Deputados a cláusula definidora do feminicídio: ‘razões de gênero’ foi substituída por ‘razões de condição de sexo feminino’. A substituição foi qualificada como
emenda de redação, para justificar a não devolução do projeto à Câmara. Mas bem sabemos que não se trata de mera
emenda de redação, pois visou restringir a aplicabilidade
do feminicídio a transexuais mulheres. Ademais, a palavra
gênero é perigosa, pois subverte a ordem, dita da natureza, do binarismo sexual de machos e fêmeas”. CASTILHO,
Ela Wiecko Volkmer de. Sobre o feminicídio. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 270, p. 4-5, maio 2015. p. 4.
Tal silenciamento legislativo no tocante às mulheres trans tem ensejado debates acalorados da doutrina jurídica pátria, existindo uma corrente doutrinária que advoga a não aplicação a esse público, encampando
o pensamento de que o fator biológico deverá ser prevalecente, desconsiderando a identidade de gênero e utilizando uma interpretação literal da lei.
Nesse contexto, verifica-se que a diferença decorrente da não identificação do sujeito em seu sexo de nascimento tem sido utilizada como
mecanismo para não efetivar garantias. Desse modo, aqueles que não se
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enquadram no sistema binário socialmente construído têm violados e
não efetivados diversos direitos. Dessa forma, a chamada população trans
sofre extrema vulnerabilidade, sendo muito raras as políticas públicas realizadas para proteção desse grupo. A Lei do Feminicídio, infelizmente,
apenas ratifica tal percepção.
Para Petrucci (2018, p. 312):
Sancionada no dia 9 de março de 2015 pela presidenta Dilma Rousseff, a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104) altera o
artigo 121 do Código Penal de 1940, para tipificar o homicídio cometido contra mulheres. Sua definição é baseada na
condição do sexo feminino – exclui-se, portanto, mulheres
transgêneras e travestis, o que é apontado como sua primeira limitação e, para alguns legistas, visto inclusive como um
retrocesso em relação à Lei nº 11.340 (Lei Maria da Penha).
Ademais, o legislador, mesmo sabendo que existem outros gêneros
sexuais, não incluiu os transexuais, homossexuais e travestis, sendo peremptório ao afirmar: Considera-se que a há razões de gênero quando
o crime envolve: “menosprezo ou discriminação à condição de mulher
(BARROS, 2015).
Segundo Gonçalves (2016, p. 199 ), “somente mulheres podem ser
sujeito passivo de feminicídio”.
Ressalte-se que mesmo alguns juristas considerados não conservadores aduzem que a mulher trans só poderá figurar no polo passivo do
crime em comento, após a realização da cirurgia de adequação sexual.
Ao limitar a compreensão da terminologia “mulher” ao fator meramente biológico, o legislador excluiu, de acordo com alguns juristas,
as mulheres transexuais, violando o direito humano à igualdade e à não
discriminação. Como é cediço, a igualdade e a não discriminação iluminam e amparam todo sistema internacional de direitos humanos. Suas
proteções são necessárias para o pleno e livre exercício de direitos. O direito
à igualdade material, o direito à diferença e o direito ao reconhecimento de
identidades integram a essência dos direitos humanos, em sua dupla vocação
em prol da defesa da dignidade humana e da prevenção do sofrimento humano (PIOVISAN, 2013).
De acordo com Da Silva (2016, p. 21): “a ideia de justiça presente na
Constituição Federal brasileira está pautada pela inadmissibilidade de discriminação, portanto, é inconstitucional toda legislação preconceituosa”.
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As violações, as exclusões, as discriminações e as intolerâncias são um
construído histórico, a ser urgentemente desconstruído. Há que assumir
o risco de romper com a cultura da “naturalização” das desigualdades e
das exclusões, que, enquanto construídos históricos, não compõem de
forma inexorável o destino de nossa humanidade. Há que enfrentar essas
amarras, mutiladoras do protagonismo (PIOVISAN, 2013).
A mudança progressiva dos valores e das formas de relacionamento
é geral, mas facilmente associada à entrada na esfera pública de grupos
antes invisibilizados. Dessa forma, as transformações na estrutura familiar, no casamento e o advento de novas técnicas reprodutivas e de diferentes formas de parentalidade é vista por muitos como “culpa” de gays,
lésbicas e transgêneros.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto, conclui-se que a exclusão da categoria gênero da Lei
que tipificou o feminicídio tratou-se de uma manobra por parte de parlamentares conservadores e retrógados com o objetivo de excluir da proteção da referida lei as mulheres transexuais. Desse modo, atribuíram
proteção à mulher apenas à sua condição sexual, haja vista vislumbrarem
dentro de um perspectiva estruturalista que o sexo é apenas um dado biológico, ao passo que o gênero seria uma construção cultural. Todavia, tem-se
observado, notadamente através dos escritos pós-estruturalistas e queer’s que
tanto o sexo quanto o gênero têm sido vistos como elementos fluidos e mutáveis, provocando um rompimento das categorias estáticas e hegemônicas.
Vê-se que a manobra legiferante trata-se de um verdadeiro apartheid de
gênero, dependendo a aplicação da referida lei às mulheres trans de posicionamentos do Poder Judiciário, os quais muitas vezes são heterogêneos, dando
azo a insegurança jurídica. Tal ausência de tutela legislativa destoa da atual
situação das pessoas trans no Brasil, que segundo dados estatísticos, trata-se
do país no mundo onde mais se mata transexuais.
Ademais, não há um modelo universal de mulher ou de homem, sendo necessário o rompimento das lógicas machistas, binárias e patriarcais.
Pelo exposto, é imperiosa uma mudança legislativa que contemple as
mulheres em geral, sem qualquer discriminação, desprezando o apego ao
determinismo biológico e alcançando as identidades de gênero, visando
criar de uma lei inclusiva e justa.
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RESUMO:
Ao expor o resumo da obra “O Conto da Aia”, de
caráter distópico, de autoria de Margaret Atwood, que
retrata a história da República de Gilead, uma sociedade
devastada pelos efeitos de uma guerra e da radiação, que foi
tomada por regime totalitário e teocrático e passou a se utilizar das mulheres, basicamente, com a única finalidade de
procriar, este trabalho pretende debater, em dois capítulos,
a instrumentalização do corpo da mulher, seu papel nos espaços público e privado e sua autonomia decisória. O romance
permitiu uma intensa reflexão sobre a temática e sobre o quão
distante (ou próximo) nossa sociedade atual está da República
de Gilead. Utilizou-se o método lógico de investigação
indutivo, com pesquisa bibliográfica.
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ABSTRACT:
By summarizing Margaret Atwood’s dystopian work “The Handmaid’s Tale,” which portrays the history of the Republic of Gilead, a devastated society by the effects of war and radiation, which was taken over by
a totalitarian and theocratic regime and started to use women, basically,
for the sole purpose of giving birth, this text intends to discuss, in two
chapters, the instrumentalization of the female body, its role in public and
private spaces and its decision-making autonomy. The novel allowed an
intense reflection on the subject and how far (or how close) our current
society is from the Gilead Republic. The logical method of inductive investigation has been used through biographical research.
RESUMEN:
Al resumir el trabajo distópico de Margaret Atwood “El cuento de
Aia”, que retrata la historia de la República de Galaad, una sociedad devastada por los efectos de la guerra y la radiación, que fue tomada por
un régimen totalitario. y teocrático y comenzó a utilizar a las mujeres,
básicamente, con el único propósito de procrear, este trabajo tiene la intención de discutir, en dos capítulos, la instrumentalización del cuerpo de
la mujer, su papel en los espacios públicos y privados y su autonomía en
la toma de decisiones. La novela permitió una reflexión intensa sobre el
tema y cuán lejos (o cerca) está nuestra sociedad actual de la República de
Galaad. Se utilizó el método lógico de investigación inductiva, con investigación bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE:
Mulher, corpo, autonomia, público, privado.
KEYWORDS:
Woman, body, autonomy, public, private.
PALABRAS CLAVE:
Mujer, cuerpo, autonomía, público, privado.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende relacionar a história narrada pela escritora
Margaret Atwood, em 1985, na obra, de caráter distópico, denominada O
Conto da Aia com o debate sobre o papel da mulher nos espaços público
e privado e sobre instrumentalização do corpo da mulher ao longo da
história.
Em o “O Conto da Aia”1, a escritora narra a história de Offred, uma
mulher de 33 anos, que foi destinada a servir como Aia na casa de um
comandante de alto escalão do exército e de sua esposa, na República de
Gilead. Num futuro não muito distante, os Estados Unidos da América
não existe mais como o conhecemos e é controlado por uma sociedade
religiosa e patriarcal, que rompeu com a Constituição do Estado, tomou o
poder e passou a dominar todos os seus indivíduos nessa nova República
de Gilead.
Esse novo e rígido sistema social mostra-se desesperador principalmente para suas mulheres, já que, com a drástica queda da fertilidade
humana, toda mulher em idade fértil ou que já teve filho ficou sujeita à
manutenção do sistema, mediante a procriação.
A discussão do tema, basicamente, foi dividida em dois capítulos.
Resenhada a história das mulheres nessa sociedade distópica, é apresentado um estudo histórico da instrumentalização do corpo da mulher, especialmente para fins reprodutivos.
Buscou-se discutir a colocação da mulher nos espaços público e privado, bem como debater o direito ao corpo da mulher e a sua autonomia
decisória para autodeterminação das próprias escolhas na vida pessoal,
notadamente quanto à questão da reprodução e das decisões sobre seu
caminho para construção de sua própria identidade.
Traça-se, ao final, uma breve reflexão sobre fatos recentes da realidade nacional e sua eventual semelhança com os acontecimentos da República de Gilead.
O trabalho adotou o método lógico de investigação indutivo, utilizando-se da pesquisa bibliográfica.
2. O CONTO DA AIA: UMA BREVE SÍNTESE
A obra de Margaret Atwood, escrita em 1985, objeto deste artigo, foi
nitidamente influenciada pela segunda onda do feminismo.
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Como é cediço, com a publicação de O Segundo Sexo, de Simone de
Beauvoir, em 1949, começa a ser pensada uma nova concepção da mulher.
Em apertada síntese, sexo passa a ser entendido como uma característica
biológica e, gênero, como uma construção social. É por isso que se tornou
tão famosa a frase “Ninguém nasce mulher; torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2016, p. 11). E Simone acrescenta:
Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a
forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino
(BEAUVOIR, 2016, p. 11).
Adequada, pois, é a conclusão de que Beauvoir “cometeu o ‘sacrilégio’’ de demonstrar que as mulheres foram condicionadas à inferioridade
através de ficções socialmente construídas, não pela natureza” (SILVA,
2019).
Contemporaneamente, é Butler (2018) quem traz importante significado aos estudos de gênero, ao sustentar que o gênero é uma forma culturalmente construída para definir a identidade do indivíduo, sendo, assim,
uma construção social.
Mas, retomando à segunda onda do feminismo, foi Beauvoir quem
possibilitou e enfatizou o debate sobre o sexo e o corpo da mulher. Levou
para a esfera do público questões que eram restritas ao privado, com discussões temáticas sobre a exploração da mulher por meio da maternidade
e do casamento, sobre a violência sexual e o estupro como engrenagem de
manutenção do poder masculino.
O contexto do feminismo à época, certamente, influenciou Atwood a
escrever O Conto da Aia, cuja obra tornou-se sucesso e inspiração, atualmente, para a famosa série de televisão, The Handsmaid’s Tale, exibida
pela plataforma Hulu.
É assim que a autora narra a história de uma sociedade distópica e
de uma mulher de 33 anos.
A personagem principal chamava-se June, tinha trabalho, independência financeira, era casada e mãe de uma filha. O que antes eram os Estados Unidos da América, mais especificamente, a Nova Inglaterra, agora
é a República de Gilead e, nela, seu novo nome é Offred.
A República de Gilead, que destituiu o Estado e a Constituição an-
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terior, organizou-se como um Estado totalitário, teocrático e patriarcal. E
o novo e rígido sistema social é desesperador, principalmente, para suas
mulheres.
Isso porque, devastado pela radiação e efeitos de uma guerra, a
maioria das mulheres naquele país tornou-se infértil. Com a drástica queda da fertilidade humana, toda mulher em idade fértil ou que já teve filho
agora é propriedade da nova república, que institucionalizou uma função
específica para mulheres como Offred: procriar.
Serviços de reprodução humana, como inseminação artificial, clínicas de fertilidade, ou mães de aluguel, muito embora conhecidos no período anterior a Gilead, não foram todos reconhecidos. O regime tornou
ilegais as duas primeiras práticas e legitimou a terceira, qual seja, mães de
aluguel. A razão, uma escritura Bíblica, cuja passagem Margaret Atwood
transcreve para introduzir a obra2.
As mulheres, na República de Gilead, são divididas e classificadas
hierarquicamente, com tarefas e finalidades específicas, em Tias, Esposas, Marthas, Econoesposas, Aias e Não-mulheres.
Separada forçadamente da família, Offred agora é como uma Aia.
Ela pertence a um comandante de alto escalão do exército e à respectiva
sua esposa.
Seu nome verdadeiro, mencionado no início deste trabalho, deve
ser esquecido. Offred, que significa “De Fred”, é vinculado ao nome do
Comandante para o qual a Aia agora pertence. Eis aqui a primeira das
violações aos direitos da personalidade3.
Offred passou a morar em um dos cômodos da casa do casal, cujo
ambiente do lar expressa o tipo de detalhe que eles, os Comandantes,
gostam: arte folclórica, arcaica, feita por mulheres, em suas horas livres,
de coisas que não têm utilidade. Um retorno aos valores tradicionais (ATWOOD, 2017, p. 15).
Além de perder seu verdadeiro nome, Offred agora é proibida de ler
(a não ser determinadas escrituras bíblicas, e sob supervisão), de escrever,
enfim, qualquer atividade intelectual que possa torná-la uma ameaça. Ela
precisa ser adestrada. Assim como as demais mulheres, as Aias também
não podem mais possuir bens ou rendas. Suas contas bancárias e eventual patrimônio foram confiscados. Cabe aqui um comentário feito por
Beavouir (2016, p. 21): “A burguesia conservadora continua a ver na
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emancipação da mulher um perigo que lhe ameaça a moral aos interesses”.
As Aias, que se destinam à procriação, foram obrigadas a vestir-se com roupas vermelhas e uma touca branca na cabeça, na qual eram
costuradas abas para impedi-las de ver o mundo ao seu redor. À noite,
a touca branca já não era necessária, porque elas não vão poder sair.
Mas, “o véu vermelho tinha que ser posto, para cobrir o cabelo úmido
e a cabeça, que não foi raspada” (ATWOOD, 2017, p. 80). Uma das
Tias ensinou que as Aias deveriam ser invisíveis: “O que vocês devem
ser, meninas, é impenetráveis”, ou seja, invisíveis. (ATWOOD, 2017,
p. 41).
As Tias, portanto, apresentam-se cruciais à manutenção do regime. Elas repreendem os costumes passados e exaltam o novo governo.
São também responsáveis pelas cerimônias de Salvamento e “Rezavagâncias” e representam o conservadorismo religioso e têm a tarefa de
doutrinar as Aias.
Às Marthas é atribuída a representação ideal da mulher enquanto
responsável pelas atividades domésticas. Elas vestem roupas de cor verde
escuro. As Econoesposas são mulheres que não estão divididas segundo
funções a desempenhar, já que elas têm que fazer tudo, se puderem.
(ATWOOD, 2017, p. 35).
As Esposas, que vestem roupas da cor azul, devem apresentar discursos que tratem sobre a santidade do lar, sobre como as mulheres deveriam ficar em casa (ATWOOD, 2017, p. 58). Ensinavam às Aias que
não é com os maridos que deveriam ter cuidado, mas com as Esposas.
Tia Lydia, uma das Tias com papel de destaque na obra, ensinou às Aias:
“Tentem se apiedar delas. Perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. [...]
Vocês têm que se dar conta de que elas são mulheres derrotadas. Não conseguiram.” (ATWOOD, 2017, p. 59), referindo-se ao fato de não poderem
mais gerar filhos.
Por fim, as Não-Mulheres, são as que não podem ter filhos e perdem
até seu direito de se assumir como mulher. Por isso, são caracterizadas
literalmente como Não-Mulheres e foram deportadas para as Colônias de
Gilead.
A narrativa faz referência às obrigações que as Aias deveriam ter
com o seu corpo e saúde reprodutivas, onde também vivenciam episódios
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de assédio moral e sexual por parte do médico, do sexo masculino (ATWOOD, 2017, p. 75), donde se extrai a intenção da autora de apresentar
a intervenção do conhecimento médico e masculino e a sua intervenção e
controle sobre os produtos de seus corpos.
O ato da concepção tem capítulo específico e emblemático na obra.
Mostra-se ultrajante, não só para as Aias como também para as Esposas,
que são obrigadas a participar do ritual. Offred, assim, é levada ao quarto. Deita-se de barriga para cima, completamente vestida, exceto pelos
amplos calções de algodão. Acima dela, em direção à cabeceira da cama,
está a Esposa, Serena Joy, posicionada, estendida. Suas penas estão abertas e Offred deita-se entre elas, sua cabeça deita-se sobre a barriga dela,
o osso púbico dela está sob a base do crânio de Serena, que também está
completamente vestida. Os braços de Offred estão levantados e Serena
segura as mãos da Aia, cada uma das mãos em suas, para demonstrar e
significar que ambas, a Aia e a Esposa, são da mesma carne, uma a extensão da outra. O Comandante, então, termina o serviço. Não é recreação,
nem mesmo para o Comandante, que leva o trabalho a sério (ATWOOD,
2017, 114-117).
O momento do parto é ilustrado com a Aia Janine. Prestes a dar à
luz, ela é levada ao Banco de Dar à luz, com seu assento duplo, o de trás
levantado como um trono atrás do outro. O nascimento é considerado
um evento, um ritual, quando mais de vinte mulheres, dentre Aias, Tias e
Esposas se reúnem para presenciar o ato (ATWOOD, 2017).
A objetificação do corpo das Aias é expressada em várias partes da
obra, como aquela em que Offred faz uma narrativa sobre como se sente
em relação ao seu corpo:
Minha nudez já é estranha para mim. Meu corpo parece fora
de época. Será que realmente usei trajes de banho, na praia?
Usei, sem pensar, entre homens sem me importar que minhas pernas, meus braços, minhas coxas e costas estivessem
à mostra, pudessem ser vistas. Vergonhoso, impúdico. Evito
olhar para baixo, para meu corpo, não tanto porque seja
vergonhoso ou impúdico, mas porque não quero vê-lo.
Não quero olhar para alguma coisa que me determine tão
completamente. (ATWOOD, 2017, p. 78 - grifado).
Na história vivenciada por Offred, fica claro o quanto as Aias sentem-se como receptáculos, na medida em que somente as entranhas de

34

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

seus corpos é que são consideradas importantes para o contexto social
apresentado. Elas são para fins de procriação. Sua relação com os Comandantes não é de concubinato, garotas gueixas, cortesãs, etc. Pelo
contrário, tudo o que era possível foi feito para distanciá-las dessas
categorias. Em resumo, “são úteros de duas pernas, apenas isso: receptáculos sagrados, cálices ambulantes” (ATWOOD, 2017, p. 165).
A ideia apresentada e que deve reinar na República de Gilead é a
de que a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição.
Não é tolerado que uma mulher ensine, nem usurpe a autoridade
do homem, apenas que se mantenha em silêncio. A premissa é de que
primeiro Deus criou Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas
a mulher ao ser enganada cometeu a transgressão. Não obstante, “ela
será salva pela concepção, se continuar na fé e caridade com sobriedade” (ATWOOD, 2017, p. 262).
As mulheres que não respeitarem as regras são levadas ao muro,
para serem castigadas ou mortas, como nos suplícios de outrora.
A obra, portanto, narra a história de uma sociedade e de seu Governo, que levou a uma completa dominação das suas mulheres, sejam
das Aias, sejam as demais mulheres, e até mesmo as Esposas, que tinham que seguir a risca o regime.
Verifica-se, na obra, uma série de violações aos direitos da personalidade dessas mulheres, especialmente das Aias, sejam pela supressão de seus nomes biológicos, para adotar o nome que os relacionasse
com seus “donos”, os Comandantes, seja com a utilização de seus corpos para fins de reprodução forçada.
Veja-se que o útero dessas mulheres foi apropriado pelos Comandantes e as Aias transformadas em verdadeiras “chocadeiras”, com evidente violação da sua autonomia decisória e, sobretudo, sua autodeterminação quanto ao seu próprio corpo e suas próprias escolhas.
A representação da mulher, na obra de Margaret Atwood, mostra,
como se verá adiante, que essa distopia não está em total dissonância
com a realidade passada e presente da humanidade, também a brasileira.

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

35

3. A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CORPO E O DEBATE
SOBRE OS ESPAÇOS PÚBLICO E PRIVADO DA MULHER
A história da humanidade, que remonta há mais de dois milhões
de anos, revela que a nossa espécie passou mais de mais de três quartos
desse tempo nas culturas de coleta e caça aos pequenos animais, quando,
desprovido da necessidade de força física, as mulheres possuíam um lugar
central. Grupos mais primitivos, como os mahoris (Indonésia), pigmeus
e bosquímanos (África Central), mas que ainda existem, sobrevivem da
coleta dos frutos da terra e da pequena caça ou pesca e, neles mulher ainda é considerada um ser sagrado, pois é capaz de dar a vida e de ajudar
a fertilidade da terra e dos animais. O princípio masculino e o feminino
governam juntos. Apesar da divisão de trabalho entre os sexos, não há
desigualdade. (KRAEMER; SPRENGER, 2015).
Em sociedades sucessoras a essas mais primitivas, a força física tornou-se cada vez mais essencial, e passou a dar destaque à supremacia masculina. Mas nem nas sociedades de coleta nem nas de caça se conhecia
função masculina na procriação e a mulher ainda era considerada sagrada. Os homens, de certa forma, sentiam-se marginalizados nesse processo
e invejava as mulheres. E, “Essa primitiva ‘inveja do útero’ dos homens é
a antepassada da moderna ‘inveja do pênis’, que sentem as mulheres nas
culturas patriarcais mais recentes” (KRAEMER; SPRENGER, 2015, p. 27).
Conforme KRAEMER; SPRENGER (2015) a “inveja do útero” deu
origem a dois ritos universalmente encontrados nas sociedades de caça:
a couvade, em que a mulher começa a trabalhar dois dias depois de parir
e o homem fica de resguardo com o recém-nascido, recebendo visitas e
presentes, e, a iniciação dos homens. Já que não menstruam, os adolescentes do sexo masculino são tirados das casas de suas mães para serem
iniciados na “casa dos homens”. Assim, “ao contrário da mulher, que possuía o ‘poder biológico’, o homem foi desenvolvendo o ‘poder cultural’”
(KRAEMER; SPRENGER, 2015, p. 30).
Mais tarde, começam as buscas por novos territórios, as sociedades
começam a competir entre si, surgem as guerras e, no decorrer do período neolítico que, em algum momento, “o homem começa a dominar a
sua função biológica reprodutora, e, podendo controlá-la, pode também
controlar a sexualidade feminina” (KRAEMER; SPRENGER, 2015, p. 3435). Surge as instituições do casamento, da propriedade e a herança mas-
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culina se transmite pela descendência masculina. Segundo (KRAEMER;
SPRENGER, 2015, pp. 37-38):
[...] há um consenso entre os antropólogos de que os primeiros humanos a descobrir os ciclos da natureza foram as mulheres, porque podiam compará-los com o ciclo do próprio
corpo. Mulheres também devem ter sido as primeiras plantadoras e as primeiras ceramistas, mas foram os homens que,
a partir da invenção do arado, sistematizaram as atividades
agrícolas, iniciando uma nova era, a era agrária, e com ela a
história que vivemos hoje. Para poder arar a terra, os grupamentos humanos deixam de ser nômades. São obrigados a
se tornar sedentários. Dividem a terra e iniciam as primeiras
plantações. Começam a se estabelecer as primeiras aldeias,
depois as cidades, as cidade-estado, os primeiros Estados e
os impérios, no sentido antigo do termo.
É então que as sociedades se tornam patriarcais, pois os portadores
dos valores e da sua transmissão são os homens, e nelas vigora a lei do
mais forte. Com as guerras e busca por alimento, quanto mais filhos, mais
soldados e mais mão de obra barata para arar a terra. E as mulheres passam
a ter a sua sexualidade rigidamente controlada pelos homens e também a
ser reduzidas ao âmbito doméstico (KRAEMER; SPRENGER, 2015).
É a transição da etapa matricêntrica da humanidade para a fase patriarcal. Com ela caminha o controle sobre o corpo.
Com efeito, o corpo humano sempre se mostrou importante para
todos os tipos de política do Estado e diversas ordens de poder.
Aos olhos do atomista, o corpo é uma fábrica. Michel Foucault foi
um dos grandes filósofos a estudar a instrumentalização e a disciplina do
corpo humano. Para ele, “em qualquer sociedade, o corpo está preso no
interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 2016, p. 134).
A clausura do corpo não é indissociável da disciplina, cujo momento
histórico é “o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que
visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente”.
(FOUCAULT, 2016, p. 135).
Assim, o corpo, até nas ciências, é considerado algo que pode ser
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objeto do poder para sofrer transformações, pois é possível de manipular,
treinar, adestrar, fazer responder, tornar hábil, aumentar as forças e diminuir as fraquezas (FOUCAULT, 2016).
Não só escravos, proletariado e condenados tiveram seus corpos
utilizados como instrumento de fábrica e poder, mas também, e de uma
maneira qualificada, numa forma não abordada por Foucault, as mulheres
tiveram seus corpos instrumentalizados pelo patriarcado, pelas instituições de poder (inclusive a família) e pelo próprio Estado.
Silvia Federici, em seus estudos sobre a transição do feudalismo
para o capitalismo a partir do ponto de vista das mulheres, do corpo e
da acumulação primitiva, faz uma análise sobre como as mulheres foram
submetidas à fábrica de produção de trabalhadores através da procriação,
muitas vezes compulsória (e aqui ela faz uma crítica a Marx, pela exclusão
da mulher na sua teoria), e sobre a violência utilizada por sistemas de exploração, centrados nos homens, para tentar disciplinar e apropriar-se do
corpo feminino, que constituiria o principal objetivo para a implementação das técnicas e das relações de poder (FEDERICI, 2017).
Nesse sentido, enquanto Foucault estaria atento às práticas discursivas do poder, Federici (2017) buscou encontrar a origem desse poder.
Especificamente sobre a apropriação e instrumentalização do corpo
da mulher, é de se observar que o desejo por parte do Estado e da Igreja
para aumentar e controlar a população tinha por finalidade, dentre outras,
criar maior excedente populacional no período da transição do feudalismo para o capitalismo. Assim, as mulheres deveriam ser focadas no trabalho reprodutivo para poder servir ao capitalismo (FEDERICI, 2017), através do sistema de exploração do patriarcado. Assim como em O Conto da
Aia, “foi dada uma nova importância à família enquanto instituição-chave
que assegurava a transmissão da propriedade e a reprodução da força de
trabalho”. (FEDERICI, 2017, p. 173).
Federici aponta ter sido a crise populacional dos séculos XVI e XVII,
e não a fome na Europa, durante o século XVIII (tal como defendido por
Foucault), que teria transformado a reprodução e o crescimento populacional em assuntos de Estado e objetos principais do discurso intelectual
(2017, p. 169). Também teriam origem nessa crise os novos métodos disciplinares que o Estado teria adotado nesse período, com a finalidade de
regular a procriação e quebrar o controle das mulheres sobre a reprodu-
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ção (FEDERICI, 2017, p. 170). Esclarece, ainda, que:
A preocupação com o crescimento da população pode ser
detectada também no programa da Reforma Protestante.
Rejeitando a tradicional exaltação cristã da castidade, os
reformadores valorizavam o casamento, a sexualidade e até
mesmo as mulheres, por sua capacidade reprodutiva. As mulheres são “necessárias para produzir o crescimento da raça
humana”, reconheceu Lutero, refletindo que, “quaisquer que
sejam suas debilidades, as mulheres possuem uma virtude
que anula todas elas: possuem um útero e podem dar à luz”
(King, 1991, p. 115) (FEDERICI, 2017, p. 171).
Os elementos utilizados pela engrenagem formada para desvalorizar
a mulher, dentre outros, seriam a diferenciação sexual do espaço, na medida em que a mulher estaria restrita ao espaço privado e não ao espaço
público, como já visto neste estudo, a divisão sexual do trabalho, a instituição dos papeis de gênero e a depreciação literária e cultural da mulher
(FEDERICI, 2017) , tudo isso de forma a representar um novo modelo de
feminilidade, ou seja, como as mulheres deveriam se portar perante a sociedade, uma referência à representação das Esposas narrada em o Conto
da Aia, em que as mulheres foram colocadas a serviço dos homens e da
ideia de família conservadora.
Em consequência, a condenação do aborto e da contracepção deixou
o corpo feminino refém do Estado e da profissão médica, na medida em
que o útero foi reduzido a uma máquina para reprodução do trabalho
(FEDERICI, 2017, p. 262).
Como é cediço, muitas mulheres, como forma de maior autonomia
sobre suas vidas e seus corpos, recorriam a métodos caseiros e a remédios
naturais para controlar a natalidade, pois existia um conhecimento empírico e natural entre as mulheres, muitas delas parteiras, que se utilizavam
desse conhecimento para controlar as consequências de uma relação sexual muitas vezes indesejada. Pelos estudos de Federici (2017), essas mulheres passaram a ser vistas como bruxas e, a partir daí, notadamente com
a Bula de Inocêncio VIII (1484), uma associação entre concepção, aborto
e bruxaria teriam feito com que os crimes reprodutivos ocupassem lugar
de destaque nos julgamentos.
Conforme Federici (2017, p. 324), “No Século XVII, as bruxas foram
acusadas de conspirar para destruir a potência geradora de humanos e
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animais, de praticar abortos e de pertencer a uma seita infanticida dedicada a assassinar crianças ou ofertá-las ao demônio”.
A partir de seus estudos, Federici (2017, p. 326) afirma que “a caça
às bruxas foi promovida por uma classe política que estava preocupada
com a diminuição da população, e motivada pela convicção de que uma
população numerosa constitui a riqueza da nação”. Aí se vê uma outra
grande semelhança com O Conto da Aia, já que essa perseguição destruiu
os métodos que as mulheres utilizavam para controlar a procriação e institucionalizou o controle do Estado sobre o corpo feminino, o principal
pré-requisito para sua subordinação à reprodução da força de trabalho
(FEDERICI, 2017, p. 331).
Tudo isso demonstra o quanto para as mulheres o corpo pode ser
tanto uma fonte de identidade quanto uma prisão, como acontece na obra
ilustrada no primeiro capítulo.
Conceitos de público e privado, há anos, tem sido alvo de debate por
estudiosas do feminismo por reforçar uma representação ideológica da
cultura patriarcal, que se organiza e se orienta sobre as diferenças biológicas entre os sexos masculino e feminino.
A privação da atuação da mulher na esfera pública ou política remonta, pelo menos, desde a Antiguidade clássica. Benjamin Constant
(2015), em seu célebre discurso A liberdade dos antigos comparada à
dos modernos, proferido no Ateu Real de Paris, deixou claro que a liberdade dos antigos, que se consubstanciava, quase que exclusivamente,
no direito de participação política, não era estendido às mulheres, que se
encontravam numa categoria paralela a dos escravos e estrangeiros.
Aliás, é inegável que a existência da escravidão, que era institucionalizada na Antiguidade, gerou tempo disponível para que os mais privilegiados pudessem atuar diretamente nas questões políticas (CONSTANT, 2015). Por óbvio, o trabalho doméstico das mulheres contribuiu
no mesmo sentido.
À mulher, na época, portanto, ao lado dos escravos, restava fazer parte
da manutenção da vida, de forma a possibilitar ao homem a participação
na vida pública, conquistada por que vencidas as necessidades da vida
privada.
Nesse sentido, o patriarcalismo clássico apoiava-se justamente no
argumento de que o direito político, naturalmente, decorria da paternida-
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de, já que “os filhos nasciam submetidos a seus pais, e o direito político
era o direito paterno” (PATEMAN, 1993, p. 73).
Na modernidade, os movimentos revolucionários vivenciados na Inglaterra do século XVII, e posteriormente, nos Estados Unidos da América e na França, no século XVIII, fizeram o homem moderno aspirar por
um valor primordial, a sua liberdade individual. Constant (2015) afirmou,
assim, que o conceito de liberdade buscado pelos revolucionários ingleses, americanos e franceses era muito diferente daquele sustentado pelos
gregos e romanos. Era um conceito de não intervenção, de inovação da
autonomia privada e independência individual, movido pelo desejo de
pertencer ao comércio e à economia e não mais tão somente à política.
Mas essa liberdade dos modernos, que também fundamentou a ideia
de autonomia privada no século XVIII, mais uma vez foi relegada às
mulheres, que não tiveram o mesmo trânsito nos meios público e privado
que os homens.
Os dias que se seguiram à Revolução Francesa foram escuros na
história das mulheres. Fruto da Revolução, a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão reconhecia direitos apenas ao homem branco e,
de preferência, dono da propriedade. Sem muito sucesso tiveram com as
reivindicações para acesso à esfera pública e ao conjunto de direitos que
eram necessários para que tal acesso pudesse ocorrer, como os direitos à
educação e à propriedade. A natureza feminina permaneceu aprisionada,
sua vocação delicada, frágil e emocional era indispensável para o desempenho das tarefas domésticas, porém absolutamente incompatível com o
exercício de direitos, sejam políticos ou legais (DIAS; COSTA, 2013, p.
32-33).
Permitiu-se, assim, uma naturalização ideológica de que as mulheres seriam seres que deveriam atuar na esfera doméstica, voltada à intimidade, a afetividade, aos cuidados e à reprodução.
Olympe de Gouge, na luta pela inclusão das mulheres e pela sua
igualdade na sociedade, em 1791, enunciou a Declaração dos Direitos da
Mulher e da Cidadã, mas acabou guilhotinada dois anos depois da negativa da aceitação desse documento como complemento dessa Declaração
de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.
Assim, ao tolher a mulher do empoderamento político e ideológico
que modificava o mundo, a sociedade a manteve como uma figura de se-
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gunda classe (DIAS; COSTA, 2013).
Somente anos depois, em 1948, é que uma carta de direitos expressamente fala sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres4.
Não por acaso que a face mais visível do movimento feminista do
século XIX foi o sufragismo, na medida em que a luta pelo direito de
voto passou a sintetizar a exigência de igualdade política entre mulheres
e homens (MIGUEL, 2016).
É bem verdade que, no Estado Liberal, a summa divisio sobre o direito público e privado foi importante para delimitar ao máximo os espaços de intervenção do Estado e os espaços da atuação privada (BORGES,
2005).
O século marcado pelo reconhecimento da autonomia privada, da libertação das amarras do Estado – antes monárquico e absolutista – tardou
a reconhecer direitos da mesma espécie em favor da mulher.
Tardaram a chegar os direitos da mulher ao voto, à educação e ao
trabalho. Reconhecidos apenas após a chegada do século XX, ainda assim, tais direitos não atingiram a plenitude do ‘homem’ da Revolução
(DIAS; COSTA, 2013, p. 32-33).
As mulheres, por exemplo, não estavam incluídas no direito ao sufrágio universal, o que só veio a acontecer, no Brasil, em 1932, com o
Código Eleitoral e, somente em 1962, com o Estatuto da Mulher, é que a
mulher deixou de ser considerada relativamente incapaz.
Até a Lei n. 4.121/62, que introduziu o chamado Estatuto da Mulher
Casada, a mulher não poderia desenvolver atividade remunerada fora de
casa sem o consentimento de seu marido, entre outras limitações. Era
literalmente tutelada pelo cônjuge. E assim a submissão das mulheres na
sociedade civil assegura o reconhecimento do direito patriarcal dos homens (SAFFIOTI, 2015, p. 140). É somente com a Constituição Federal
de 1988 que, no Brasil, a igualdade entre homens e mulheres, em direitos
e obrigações, é expressamente colocada com status de direito fundamental (CF/88, art. 5º, inciso I).
A verdade é que as teorias liberais restabeleceram os binarismos do
público e privado, do político e doméstico, do masculino e feminino, reforçaram a esfera privada a partir de uma lógica assentada no poder masculino e no contrato sexual. Mas, como observa Pateman (1993, p. 196),
“as esferas privada e pública da sociedade civil são separáveis, refletem
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a ordem natural da diferença sexual, e inseparáveis, incapazes de serem
compreendidas isoladamente uma da outra”.
Embora marcadas por suas peculiaridades, o público e o privado não
são dicotômicos. Essa separação, fruto da influência liberal, evidencia o
binarismo do público e doméstico, masculino e feminino. Esse modelo
ideológico e liberal da dicotomia público/privado há longo tempo tem
sido utilizado para justificar a desigualdade entre os gêneros e o poder privado e suas fronteiras servem ao propósito de excluir, denegrir e dominar
os ‘diferentes’ (COEHN, 2012).
Críticas sobre o público e o privado sempre existiram, tanto na tradição liberal quanto democrática e estão também relacionadas com as
teorias feministas.
E as razões para isso estão ligadas com o lugar que a mulher ocupa
no campo da reprodução, confundindo a intimidade como espaço feminino. Há, aqui, evidentemente, uma estreita vinculação da mulher entre
a esfera pública e opressão no espaço privado, pautada no discurso de
dominação legitimador da opressão das mulheres.
As fronteiras entre público e privado, como lugares socialmente sexuados, formam a base do patriarcado, situando homens e mulheres como
socialmente assimétricos.
Conforme destaca Cohen (2012), essa concepção dicotômica da
estrutura social justificou tanto a exclusão das mulheres da participação
plena na comunidade política como a negação da igualdade de oportunidades na vida econômica. Isso porque, discursos aparentemente neutros
sobre privacidade e publicidade foram guiados por normas masculinas
e serviram a interesses masculinos, de modo que a dicotomia público/
privado serviu para reforçar e perpetuar hierarquias sociais e relações injustas entre os sexos em todas as esferas da vida (COHEN, 2012, p. 167) e
“desempenhou um papel-chave nas ideologias justificadoras tanto da exclusão das mulheres da participação plena na comunidade política como
da negação da igualdade de oportunidades na vida econômica” (COHEN,
2012, p. 167).
Muito embora relegada da esfera pública e política e confinada aos
limites do lar, este considerado um espaço privado, o corpo das mulheres,
especialmente seus úteros, sempre tiveram importância pública e ingerência, muitas vezes indevida, dos homens e governantes nas suas decisões
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(COHEN, 2012). Tudo isso a pretexto de controlar os índices de natalidade e a vida do nascituro, muitas vezes com viés religioso.
Conforme apontam FREITAS; BAEZ (2014) há uma dimensão, própria do direito à privacidade, que parece ser o alvo central das polêmicas
atuais travadas por todos os que discutem os limites da autonomia decisória quanto ao próprio corpo, que é a “privacidade decisória”, do direito de
não ser submetido ao controle indevido (regulações, inclusive) por parte
de terceiros (COHEN, 2012). Essa dimensão, a despeito da controvérsia
sobre ela estabelecida, tocaria primordialmente na autonomia decisória
quanto à “zona de intimidade”, abrangendo a disponibilidade íntima para
relações sexuais, casamentos, abortos, eutanásia etc (FREITAS; BAEZ,
2014).
A confusão e a controvérsia que existem sobre o próprio significado
de privacidade também derivam das antigas associações da privacidade
com a propriedade e com a família patriarcal, em cujo modelo social as
mulheres foram “naturalmente” posicionadas como dependentes, da mesma forma que as crianças (COHEN, 2012).
Assim, a privacidade se mostra associada a uma entidade, qual seja,
a família, que serve de proteção a suas relações íntimas “naturais” contra
a intervenção e o escrutínio públicos. E, nesse aspecto, o conceito legal
de privacidade pode “servir de escudo para um lugar de agressão física, de estupro no casamento e de exploração do trabalho das mulheres”
(COHEN, 2012, p. 175).
Nesse aspecto, as decisões individuais em matéria de procriação e a
autonomia decisional da mulher deveriam estar blindadas pelo direito da
privacidade contra escrutínio ou interferência indevidos. Finaliza Cohen
“nossos corpos, nossa interpretação simbólica de nossos corpos e nosso
sentimento de controle sobre nossos corpos são centrais para nosso mais
básico sentido de individualidade, para nossa identidade e nossa dignidade pessoal” (2012, p. 195).
A partir das alegações sobre “a materialidade do corpo das mulheres” e “a materialidade do sexo” como base para o significado de “mulher”, olha-se mais uma vez para os resultados políticos do uso de tais
expressões e nota-se que um dos resultados de aceitar a “materialidade do
sexo” é aceitar que o sexo impõe “uma dualidade e uniformidade nos corpos de modo a manter a sexualidade reprodutiva como uma ordem com-
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pulsória” (BENHABIB; BUTLER; CORNELL; FRASER, 2018, p. 16).
Não se quer dizer, com isso, que se é a favor ou contra ao aborto,
por exemplo, mas, que se tratando de algo tão pessoal e íntimo do próprio corpo da mulher e de sua eventual família, que essa decisão deveria
caber a ela, em respeito aos seus direitos da personalidade e sua própria
dignidade.
Vale destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil, em seu art. 13 prevê ser defeso o ato de disposição do próprio corpo
quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Relacionando os temas expostos, instrumentalização do corpo da
mulher, espaços públicos e privados, privacidade, verifica-se que a obra
O Conto da Aia cumpre sua função distópica de imaginar um futuro possível baseado em uma visão crítica da sociedade atual e das falhas do sistema social. Além disso, levanta importante debate acerca do patriarcado,
gênero, corpo e sexualidade da mulher.
Não se pode negar, a propósito, a existência de certas similaridades
entre a sociedade distópica narrada na obra e o momento atual. Mesmo no
Brasil, a semelhança é assustadora. Veja-se que, hoje, temos no país uma
bancada religiosa presente e extremamente fortalecida no Legislativo Nacional. Temas como aborto, homossexualidade e “ideologia” de gênero
claramente são repudiados.
Vale apontar, porque pertinente ao assunto trazido à baila, que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2893/2019, de autoria dos
deputados federais Chris Tonietto e Felipe Barros (ambos do Partido
Social Liberal), que objetiva, dentre outros, revogar a atual disposição
do Código Penal que permite à mulher, acaso queira, realizar aborto
quando a gravidez resultar de estupro5, evidenciando, em seus argumentos, desprezo pelas questões de gênero e da autonomia decisória
da mulher.
É de se destacar, assim, a corrente que entende que gravidez
forçada e criminalização quase que generalizada do aborto representam
formas de violações da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres, além de representar formas de violência de gênero, uma vez
que desconsidera todo o contexto histórico e cultural por detrás das
mulheres.
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Ainda, no contexto atual, não se pode deixar de reconhecer que
o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado, político e autointitulado cristão, notoriamente, assume a liderança
para que o país retome aos costumes tradicionais, quase como em Gilead. Ativista religioso, determinou a alteração do nome do Ministério
dos Direitos Humanos para Ministério de Estado da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos. Sua Ministra, Damares Alves, pastora evangélica,
tornou-se polêmica após falas sexistas, como afirmar que “menina veste rosa,
menino veste azul”6, e agora determinou a extinção do Comitê de Gênero e
Diversidade e Inclusão7, demonstrando o quanto questões de gênero representam um tabu, e uma inexplicável ameaça, para o governo atual.
A propósito, o atual Ministro das Relações Exteriores, o chanceler
Ernesto Araújo, em entrevista oficial à BBC Brasil, descreveu o momento
atual como de “resgate de valores cristãos e ocidentais”8 e o Itamaraty,
sob seu comando, passou a orientar diplomatas a frisar que gênero é apenas sexo biológico9.
Mais recentemente, o chefe do Governo Federal, em mais uma das
falas polêmicas, ao criticar o que ele chamou de “turismo gay” no país,
apontou a mulher brasileira, em geral, como objeto para uso sexual, ao
afirmar que “Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique
à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui
dentro”10. A colocação, evidentemente infeliz, teve repercussão e foi repudiada
nos meios de comunicação, pois a frase tratou a mulher como uma mercadoria,
fazendo referência indireta a toda narrativa analisada neste trabalho. Um chefe de
Estado, ao formular esse tipo de afirmação, parece querer transmitir a mensagem,
ainda que indireta, de exortação, para que o corpo da mulher brasileira possa ser
utilizado, sem sua anuência, para o turismo sexual.
Pelo exposto, cabe refletir o quão próximo nossa sociedade está da
República de Gilead e do Conto da Aia, cuja racionalidade do espaço público é uma representação ideológica de uma cultura patriarcal-religiosa,
e se estamos vivenciando, ainda nos tempos atuais, uma violação também
institucionalizada da dignidade da mulher?
4. CONCLUSÃO
À luz do exposto, verifica-se que O Conto da Aia, de Margaret At-
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wood, publicado pela primeira vez em 1985, a despeito de ser um romance vivenciado em uma sociedade de caráter distópico, apresentada por
uma teocracia totalitária que assume o poder nos Estados Unidos em um
período em que a fertilidade humana está comprometida, revela traços
importantes da história real da nossa sociedade.
Observa-se em O Conto da Aia, que, não obstante haja uma valorização do corpo, o sujeito “mulher” é anulado na casta das Aias (e também nas demais, ainda que formas diferenciadas), pois elas são colocadas
como objetos reprodutivos e descartáveis em circunstâncias adversas ao
esperado socialmente.
O que a obra demonstra é o como o corpo das mulheres era visto
como propriedade de seus comandantes, podendo-se fazer um paralelo
com a evolução da sociedade patriarcal, em que as mulheres são vistas
como propriedade dos homens, primeiro dos pais, depois dos maridos,
através da instituição do casamento.
O romance permite, assim, uma intensa reflexão sobre a luta contra o corpo da mulher num sentido de domesticação, bem como sobre
o direito da mulher quanto ao seu próprio corpo e as próprias escolhas
na vida pessoal, especialmente em termos de reprodução, como também para decidir sobre os seus caminhos de modo a construir sua própria identidade.
Como vimos, a mulher sempre esteve circunscrita à esfera privada da sociedade, e a sua luta pela emancipação sempre apontou a possibilidade de inserção política como exercício da sua cidadania, mas
esse caminho foi excluído enquanto modalidade de escolha.
Não obstante, apesar de estar relacionado com a esfera da sua
intimidade e privacidade, o útero das mulheres, não só em O Conto da
Aia, como na transição do feudalismo para o capitalismo, foi apropriado pelo sistema de exploração do patriarcado e a mulher transformada
numa “chocadeira, com evidente cerceamento da sua liberdade e com
total privação da sua autonomia e de seus direitos da personalidade.
Dessa forma, a obra permitiu o debate dos direitos da personalidade, a partir da análise do patriarcado, do direito sobre o corpo da
mulher, bem como das definições de espaços público e privado.
Por fim, o contexto distópico narrado na obra permitiu, ainda que
perfunctoriamente, uma reflexão sobre o quão próximo nossa sociedade
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ainda está da República de Gilead.
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'Notas de fim'
1
The Handmaid’s Tale.
2
“Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacob, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse
a Jacob: Dá-me filhos, ou senão eu morro.

Então se acendeu a ira de Jacob contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus,
que te impediu o fruto de teu ventre?
E ela lhe disse: Eis aqui a minha serva, Bilha;
Entra nela para que eu tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim, receba filhos
por ela”. (Gênesis, 30: 1-3).

3
O Código Civil de 2002, em seu art. 16, estabelece que “Toda pessoa tem direito ao
nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”.
4
No preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos “considerandos” faz menção à igualdade entre homens e mulheres: “Considerando que os povos das
Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais,
na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e
que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade
mais ampla”.
5
O Projeto de Lei 2893/2019, de autoria dos deputados Chris Tonietto e Filipe Barros
(PSL), apresentado em 15.05.2019, tem em sua ementa a revogação do art. 128 do Código
Penal, que prevê a não punição do aborto praticado por médico no caso de não haver outro
meio de salvar a vida da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro. As justificativas,
em síntese, giram em torno da proteção constitucional do direito à vida (art. 5º, caput), da
Constituição Federal/88, sob o argumento de que protege o nascituro desde a concepção (art.
2º do Código Civil) e art. 3º e art. 4º, n. 1, do Pacto de San José da Costa Rica, que tratam do
direito que toda pessoa tem ao reconhecimento de sua personalidade jurídica e da proteção à
vida e desde a concepção. Alegam que seria admissível que em caso de gravidez resultante de
estupro o feto pagasse por um erro de cometido pelo estuprador. Partindo-se do pressuposto
que o nascituro é uma pessoa, as hipóteses de aborto não puníveis previstas no art. 128 do
Código Penal não encontrariam amparo no ordenamento jurídico brasileiro.
6
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024>. Acesso em 20 ago. 2019.
7
Disponível em: <https://epoca.globo.com/guilherme-amado/damares-extingue-comite-de-genero-diversidade-inclusao-23886791>. Acesso em 19 ago. 2019.
8
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48805562?ocid=socialflow_
twitter>. Acesso em 25 jul. 2019.
9
Disponível em: <https://www.poder360.com.br/governo/itamaraty-orienta-diploma-
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O presente estudo versa sobre as práticas antijurídicas dos agentes públicos atuantes no Instituto Nacional do Seguro Social, bem como as circunstâncias
negativas suportadas cotidianamente por seus beneficiários. Sendo verificada a violação a direitos fundamentais, e a lesão à dignidade da pessoa humana,
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manifesta-se a figura do dano moral previdenciário. Pleiteada a reparação
pelo ofendido, deve o prejuízo de ordem moral ser compensado pelo
Estado, devido à sua responsabilidade civil, extracontratual e objetiva,
pelos atos praticados por seus servidores. Frente a um tema pouco desbravado na jurisprudência, pretende este trabalho abarcar os pleitos
indenizatórios já apreciados pelos Tribunais pátrios.
ABSTRACT:
The present study deals with the unlawful practices of public agents
working in the National Institute of Social Security and the negative circumstances daily suffered by its beneficiaries. In case of violation of fundamental rights and injury to the dignity of the human person, comes
up the figure of the social security damage. When the injured pleads
for reparation, the damage must be compensated by the State, due to its
civil, non-contractual and objective liability, for the acts committed by its
servants. Faced with a theme that has not been well developed in jurisprudence, this work intends to explore lawsuits already appreciated by the
Courts.
RESUMEN:
El presente estudio versa sobre prácticas antijurídicas de los agentes
públicos actuantes en el Instituto Nacional del Seguro Social, así como
las circunstancias negativas soportadas cotidianamente por sus beneficiarios. Si se comprueba la violación a derechos fundamentales, y la
lesión a la dignidad de la persona humana, se manifiesta la figura del
daño moral. En el caso que se solicita la reparación por el ofendido, el
perjuicio deberá ser compensado por el Estado, debido a su responsabilidad civil, extracontractual y objetiva, por los actos practicados por
sus servidores. Frente a un tema poco desbravado en la jurisprudencia,
pretende este trabajo abarcar los pleitos indenizatorios ya apreciados
por los Tribunales brasileños.
PALAVRAS-CHAVE:
Dano moral, seguridade social, responsabilidade civil do Estado.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo científico visa abarcar a ocorrência do dano de
cunho extrapatrimonial no âmbito previdenciário, a iniciar pelas condutas antijurídicas perpetradas pelos servidores públicos operantes na autarquia federal – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – desde a data
de requerimento da benesse pretendida pelo contribuinte, até o ato decisório de concessão, restabelecimento, cancelamento ou indeferimento do
benefício pela administração. Expõe os vícios e abusos que permeiam o
trâmite dos processos administrativos perante o INSS, e igualmente na
análise do preenchimento dos requisitos pelos segurados e dependentes.
Ainda, traz à baila a responsabilidade civil da administração pública face
aos atos praticados pelos seus agentes, no desempenho de suas funções,
sob a luz da teoria objetiva da responsabilidade e do risco administrativo.
Nada obstante, visa traçar o liame entre o princípio da dignidade da
pessoa humana e imprescindibilidade de proteção dos direitos da personalidade dos administrados, bem como livrar o dia-a-dia dos segurados
e dependentes de, não meros aborrecimentos, mas reiteradas violações a
direitos fundamentais, que sucumbem à carência de guarida do princípio
protetivo previdenciário. O objetivo específico deste trabalho se atém à
timidez do poder judiciário na apreciação de lides que envolvem a necessidade de reparação civil pelo Estado, e a gradativa construção jurisprudencial acerca do tema, que comtempla apenas parte dos danos sofridos
pelos administrados.
O tema proposto será dividido em três capítulos, nos quais será feito
um apanhado geral a respeito das seguintes matérias: no primeiro tópico,
abordagem conceitual geral relativamente à configuração do dano, avançando para o dano extrapatrimonial em específico, este advindo da violação de direitos da personalidade, tratando sucintamente o princípio da
dignidade da pessoa humana e sua concretização, a responsabilidade civil
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e suas classificações. Além disso, traz a conceituação da responsabilidade
civil extracontratual do Estado, da teoria objetiva da responsabilidade e
do risco administrativo aplicável aos prejuízos advindos de condutas comissivas.
No segundo item, versará a respeito da organização da autarquia
federal previdenciária, bem como o conceito do processo administrativo federal e os atos de conteúdo decisório da administração, os vícios na
concessão de benefícios previdenciários, o mau funcionamento do serviço público, as situações em que atualmente os Tribunais determinam a
reparação civil pelo Estado. Também se especificam algumas das práticas
antijurídicas dos agentes públicos, consubstanciadas em atos comissivos e
omissivos, em especial no atendimento cotidiano da Previdência Social, e
que lesam direitos fundamentais de segurados e dependentes.
Por fim, no terceiro capítulo, traz considerações a respeito da avaliação do dano moral, da função compensatória e punitiva da indenização,
do papel do magistrado na fixação do quantum indenizatório, da cumulação de pedidos na seara previdenciária. Aborda igualmente a competência
para o julgamento das ações em que se postula a reparação do dano extrapatrimonial, encerrando o tópico com o prazo prescricional aplicável.
O método utilizado na presente pesquisa foi o bibliográfico, atendo-se às construções doutrinárias para a conclusão do estudo, sendo apresentadas problematizações que envolvem o tema em questão, localizados
principalmente nas questões que dizem respeito às ciências sociais e jurídicas, para que assim possam construir caminhos de exposição dogmática
crítica. A fim de complementar a abordagem teórica, busca ainda expor
a paulatina evolução das fundamentações jurídicas exaradas pelos Tribunais pátrios, analisando-se disposições jurisprudenciais e dados estatísticos, visando, a partir disso, contribuir para o aperfeiçoamento do sistema
protetivo previdenciário.
2. A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL E A
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
2.1 A configuração do dano
Em sentido amplo, o dano é a lesão de um interesse juridicamente
protegido (SEVERO, 2009). Segundo De Cupis (CUPIS, 1966): “O que o
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direito tutela o dano vulnera. Se o direito tutela determinado interesse humano, este pode ser atacado por um dano, que será um dano em sentido
jurídico (dano jurídico), enquanto contra ele o direito impõe sua reação”.
O dano moral é aquele de natureza não material que atinge a personalidade, a esfera íntima, afetiva e valorativa do lesado (SOUZA, 2000),
encontrando respaldo nos famigerados artigos 186 e 927 do Código Civil
Brasileiro (BRASIL, 2002): “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; bem como no parágrafo
único do artigo 927 do mesmo codex (BRASIL, 2002), que prevê: “haverá
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Por sua vez, o ato ilícito significa ato contrário à lei. Porém, nem
todo ato contrário à lei é ilícito, assim como nem toda conduta que gera o
dever de indenizar é ilícita. Portanto, o ato contrário à norma legal é “um
fato antijurídico, caracterizado pela desconformidade entre o ato e a norma legal, ou seja, caracteriza-se pela desobediência às exigências estabelecidas na lei para a validade do ato” (SILVA, 2012). Todavia, ao contrário
do direito privado, em que a responsabilidade exige sempre um ato ilícito, “no direito administrativo ela pode decorrer de atos ou comportamentos
que, embora lícitos, causem a pessoas determinadas ônus maior do que o
imposto aos demais membros da coletividade” (PIETRO, 2012) (sem grifo
no original), e daí exsurge o dever de reparação.
Para Maria Helena Diniz (DINIZ, 2014), o dano moral trata da “lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada
pelo ato lesivo”. Assim, todo indivíduo tem o dever de não praticar atos
nocivos, danosos ou prejudicais a outro, dos quais possam lhe resultar
prejuízos (SILVA, 2012).
2.2 O princípio da dignidade da pessoa humana
É de suma importância pontuar que “a proteção da personalidade é
a revelação de uma tendência do século XX, no sentido do redimensionamento da pessoa humana” (SEVERO, 2009). Essa tendência de proteção do cidadão se revela a partir de um direito geral da personalidade,
abrindo espaço para a concretização jurisprudencial de situações atípicas,
a partir de uma cláusula geral de proteção (LARENZ, 1978), com guarida
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na Constituição Federal (BRASIL, 1988), que desvela os princípios que
fundam a defesa da personalidade.
A reparação civil se encontra na dimensão constitucional das garantias e direitos fundamentais, com referência no artigo 5º, incisos V e
X da Constituição Federal (BRASIL, 1988), harmonizada com seu artigo
1º, que contém o princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, no inciso III (BRASIL, 1988), consagrou a
dignidade humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, como símbolo do compromisso assumido pela Carta Magna com
os valores mais caros do homem (ANDRADE, 2009). Na lição de Silvio
Romera Beltrão (BELTRÃO, 2005):
Os direitos e garantias fundamentais instituídos no art. 5º da
Constituição Federal têm como fonte ética a dignidade da
pessoa humana como forma de proteção e desenvolvimento
da pessoa. Em face do princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana, pode-se dizer que a pessoa é o bem supremo da ordem jurídica, o seu fundamento e seu fim. Sendo
possível concluir que o Estado existe em função das pessoas
e não ao contrário, a pessoa é o sujeito do direito e nunca seu
objeto.
A dignidade é atributo ou qualidade humana, composta por um
conjunto de direitos existenciais compartilhados por todos (ANDRADE, 2009), constituindo valor incondicional e incomparável, tendo como
pilares a igualdade e a liberdade. “O respeito à dignidade da pessoa humana constitui princípio fundamental, porque enraizado na consciência
coletiva das sociedades modernas” (ANDRADE, 2009). A inserção deste
princípio no texto da Constituição Federal é de suma importância para
sua efetiva proteção e seu amplo desenvolvimento pelos órgãos públicos
em geral. Impõe-se destacar que a dignidade não é algo que alguém precise postular ou reivindicar, porque decorre da própria condição humana
(ANDRADE, 2009).
Sobre o tema, leciona André Gustavo Corrêa Andrade (ANDRADE,
2009):
A par da sua aplicabilidade direta, o princípio da dignidade
da pessoa humana, com toda sua carga valorativa, também
atua como ‘critério interpretativo do inteiro teor do ordenamento constitucional’. O princípio impregna, com maior ou
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menor intensidade, todas as normas jurídicas. Relaciona-se,
porém, de forma mais próxima com duas categorias de direitos: os direitos da personalidade e os direitos fundamentais.
(grifo do autor)
Com os direitos da personalidade, quer se fazer referência a um conjunto de bens que são próprios do indivíduo, inatos ou inerentes ao homem, existentes independentemente do direito positivo, que se restringe
em sancioná-los (ANDRADE, 2009). “A impossibilidade de enumerar os
diversos atributos da personalidade passíveis de proteção talvez decorra
de que a personalidade não constitua, em si, um direito”, mas, um valor
fundamental do ordenamento. “São limites impostos contra o poder público e os particulares, atribuindo à pessoa um espaço que não pode ser
invadido” (BELTRÃO, 2005).
Neste raciocínio, de acordo com o próprio texto constitucional, o
dano moral passou a ter uma nova feição. O ilustre doutrinador Carlos
Roberto Gonçalves (GONÇALVES, 2014) assevera:
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos
da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a
imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e
5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
A reparação do dano moral é, em regra, pecuniária, e visa neutralizar
os sentimentos negativos, pois possibilita ao ofendido, de certa maneira,
atenuar seu sofrimento e desgaste, trazendo-lhe uma compensação (SILVA, 1999). O agente deve arcar com o ressarcimento e/ou satisfação devida, a partir da fixação de um valor pecuniário, cuja finalidade pedagógica
é precípua, enquanto que a de compensar os danos sofridos se mostra de
maneira secundária (OMIN; BUENO; FRACALOSSI, 2012).
Evidenciados os elementos caracterizadores da reparabilidade da lesão – esta advinda do ato ilícito cometido pelo agente causador do dano
– como o resultado danoso, o elemento subjetivo e o nexo causal, a responsabilidade civil nada mais é do que a obrigação de reparar o ofendido.
2.3 A responsabilidade civil e suas classificações
A responsabilidade civil não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a ação que o provocou (DINIZ, 2014). Em suma, pode se
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apresentar em diferentes espécies – quanto ao fato gerador, o fundamento
e o agente –, quais sejam, pela classificação de Maria Helena Diniz (DINIZ, 2014): a responsabilidade contratual, que se dá por descumprimento ou má prestação de uma atividade à qual alguém estava obrigado em
virtude de liame contratual, com fundamento nos artigos 389, 395, 402 e
403 do Código Civil (BRASIL, 2002), que, em regra, abarca a lesão à interesse patrimonial; a extracontratual, caso resultante da violação de um dever geral de abstenção, pertinente aos direitos reais ou de personalidade,
fundado em algum princípio geral de direito, por as partes não estarem
atreladas por uma relação obrigacional, e que atinge diretamente a pessoa.
Divide-se ainda na responsabilidade subjetiva, que se pauta na culpa ou dolo por ação ou omissão do agente causador do dano, exigindo
prova do elemento subjetivo; na objetiva, acaso fundada no risco, sendo
desnecessária a prova do elemento subjetivo, bastando a demonstração do
prejuízo e o nexo de causalidade.
Classifica-a também em responsabilidade direta, situação em que
responde o agente por ato próprio; e a indireta, em que emana de ato de
terceiro, sobre a qual o agente tem vínculo legal de responsabilidade.
2.4 A responsabilidade extracontratual do Estado: teoria objetiva
e a teoria do risco administrativo
Consoante previsto no art. 37, parágrafo 6º da Carta Magna (BRASIL, 1988), o Estado responde pelos danos causados a outrem, por ação ou
omissão praticada por seus agentes, nessa qualidade. A responsabilidade
é inerente à existência de um dever jurídico, e em havendo prática de ato
ilícito do servidor público que atinja a esfera íntima da vítima, advém o
dever do Estado de indenizar, de reparar o sofrimento do lesado, com base
na aplicação da teoria objetiva da responsabilidade e na teoria do risco
administrativo.
A execução dos serviços públicos inerentes à Previdência Social fica
a cargo do INSS, pessoa jurídica de direito público, ente da administração
indireta, criado para desempenhar funções típicas do Estado, e sendo assim, deve obedecer aos princípios constitucionais – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (TRÓPIA, 2016) – de acordo
com o caput do artigo 37 da Carta Magna (BRASIL, 1988): “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(...)”. Neste sentido, no tocante às autarquias federais, leciona Maria Silva
Zanella Di Pietro (PIETRO, 2012):
[...] vale dizer que ela tem o direito ao desempenho do serviço nos limites definidos em lei. Paralelamente, ela tem a
obrigação de desempenhar as suas funções; originariamente,
essas funções seriam do Estado, mas este preferiu descentralizá-las a entidades às quais atribuiu personalidade jurídica, patrimônio próprio e capacidade administrativa; essa
entidade torna-se responsável pela prestação do serviço; em
consequência, a Administração centralizada tem que exercer
controle para assegurar que a função seja exercida. [..]
Assim, a adoção do regime de responsabilidade objetiva guarda relação direta com o desenvolvimento social (SEVERO, 2009). Nas palavras
de Jean Rivero (RIVERO, 1981): “em direito civil a responsabilidade sem
culpa se resume unicamente à teoria do risco, o direito administrativo engloba, na sua teoria da responsabilidade sem culpa, a ruptura da igualdade
perante os encargos públicos”. A teoria do risco administrativo, por sua
vez, se consubstancia nos riscos inerentes à atividade pública e a necessidade de responder pelos danos dela decorrentes, independentemente da
culpa. Isto é:
Artigo 37. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras dos serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Por seu turno, o art. 43 do Código Civil (BRASIL, 2002) contém redação semelhante ao parágrafo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988).
Daí advém a figura do dano moral que permeia a seara previdenciária, em
especial na fase administrativa de análise de requerimentos e concessão
de benefícios pela autarquia federal responsável, o INSS. São inúmeras as
espécies de vícios e práticas ilícitas cometidas cotidianamente pelos servidores públicos – no exercício da sua função –, estas que afrontam a esfera
personalíssima dos segurados, motivo pelo qual a jurisprudência atual já
contempla situações que ensejam a reparação pelo Estado.
A tipologia dos danos se apresenta no direito público da mesma
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forma que no privado. A diferença mais relevante se dá nos efeitos da responsabilidade, como a inadmissibilidade de atribuição de caráter punitivo
como elemento agravante do quantum estipulado nos casos de responsabilidade objetiva (SEVERO, 2009).
Com efeito, o dano moral encontra singular importância quando
incidente nas relações previdenciárias, uma vez que ganha, neste ramo
da ciência jurídica, uma abrangência “eminentemente protetiva, já que na
seara previdenciária encontra-se uma aproximação do administrado com
a administração, ou seja, do sujeito de direitos com o prestador do direito” (AGOSTINHO; SALVADOR, 2013). Neste aspecto, “tal relação ganha
contornos únicos, ante a carga alimentar e social que reveste o cenário
previdenciário” (AGOSTINHO; SALVADOR, 2013).
Ora, sabe-se que quando um indivíduo tem seu pedido de benefício previdenciário negado junto ao INSS – na prévia análise, em sede de
processo administrativo –, em mãos da negativa administrativa é possível
pleitear a medida judicial cabível para a concessão da benesse pretendida.
A partir disso sabe-se, portanto, que a “cumulação dos pedidos de indenização por danos morais com a concessão do benefício previdenciário é
plenamente possível na esfera judicial” (PIAS, 2013), após a negativa da
autarquia previdenciária, já que a falta de indeferimento acarreta carência
de ação por falta de interesse de agir (ZIMMERMANN, 2011).
Isto porque é notório presenciarmos o INSS, enquanto autarquia
federal, cometer abusos e ilegalidades no que tange à concessão, restabelecimento, cancelamento e revisão indevida de benefícios aos beneficiários
da Previdência Social (TRÓPIA, 2016). Assim, quando presentes os requisitos legais na ação previdenciária proposta, há o dever de indenizar o
lesado. A busca pela reparação do dano moral visa amenizar o sofrimento
causado pelos abusos cometidos pelos agentes da administração pública
na concessão dos benefícios previdenciários (CAMPOS, 2010).
Quem responderá por eventuais danos causados ao administrado
será a própria administração, – resguardado o direito de regresso contra
seu agente, desde que este tenha agido com dolo ou culpa (art. 43 do Código Civil e art. 37, parágrafo 6º da Constituição Federal) (BRASIL, 2002)
(BRASIL, 1988) – e não o servidor causador do dano, já que a responsabilidade do Estado é objetiva, devendo a vítima somente produzir prova do
resultado danoso (advindo do ato antijurídico) e do nexo de causalidade
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com a conduta do agente causador, ou seja, o servidor do INSS. Assim, o
tema aqui tratado guarda relação direta com o efetivo funcionalismo do
serviço público, isto é, tem-se por essencial a noção da aplicabilidade da
teoria do funcionamento anormal do serviço observada por Paul Duez
(DUEZ, 1927), em três hipóteses: a) o serviço funcionou mal; b) o serviço
não funcionou; c) o serviço funcionou tardiamente.
Em relação à responsabilidade objetiva, Maria Silva Zanella Di Pietro (PIETRO, 2009) refere que a culpa do servidor público ocorrerá quando:
(...) o serviço público não funcionou (omissão), funcionou
atrasado ou funcionou mal. Em qualquer dessas três hipóteses, ocorre a culpa (faute) do serviço ou acidente administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado independentemente de qualquer apreciação da culpa do funcionário.
O funcionamento do serviço envolve a atuação estatal por meio dos
seus agentes, – servidores públicos atuantes nas agências da Previdência
Social – e se defeituoso (mau funcionamento), enseja o dever de indenizar.
Pode haver, igualmente, a ausência da intervenção estatal quando devida,
ou o funcionamento tardio, que representa uma prestação extemporânea
do serviço (SEVERO, 2009). Tem-se, em todos os casos, uma percepção
abstrata da culpa do servidor. Contudo, dispensa-se a prova pelo ofendido, frente à objetivação da responsabilidade estatal.
Assim em tema de responsabilidade civil do Poder Público, por dano
derivado de mau funcionamento de seus serviços, prevalece a chamada
responsabilidade objetiva (STOCO, 2004). Os elementos que compõe a
responsabilidade objetiva do Estado compreendem, na lição de Celso de
Mello (MELLO, 1996):
a) a alteridade do dano; b) a causalidade material entre o
eventos damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público
que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou
não, do comportamento funcional; e d) ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal.
Ainda, a responsabilidade do Estado na concessão de benefícios previdenciários é extracontratual, em que há um “dever negativo ou obrigação
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de não prejudicar” – ao contrário da contratual, em que há um dever positivo de adimplir o objeto da avença – “e, comprovado o comportamento
antijurídico, deve-se evidenciar que ele repercutiu na órbita jurídica do
paciente, causando-lhe dano específico” (STOCO, 2006). Neste liame, pode-se dizer que a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à “obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de
comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos
ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos” (PIETRO, 2012).
Na análise do dano moral previdenciário, a “relação entre os segurados e dependentes e o INSS é uma relação institucional regida por normas
de direito social, de caráter público e força cogente” (ALVES, 2016). Nesse
caso a responsabilidade civil do Estado por vícios na concessão de benefícios previdenciários é a responsabilidade civil extracontratual objetiva
(CAMPOS, 2010).
Consequentemente o Estado, independentemente da prova da culpa
ou dolo de seus servidores, tem responsabilidade pelos danos de ordem
moral infligidos aos administrados (segurados e dependentes) na prestação de serviços pela autarquia previdenciária – tanto na apreciação dos
benefícios requeridos junto às agências da previdência social, quanto no
curso do processo administrativo (nos atos de concessão, revisão, cancelamento e restabelecimento de benefícios) –, em seus atos comissivos ou
omissivos, ao cometerem abusos e ilegalidades, consistentes em práticas
antijurídicas que atingem os direitos da personalidade do ofendido.
3. AS ESPÉCIES DE VÍCIOS NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA QUE
ENSEJAM A REPARABILIDADE DO DANO MORAL PREVIDENCIÁRIO
A previdência social, conforme preleciona o art. 201 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), é uma forma de proteção social, com caráter
contributivo e filiação obrigatória a aqueles que desenvolvem atividade
laborativa, podendo ser facultativamente inscritos (ZIMMERMANN,
2011). No que tange aos beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), a legislação divide os administrados em segurados e dependentes.
A relação jurídica previdenciária possibilita o amparo dos beneficiários quando estes se deparam com situações de risco e necessidade social,
em razão da impossibilidade involuntária de garantir sua subsistência,
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“com o recebimento de prestações concedidas pelo INSS” (FARINELI;
MASCHIETTO, 2013). Os benefícios previdenciários são parcelas pagas,
“em dinheiro, aos beneficiários da Previdência Social, que são as pessoas
que podem ser contempladas com algum benefício previdenciário, ou
seja, os segurados e seus dependentes” (KERTZMAN, 2005).
Conforme preleciona o art. 25 do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) (BRASIL, 1999), existem, portanto, dez
prestações expressas em benefícios previdenciários e serviços quanto ao
segurado, quais sejam: a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por
idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial,
auxílio-doença, salário-maternidade e o auxílio-acidente. Quanto ao dependente cabe a concessão das seguintes benesses: a pensão por morte e
auxílio reclusão; e quanto ao segurado e dependente: reabilitação profissional (AGOSTINHO; SALVADOR, 2016).
Ora, os benefícios previdenciários são concedidos aos segurados
e dependentes por meio de ato administrativo realizado no âmbito das
Agências da Previdência Social (APS) da autarquia previdenciária (INSS),
precedido de um processo administrativo, em que se analisa o preenchimento dos requisitos legais (TRÓPIA, 2016). Processo este que consiste
em uma série de atos preparatórios para uma decisão final de conceder ou
negar a benesse pleiteada (CAMPOS, 2010).
Vale mencionar que o processo administrativo previdenciário é regido pelas normas dispostas na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na
Lei nº 8.213/1991 (BRASIL, 1991), na Lei nº 9.784/1999 (BRASIL, 1999), e
pelo Decreto nº 3.048/1999 (TRÓPIA, 2016). Nas palavras de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro (PIETRO, 2012), o processo administrativo “em sentido
mais amplo, designa o conjunto de atos coordenados para a solução de
uma controvérsia no âmbito administrativo” e continua (PIETRO, 2012):
[...] como nem todo processo administrativo envolve controvérsia, também se pode falar em sentido ainda mais amplo,
de modo a abranger a série de atos preparatórios de uma decisão final da Administração. [...]
Frise-se que o processo administrativo previdenciário deve obedecer
aos princípios constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV),
do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), as garantias do direito à petição (CF, art. 5º, XXXIV, “a”), a motivação das decisões (CF, art.
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93, IX) e a publicidade dos atos administrativos (CF, art. 37) (SAVARIS,
2011), bem como a razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII)
(BRASIL, 1988).
Nesse raciocínio dispõe José Antônio Savaris (SAVARIS, 2011):
[…] reconhece-se o direito do particular ao devido processo
legal (e as decorrentes garantias processuais constitucionais)
desde o requerimento administrativo. Com o indeferimento administrativo deflagra-se uma controvérsia que abre ao
particular dois caminhos: a interposição de recurso administrativo ou a invocação de tutela jurisdicional. [...]
Os vícios que ensejam a reparação pelo dano extrapatrimonial podem ocorrer em três ocasiões, genericamente: no processo administrativo
de concessão do benefício, no ato administrativo de concessão do beneficio – embora não permita a discricionariedade do servidor, mas apenas
a averiguação do preenchimento dos requisitos legais –, ou quando da
análise dos requisitos dos benefícios previdenciários (CAMPOS, 2010).
As hipóteses de incidência do dano extrapatrimonial, por ato comissivo
ou omissivo de servidor público no exercício da sua função, enseja a reparabilidade pelo Estado desde a inserção do segurado ou dependente em
uma agência da previdência social, até a decisão administrativa final.
Os exemplos são diversos (TRÓPIA, 2016) (MARTINEZ, 2009)
(AGOSTINHO; SALVADOR, 2016), veja-se, em síntese: a suspensão indevida de pagamentos e benefícios, sem o devido processo legal; retenção
de valores sem esclarecimentos aos beneficiários ou prévio aviso; atraso/
concessão tardia de benefício; demora na implantação do benefício; indeferimento de benefício sem justa causa; extravio/perda de documentos ou
do processo administrativo; retenção de documentos; recusa de protocolo
de documentos; lentidão na análise de revisões administrativas; procrastinação na devolução de parcelas indevidamente descontadas; descumprimento de decisões judiciais, de decisões hierarquicamente superiores, não
observância de súmulas e enunciados, má interpretação das leis; acusação
de ocorrência de fraudes sem pré-análise; erro grosseiro no cálculo da
renda mensal inicial, engano no cálculo de proventos; perícias deficientes, erro médico; falta de orientação dos administrados; informações errôneas; atendimento desatencioso; maus-tratos ao idoso; limite de senhas
para atendimento; exagerado tempo de espera.
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Em um breve apanhado, os vícios acima expostos de algum modo
ferem os direitos da personalidade dos administrados, em afronta à sua
dignidade, mas também a celeridade do processo, a boa-fé, a lealdade, a
separação funcional do poder, a ampla defesa, estando todos esses princípios constitucionalmente garantidos.
Assim, dano extrapatrimonial na concepção previdenciária “pode se
constituir por uma infinidade de casos, os quais caberão à jurisprudência,
na análise do caso concreto, verificar sobre a efetiva ocorrência de dano”
(ZIMMERMANN, 2011) – ou, acaso sejam apenas meros dissabores cotidianos –, e correspondente incidência ou não de responsabilização do Estado na reparação do respectivo dano. Deste modo, “nesta estreita relação
previdenciária de cunho eminentemente protetivo, a eficiência do serviço
público se mostra necessária para assegurar ao administrado um acesso
justo aos produtos do pacote de proteção” (AGOSTINHO; SALVADOR,
2013).
3.1 Os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema
A jurisprudência nacional, agindo como fonte informadora do Direito, atualmente contempla apenas uma fração dos abusos e ilegalidades
perpetrados em face dos contribuintes. No que tange ao cabimento do
pedido de indenização por danos morais, decorrentes dos atos praticados pelos agentes públicos na seara previdenciária, o nosso ordenamento
compreende algumas situações de forma ampla. Em síntese, são seis os
casos em que os Tribunais pátrios são pacíficos quanto ao dever de indenizar da administração pública, quais sejam:
1. Descontos indevidos nos benefícios (Ex.: empréstimos consignados), que geram o dano moral puro, in re ipsa, inerente aos próprios
fatos, dispensando-se a prova da extensão do prejuízo, bastando o mero
desconto. Neste sentido, reza o Tribunal Regional Federal (TRF) da primeira região (BRASIL, 2013):
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
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I – Nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que dispõe
sobre a autorização do desconto de prestações em folha de
pagamento, os titulares de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o INSS a
proceder aos descontos de valores referentes aos pagamentos
de empréstimos concedidos por Instituições Financeiras, nas
condições estabelecidas em regulamento a ser editado pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
II – Inexistindo autorização do autor para a efetivação de
descontos em seu benefício previdenciário, fato esse que restou, inclusive, reconhecido pela Instituição bancária, ocasião
em entabulou acordo com o autor, para anular os contratos
de consignação em pagamento, revela-se indiscutível o dano
moral sofrido, o que configura o direito à indenização pelo
Instituto réu, mesmo porque é perfeitamente presumível a
repercussão negativa, na espécie.
III – Afigura-se escorreito o arbitramento da indenização
por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista o caráter sancionatório e
pedagógico de tal condenação.
IV – Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.
2. Indeferimento e cancelamento administrativo de benefício com
posterior concessão ou restabelecimento judicial ou pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com ocorrência de erro na apreciação dos requisitos legais pelo servidor e evidente prejuízo ao beneficiário;
assim leciona o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar Recurso Especial em que o Tribunal de origem havia fixado indenização por danos
morais (BRASIL, 2013):
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ERRO NO
INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Em relação à indenização por dano moral causado por
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erro do servidor do INSS na análise dos pressupostos para a
concessão de benefício previdenciário, o Tribunal de origem
reduziu “o quantum indenizatório para o valor correspondente a 100 salários-mínimos” (fl. 420, e-STJ). (...).
3. A suspensão sumária do benefício, sem a devida investigação,
também é capaz de configurar o dano indenizável, como assim já decidiu
o TRF da quarta região:
DANO MORAL. SUSPENSÃO SUMÁRIA DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. É devida indenização por
dano moral ao segurado consistente em sofrimento infligido
pela suspensão sumária do benefício, além da demora injustificada no Julgamento do caso administrativamente. (BRASIL, 2008).
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO
IMEDIATO DE ORDEM JUDICIAL PELO INSS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL –
CABÍVEL.
1. A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no serviço previdenciário depende de comprovação de ato estatal, dano e nexo de causalidade.
2. Comprovada a suspensão indevida de benefício previdenciário e posterior demora em pagar seu retorno, fica demonstrado que o ato estatal foi o causador de vexame e estresse
desnecessário para o autor, cabendo ao INSS o pagamento de
indenização por danos morais.
3. Indenização fixada em R$ 10.000,00, de acordo com os
parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.
(BRASIL, 2015)
E, no mesmo sentido, a sétima turma do TRF da segunda região,
em trechos relevantes do voto proferido no julgamento de Apelação Cível
(BRASIL, 2011):
A sentença não merece reforma, senão vejamos: trata-se de
dupla Apelação Cível contra sentença proferida pelo MM.
Juízo da 3ª Vara Federal Cível do Espírito Santo (...) que jul-
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gou procedente, em parte, o pedido autoral, nos seguintes
termos: ‘Ante todo exposto, julgo procedente o pedido autoral, para reconhecer a prática do ato ilícito cometido pela
autarquia-ré, ensejando a ocorrência de dano moral, condenando-a ao pagamento, a título de reparação, no montante
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizados e
acrescidos de juros de mora, a contar do evento danoso, nos
termos da Súmula 54 do STJ.’ (...) Insurgiu-se a Parte Autora, em síntese, contra os prejuízos sofridos em decorrência
dos atos lesivos e abusivos praticados pelo INSS, referentes
ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu esposo, vez que o mesmo foi suspenso, rateado indevidamente
com uma suposta companheira, e que os valores não pagos
não foram restituídos quando deveriam. (...) Pelo exposto,
constata-se que os atos da parte ré que culminaram com a
redução/suspensão do beneficio previdenciário recebido
pela parte-autora são suficientes para caracterizar o ilícito
praticado pelo Estado. Necessário se faz configurar os danos
sofridos pela autora. (...)
4. Demora injustificada na implantação do benefício, após sentença
de procedência ou provimento de recurso perante o CRPS, causando restrição de recebimento de verbas alimentares ao segurado, o que transcende os meros dissabores cotidianos, ou, ainda;
5. Falhas na implantação do benefício concedido ou restabelecido
judicialmente, incorrendo o INSS no descumprimento de ordem judicial.
Assim tem sido o recente entendimento do TRF da quarta região,
tanto nos casos de demora injustificada e falhas no cumprimento de decisão judicial, quanto nas circunstâncias de atraso na implantação de benefício deferido no âmbito recursal administrativo, consoante se demonstra
pela ementa deste julgado da terceira turma (BRASIL, 2015):
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSS. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL À
AUTORA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
1. A Carta de 1988, seguindo a linha de sua antecessora, estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade
objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte pode-se dizer
que, de regra os pressupostos dar responsabilidade civil do
Estado são: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou
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antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de ausalidade entre
a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.
2. Em se tratando de comportamento omissivo, a situação
merece enfoque diferenciado. Decorrendo o dano diretamente de conduta omissiva atribuída a agente público, pode-se falar em responsabilidade objetiva. (...) De fato, nessas
condições, se o Estado não agiu, e o dano não emerge diretamente deste não agir, de rigor não foi, em princípio, seja
natural, seja normativamente, o causador do dano.
3. Hipótese na qual a demora superior a nove meses do INSS
em implantar benefício previdenciário que havia sido assegurado à parte autora na esfera recursal administrativa, a par
de ofender o disposto no art. 56 da Portaria MPS n. 548/11
(cumprimento da decisão em no máximo 30 dias), não se
compactua com o princípio constitucional da eficiência, que
deve pautar o agir administrativo na garantia dos direitos
dos cidadãos, de modo que configurado o dano moral pelo
não pagamento das verbas alimentares.
4. O quantum indenizatório deve ser definido atendendo critérios de moderação, prudência e às peculiaridades do caso,
inclusive à repercussão econômica da indenização, que deve
apenas reparar o dano e não representar enriquecimento
sem causa ao lesado.
Em outro julgado, o TRF da quarta região reafirma seu entendimento, igualmente nesta decisão proferida pela quarta turma (BRASIL, 2015):
ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE
COISA JULGADA PELO INSS – RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL – CABÍVEL.
1. A responsabilidade objetiva independe da comprovação
de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência
do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art.
37, §6º da CF/88).
2. O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou
mesmo o cancelamento de benefício por parte do INSS, não
se prestam para caracterizar dano moral. Somente se cogita
de dano moral quando demonstrada violação a direito sub-
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jetivo e efetivo abalo moral, em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração, já que a tomada de decisões é inerente à sua atuação.
Inexistindo justificativa do INSS para demora em cumprir
a ordem judicial transitada em julgado que determinou a
implantação do benefício de amparo assistencial, fica demonstrado que o ato estatal foi o causador da restrição de
recebimento de verba alimentar por parte da autora, o que
transpõe meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano.
3. Comprovada a responsabilidade do INSS pelos danos decorrentes da não implantação do benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais.
4. Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as
circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito,
a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido
para configuração do evento danoso. A indenização deve ser
arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a
prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda
evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano.
6. Extravio de documentos por parte do INSS, que, igualmente,
enseja o dano moral puro (in re ipsa), atentando-se à desnecessidade de
comprovação da extensão do dano, já que o prejuízo é presumido, bastando o extravio. O cabimento de indenização por danos morais neste caso
é amplamente pacificado, conforme preleciona o TRF da segunda região
(BRASIL, 2011):
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO INSS. EXIBIÇÃO POSTERIOR, PELA AUTARQUIA, DE DOCUMENTAÇÃO
DE PESSOA HOMÔNIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. (...) Comparando as informações extraídas desse histórico
do INSS (fls. 14/16) com os dados pessoais da autora (data de
nascimento e CPF), constata-se que se trata de pessoa homônima, o que demonstra negligência da Autarquia em relação
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aos documentos que lhe foram entregues.
2. Não resta dúvida que a conduta da autarquia, sem qualquer participação da autora gerou, no caso, diversos transtornos e aborrecimentos. É certo que toda dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem
estar, merece ser reparado, sem que se possa falar em industrialização do dano moral.
3. Quanto aos danos morais, mostra-se desnecessária a sua
prova, quando comprovada a falta de cuidado da Autarquia
ao extraviar documento da autora, pois, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo,
que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência
comum (STJ – Terceira Turma – RESP 200801555079 - Relator: Ministro Sidnei Beneti – DJE 04/08/2009).
4. A orientação jurisprudencial tem sido no sentido de que
o arbitramento da indenização do dano moral deve ser feito
com razoabilidade e moderação, proporcionalmente ao grau
de culpa e ao porte econômico do réu, valendo-se o juiz de
sua experiência e bom senso para corretamente sopesar as
peculiaridades de cada caso, de forma que a condenação
cumpra a função punitiva e pedagógica, compensando-se o
sofrimento do indivíduo sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa, afigurando-se justo o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais. (...).
Veja-se que, em maioria, os casos que ensejam a reparabilidade pelo
Estado – que já se encontram pacificados pela jurisprudência – estão
guarnecidos pela prévia concessão do benefício previdenciário, pela prova
cabal dos requisitos legais, do direito adquirido ou ato jurídico perfeito.
Isto é, palpável a insegurança do julgador ao apreciar o pedido de dano
moral na seara previdenciária, que somente enseja a indenização quando
o prejuízo do segurado ou dependente é inconteste. Contudo, nada impede que na avaliação do caso concreto haja o alargamento do rol de situações em que se admite o dano moral previdenciário. A jurisprudência se
amolda com o transcurso do tempo, conforme os juízos se deparam com
a argumentação jurídica dos operadores do Direito, bem como os fatos e
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provas produzidas nas ações indenizatórias movidas contra a autarquia
previdenciária.
Não se fala na banalização das práticas antijurídicas dos servidores
públicos como algo reiterado e inerente ao cotidiano dos administrados.
Por óbvio que, quando banal e claro o mero dissabor sofrido pelo segurado ou dependente, o mesmo deve ser absorvido pelo administrado, não
devendo ocupar o Poder Judiciário (CAMPOS, 2010). Por outro lado,
percebe-se o receio do julgador em penalizar a administração pública,
por considerar os abusos que permeiam o atendimento e a prestação dos
serviços como meros aborrecimentos.
É certo que o interesse público deve ser protegido, entretanto, não
é menos importante a integridade emocional do administrado, que em
grande maioria das vezes se encontra em situação de fragilidade social, já
que quando se trata de matéria previdenciária, lida-se com direitos de caráter fundamental. Não há dúvidas que várias são as práticas antijurídicas
cometidas pelos agentes públicos no decorrer do processo administrativo,
especialmente em relação ao ato de concessão dos benefícios previdenciários (ZIMMERMANN, 2011). Tais atos – comissivos ou omissivos, frente
à violação do valor universal e princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana –, devem ser insistentemente coibidos pelo poder judiciário, na busca da efetivação do direito fundamental à proteção previdenciária (CAMPOS, 2010) e dos direitos da personalidade dos administrados.
A importância do princípio da dignidade da pessoa humana, por
sua vez, é destacada pelo próprio texto constitucional, que lhe confere primazia no ordenamento jurídico. Assim leciona André Gustavo Corrêa de
Andrade (ANDRADE, 2009):
No âmbito da responsabilidade civil, com a consagração no
texto constitucional e, mais recentemente, no plano infraconstitucional do direito genérico à indenização do dano
moral, o princípio da dignidade da pessoa humana também
passou a ocupar lugar de destaque. É no referido princípio
que a reparabilidade do dano moral encontra seu fundamento (...).
Forçoso é concluir que a reparação civil imaterial pelo poder público também comporta abrangência no âmbito previdenciário, “destacando sua importante utilidade de assegurar, de maneira indireta, o efetivo
acesso eficaz e justo da tutela social protetiva, apresentando-se como
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modal jurídico necessário e instrumental para a proteção previdenciária”
(AGOSTINHO; SALVADOR, 2013).
Deste modo, considerando ainda a natureza jurídica alimentar das
prestações aqui tratadas – que servem como garantia básica da subsistência dos segurados e dependentes –, em caso de vícios, ilegalidades e
abusividades cometidas no sistema previdenciário, cabe ao administrado
buscar a reparação dos prejuízos por si vivenciados, caso tenha ocorrido
violação dos seus direitos da personalidade, em especial a inobservância
do princípio da dignidade da pessoa humana e do caráter protetivo da
Previdência Social.
Assim, frente ao caráter preventivo e pedagógico do instituto do
dano moral, resta clara a e necessária a reparação dos danos provenientes
do mau funcionamento dos serviços prestados pela administração pública
e das falhas dos seus agentes – analisando-se sempre o caso concreto de
forma individualizada, para que seja corretamente apurada a ocorrência
de dano – objetivando compelir o Estado a garantir a eficiência e fiscalizar
os atos dos seus servidores (ALVES, 2016), implementando a cobertura
previdenciária e protegendo o administrado.
4. OUTROS ELEMENTOS DO DANO MORAL
4.1 Da quantificação da indenização por dano moral
O dano moral tem natureza não econômica, visto que atinge a subjetividade do indivíduo, é difícil precisar o quantum a ser fixado, sendo
que a indenização tende a confortar de alguma maneira a pessoa lesada (FILHO, 2009). Assim, o dano extrapatrimonial representa “lesão de
interesse sem expressão econômica”, fenômeno que se revela quando da
efetivação do resultado lesivo (SEVERO, 2009). Contudo, é pacífica a indenizabilidade dos danos extracontratuais, tanto na doutrina quanto na
jurisprudência nacional e estrangeira.
A construção da moderna teoria da responsabilidade civil encontra-se fundada na ideia de reparação. Assegurar a vítima lesada à recomposição da situação anterior ao dano por ele sofrido é a função principal da
responsabilidade civil (ANDRADE, 2009). Indenizar, ressarcir e reparar
são os termos utilizados pela doutrina e pela jurisprudência; e o art. 944
do Código Civil (BRASIL, 2002) prevê que: “A indenização mede-se pela
extensão do dano”. Consagra este artigo o princípio da restitutio in inte-
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grum, pelo qual o dano deve ser integralmente reparado, com a reposição
da vítima no estado que se encontrava antes da lesão, ou, em não sendo
possível tal hipótese, através de um equivalente monetário (ANDRADE,
2009).
Daí a reparação pode ser específica (in natura), ou equivalente, em
pecúnia. Em sede de dano moral a reparação in natura é, naturalmente,
impossível, de modo que a resposta jurídica para essa modalidade de dano,
na tentativa de “equivalência”, vem sob a forma de indenização em dinheiro
– ainda que imperfeita – como única resposta do ordenamento jurídico
ao dano extrapatrimonial. Isto porque, de forma geral, não é possível a
reparação ou recomposição do bem personalíssimo lesado (ANDRADE,
2009). Os bens integrantes da personalidade não são quantificáveis em
pecúnia, isto é, não têm um preço. Não é possível afirmar que uma soma
em dinheiro corresponda ao bem atingido.
Uma particularidade dos danos morais é que sua quantificação depende do sopesamento e prudente arbítrio do magistrado, uma vez que
não há como se verificar a aplicabilidade plena do princípio da reparação
integral (SEVERO, 2009), e daí se identifica a satisfação mediante valores
substitutivos do interesse do lesado, a critério do julgador. Essa imprescindibilidade de transformar um resultado danoso sem natureza econômica
em pecúnia aferível representa um dos maiores obstáculos dos operadores
do direito. Nas palavras de Jovi Vieira Barboza (BARBOZA, 2006): “Qual
será o preço dessa dor? É óbvio que não terá preço. Mas, certamente, tornando-se realidade, algum julgador encontrará um preço para essa dor”.
Sendo inexistentes parâmetros legais para o arbitramento do valor
da reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbitramento
(CAHALI, 2011), nos termos no art. 953, parágrafo único, do Código Civil (BRASIL, 2002). Alguns critérios devem ser especificamente considerados, segundo Yussef Said Cahali (CAHALI, 2011):
1º. A natureza da lesão e a extensão do dano; 2º. Condições
pessoais do ofendido, mormente a repercussão da deformidade e suas novas condições de vida; 3º. Condições pessoais
do responsável, ou seja, suas possibilidades econômicas; 4º.
Equidade, cautela e prudência, pois não pode ensejar enriquecimentos em causa, nem levar à ruína o ofensor; 5º. Gravidade
da culpa (se houver); 6º. Arbitramento em função da natureza e
finalidade da indenização, essencialmente reparatória.
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No tema abordado, não há que se falar em prova da culpa, uma vez
que se trata de responsabilidade civil objetiva do Estado. Ultrapassados
os elementos a serem observados pelo julgador, frise-se que em cada caso
deverá ser aferido o conceito de razoabilidade. A ponderação observada
pelo magistrado para estabelecer o quantum debeatur deverá ser calcada
em critérios objetivos (MACHADO, 2014), evitando decisões aleatórias
(REIS, 1998).
A jurisprudência pátria vem exercendo importante papel neste âmbito, criando padrões a serem adotados pelo julgador na falta de previsão
legal (MACHADO, 2014). Neste aspecto, Sérgio Severo preleciona que a
postura do juiz sempre será relevante (SEVERO, 1996):
Ao juiz cabe também uma excepcional inversão de ordem
em relação às cargas satisfatórias e punitivas quando a situação assim o determinar, como pode ocorrer em casos particulares (ex., o racismo). Diante do presente cenário, observa-se que o papel do juiz é fundamental no estabelecimento da
satisfação dos danos extrapatrimoniais, devendo-se analisar
os elementos objetivos e subjetivos (...) na composição dos
interesses lesados.
A relação previdenciária e sua proteção estão intimamente ligadas
à eficiência do serviço público (MACHADO, 2014). Constatada a ocorrência do dano moral, sabe-se que é imprescindível a responsabilização e
reparação pelo Estado, embora não haja como medir a dor causada pelo
vício na concessão de um benefício, especialmente em um momento de
fragilidade e necessidade do segurado ou do dependente. Dessa sorte, a
responsabilidade civil não visa o enriquecimento sem causa do administrado, mas sim o retorno ao status quo ante – na medida do possível (MACHADO, 2014) – buscando a equivalência entre o montante arbitrado
e bem lesado, na tentativa de máxima reposição do bem perdido (REIS,
1998), apesar de inestimável.
É pacífico que a reparação do dano exerce relevante função de inibição dos atos antissociais, isto é, além de reparar, compensar, também
inibe. Contudo, no caso dos danos extrapatrimoniais é indiscutível que o
valor da indenização, representado em pecúnia, não tem a função reparadora específica, própria dos danos materiais, mas é sim satisfativa, desempenhando papel múltiplo de pena, satisfação e equivalência (REIS, 1998);
ela “oferece satisfação à consciência de justiça e à personalidade do lesado”
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(REIS, 1998). Consagrada a tese da compensação nos danos imateriais, e
não do ressarcimento propriamente dito, abre-se um leque de discussão
a respeito do quantum indenizatório que melhor atinja à satisfação do
lesado, no caso concreto.
Além disso, há a função punitiva e inibidora da indenização por danos morais, isto é, o viés de penalização do ofensor para fins de coibir
a recorrência da violação. O pagamento em dinheiro realizado pelo responsável deverá ensiná-lo a agir com mais cautela, cerceando seu ânimo
em lesionar. No caso da responsabilidade civil do Estado, desponta na
fiscalização e controle das práticas de seus agentes, no desempenho de
suas funções, avultando “a importância hoje dada à denominada tutela
inibitória, voltada à prevenção ou cessação do dano” (ANDRADE, 2009).
O seu fundamento está no artigo 5º, inciso XXXV da CF (BRASIL, 1988),
que garante a proteção judiciária contra a ameaça de direito, motivo pelo
qual não se faz necessária sua previsão no plano infraconstitucional (ANDRADE, 2009).
A sanção e diminuição do patrimônio da administração pública devem ser suficientes para estimulá-la no combate a atos lesivos e resultados danosos reiterados na prestação de seus serviços, abalando sua ordem
econômica de modo significante. Todavia, não pode existir enriquecimento sem causa do administrado, por ter sofrido tão somente um mero
dissabor, em detrimento do interesse público. Deve haver equilíbrio na
avaliação do dano moral, a fim de que se possa atingir o objetivo preventivo da indenização fixada, exercendo seu “papel na pedagogia da aprendizagem social” (REIS, 1998).
4.2 Da competência e da legitimidade passiva no processamento
das ações indenizatórias
No que tange à competência para julgamento do pedido de indenização por dano moral no âmbito previdenciário, esta é, em regra, da
Justiça Federal. Tal conclusão advém da redação do artigo 109, inciso I, da
Constituição Federal, o qual estabelece que a “competência cível da Justiça
Federal é definida ratione personae, e, por isso, absoluta” (BASSIL, 2012).
É determinada em razão das pessoas que figuram no processo como partes. No caso, como a ação em comento se processa contra o INSS, entidade
autárquica previdenciária, pessoa jurídica de direito público ente da ad-
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ministração indireta, o fato de figurar como parte atrai automaticamente
a competência para a Justiça Federal:
Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras,
rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça
do Trabalho; (...)
Por este motivo, a ação de concessão, revisão ou restabelecimento de
benefício previdenciário – em virtude da negativa administrativa – poderá ser cumulada com o pedido de reparação do dano extrapatrimonial,
acaso tenha ocorrido na esfera administrativa, processando-se ambos os
pedidos concomitantemente, ainda que entre eles não haja conexão, com
observância ao disposto no art. 327 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015): sendo compatíveis entre si, seja competente para conhecê-los
o mesmo juízo, sejam adequados para o mesmo procedimento.
O juízo que julgar a ação previdenciária principal deverá conhecer do
pedido que se refere ao dano extrapatrimonial (ZIMMERMANN, 2011).
Vale salientar que a ação será ajuizada em face do ente da administração
indireta responsável, e não contra a União, já que a autarquia federal previdenciária tem personalidade de direito público própria, respondendo
exclusivamente pelos seus atos. Poderá a administração – que em regra
responderá objetivamente perante o ofendido – pleitear seu ressarcimento em ação regressiva, a ser proposta pelo INSS em face do servidor que
praticou o dano, caso este tenha agido com dolo ou culpa, por ser indispensável a prova do elemento subjetivo. Trata-se de entendimento predominante a vedação da denunciação à lide do agente público na própria
ação de reparação intentada pelo administrado, não sendo obrigatório o
litisconsórcio passivo entre União e servidor civil.
Em outro viés, como o próprio inciso I do art. 109 da Constituição
Federal (BRASIL, 1988) estabelece, em relação às lides previdenciárias derivadas de acidente de trabalho, promovidas pelo trabalhador em face do
INSS, a competência continua sendo da Justiça Comum. Com relação a
este tema, o artigo 102 da Lei nº 8.213/1991 (BRASIL, 1991) determina
que, “nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e
higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Pre-
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vidência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis” (BASSIL,
2012). Nesse caso, o INSS ajuizará ação regressiva contra o empregador,
que tramitará na Justiça Federal, que por ser absoluta, atrai a competência
para si (BASSIL, 2012).
Contudo, consoante o previsto no parágrafo 3º do art. 109 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), “serão processadas e julgadas na Justiça
Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas
em que for parte instituição de previdência social e o segurado, sempre
que a comarca não seja sede de vara do juízo federal”, e, se verificada essa
condição, a lei poderá permitir que outras causas também sejam processadas e julgadas pela Justiça Comum (BASSIL, 2012). À vista disso, “se no
domicílio do segurado não existir Vara da Justiça Federal, a ação judicial
proposta pelo segurado em face do INSS” poderá ser processada na Justiça Comum, por meio da competência delegada (BASSIL, 2012). Entretanto, “o recurso cabível será sempre o Tribunal Regional Federal na área
de jurisdição de primeiro grau” (BASSIL, 2012), conforme preleciona o
parágrafo 4º do art. 109 da Constituição Federal (BRASIL, 1988).
Salvo as exceções em referência, conclui-se que é competente a Justiça Federal para processar e julgar as ações de cunho reparatório em face
da autarquia previdenciária (BASSIL, 2012). Oportuno mencionar que se
o autor da ação optar por ajuizar a ação perante o Juizado Especial Federal
deverá observar o valor de até sessenta salários mínimos, ou renunciar ao
valor excedente. Caso contrário, a ação deverá ser processada perante a
Justiça Federal Comum (ZIMMERMANN, 2011).
4.3 Do prazo prescricional aplicável
Quanto à prescrição, o artigo 1º-C, acrescentados à Lei nº 9.494/1997
pela Medida Provisória nº 2.180-35 de 2001 estabelece que “prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por
agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços públicos” (PIETRO, 2012).
A prescrição contra a Fazenda Pública já foi objeto de recurso repetitivo, e a jurisprudência do STJ já firmou entendimento pacificado
acerca do tema, defendendo que este é regido pelo art. 1º do Decreto nº
20.910/1932 (BRASIL, 1932), ainda que na responsabilidade extracontratual, com termo inicial (o dies a quo) se iniciando apenas quando o titular
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do direito violado tenha plena ciência do resultado danoso e/ou das consequências e extensão do prejuízo, que a depender da categoria do direito
lesado, pode ou não coincidir com o momento da violação. Afinal, não se
pode reclamar judicialmente um fato ou consequência danosa desconhecida.
Com efeito, nas palavras dos Ministros do STJ Ricardo Villas Boas
Corrêa e Eliana Calmon (BRASIL, 2013), esse entendimento apresenta-se
melhor adaptado ao direito contemporâneo, e enaltece a boa-fé das partes.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo procurou elucidar a responsabilidade civil da administração pública no que tange às práticas antijurídicas cotidianamente
adotadas pelos agentes públicos atuantes na autarquia previdenciária, no
exercício de suas funções, e o dever de indenizar do Estado, quando apurada violação aos direitos e garantias fundamentais dos administrados,
em especial pelo mau funcionamento dos serviços prestados.
Por ter o benefício previdenciário natureza alimentar, faz-se imprescindível à subsistência do beneficiário, devendo ser observada a urgência
na implantação das prestações, caso verificado o preenchimento dos requisitos legais. Por estar o administrado em situação de risco e necessidade social, os atos lesivos praticados pelos servidores do INSS, comissivos
ou omissivos, podem constituir não somente meros aborrecimentos, mas
verdadeiras ofensas aos direitos fundamentais do beneficiário. Diante
disso, a condenação do Estado no pagamento de indenização por danos
morais no âmbito previdenciário visa prevenir a reiteração das práticas
abusivas por parte da autarquia federal.
Por óbvio que as situações vivenciadas pelos segurados e dependentes se diferem em suas particularidades, motivo pelo qual o julgador
desempenha importante papel na análise dos requisitos ensejadores da
reparabilidade no caso concreto, bem como na fixação do quantum indenizatório. Isto porque, infelizmente, o que vemos na realidade da Previdência Social brasileira é que quando o administrado mais necessita do
apoio do Estado para se proteger do risco social a que está exposto, tende
a encontrar inúmeras dificuldades, desde o requerimento do benefício
pretendido até a decisão final do processo administrativo.
Os tribunais pátrios estão gradativamente construindo parâmetros
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para a caracterização do dano extrapatrimonial, sendo pacífica a responsabilização do Estado, com vistas à teoria objetiva, esforçando-se para colaborar com a proteção social e com a eficiência da administração. Assim,
aos poucos, firma alguns entendimentos a favor dos beneficiários, mas
ainda de maneira muito tímida e isolada, contemplando somente uma
fração dos resultados danosos experimentados na seara previdenciária.
Conclui-se, portanto, que o dano moral previdenciário é um instituto que deve ser amplamente debatido e estudado, reforçando a análise
do caso concreto em específico, com o objetivo de aperfeiçoar a jurisprudência pátria, a fim de exercer primordialmente a função pedagógica e
preventiva da indenização, mas também o caráter punitivo. Cabe ao Judiciário atuar com fins de coibir vícios, excessos e ilegalidades desde o primeiro atendimento nas agências da previdência social até o ato decisório
final no processo administrativo, sempre se norteando pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, da eficiência, da simplificação e desburocratização dos serviços, e o caráter protetivo da relação entre Estado e
beneficiários.
A reparação civil é um meio hábil para o controle e efetivação dos
direitos fundamentais do cidadão, e toma espaço no âmbito da seguridade social para a manutenção de uma relação mais justa e livre de abusos,
buscando a concretização das garantias e princípios constitucionais no
ambiente da autarquia federal previdenciária.
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PALABRAS CLAVE:
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A primeira vez que a modulação foi mencionada de modo expresso
no direito positivo brasileiro foi em 1999, no art. 27 da Lei 9.868.
O legislador admitiu o que, em certos casos, a jurisprudência do STF
já vinha fazendo, mesmo antes da lei: protrair os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade de uma lei ou de interpretação que lhe tivesse sido
atribuída.1
A nosso ver, a lei tida por inconstitucional em controle concentrado
é lei juridicamente inexistente.2
Alguns a qualificam de nula, já que seria uma lei natimorta. Nunca
deveria ter produzido efeitos, porque incompatível com a Constituição.
Precisamente por isso é que, a nosso ver, a qualificação de juridicamente inexistente cai ainda melhor, se adequa de modo mais perfeito, à
situação da lei inconstitucional: natimorta!
Já observamos por várias vezes serem definitivamente independentes os planos da inexistência, da invalidade e da ineficácia. Atos inexistentes, bem como os nulos, podem produzir efeitos, se tiverem aptidão
material para tal.
“Atos nulos são os que não existem e não produzem efeitos” é uma
afirmação relativamente comum, mas inteiramente incompatível com o
direito contemporâneo. Trata-se, de fato, de três planos distintos.
Admitir a subsistência de efeitos de lei tida por nula, ou, segundo o
que nos parece melhor, juridicamente inexistente, não significa entendê-la como “menos viciada”. Significa respeitar a boa-fé e tratar do direito a
partir de uma postura pragmática: serve ao usuário e, portanto, não pode
significar, para este, uma armadilha.
Além do respeito à confiança que tinha o jurisdicionado na lei em
vigor cuja presunção é de constitucionalidade, devem-se levar em conta
também o impacto social dos efeitos retroativos para decidir sobre a modulação.
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Uma postura ortodoxa, que privilegia a harmonia das conexões
abstratamente consideradas, esteticamente agradáveis, encaixáveis num
esquema lógico com que é fácil de lidar, vê a modulação como algo estranho. De fato, ortodoxamente, como admitir que certo texto normativo
seja nulo, ou juridicamente inexistente, e permitir que subsistam seus efeitos? À luz de uma postura mais tradicional, isto seria inadmissível.
Mas enxergar pragmaticamente o direito leva à necessidade de que
se aceitem institutos como a modulação. Segundo a ótica pragmática, produzir bons resultados, no plano da sociedade, é forte indicativo de que a
solução deve ser adotada.
De fato, apagar inteiramente, de uma só vez, todos os efeitos produzidos por lei tida por inconstitucional pode, em muitos casos, gerar
indesejável tumulto, impacto negativo, comprometendo indevidamente o
equilíbrio jurídico criado pela presunção de constitucionalidade da lei.
Portanto, em nosso entender, argumentos consequencialistas devem,
sim, ainda que secundariamente, ser levados em conta, no momento de
se decidir dever ou não haver modulação, mas apenas no caso do controle
concentrado de constitucionalidade.
Assim, se protege a confiança, que o jurisdicionado deve poder ter
nos atos do Estado, dimensão subjetiva da segurança jurídica, e, ao mesmo tempo, se evitam indesejáveis impactos na sociedade, decorrentes da
retroatividade irrestrita da declaração de inconstitucionalidade da lei ou
de certa interpretação que lhe tenha sido dada.
E, em nosso sentir, absolutamente inevitável e, de rigor, até mesmo
desejável que a visão pragmática do direito oriente o órgão jurisdicional
quanto a dever (ou não) haver modulação, no tempo, dos efeitos da decisão de procedência do controle concentrado. Entretanto, insistimos, devem ser levados em conta subsidiariamente, sempre gravitando em torno
de argumentos jurídicos. Assim, e por isso, não deve ser considerado bastante para orientar decisão quanto à modulação dos efeitos de decisão em
controle concentrado, que leva o contribuinte a uma situação mais favorável, o argumento de que o dinheiro que deixaria de ser arrecadado ou que
deveria ser devolvido faria falta aos cofres públicos.3
O fato de se terem tornado mais frequentes os casos que se levavam ao Poder Judiciário para discutir a constitucionalidade de uma lei, e
em que apagar inteiramente do mundo jurídico efeitos desta mesma lei,
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que se viria a considerar inconstitucional, se revelava bastante complexo
e impactante, foi o que gerou a tendência jurisprudencial de se atribuírem
efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, mesmo em
controle difuso, e, depois, de se consagrar na lei esta possibilidade.
Importante consignar, todavia, que a utilização indevida da modulação, transformando-a em regra, quando, na verdade, é exceção, pode
ensejar mais insegurança jurídica e estimular a edição de leis inconstitucionais.
A possibilidade de que haja modulação vem sendo, cada vez mais,
estendida também ao controle difuso.
O controle constitucional por meio do sistema incidental difuso
ocorre no exercício normal da função jurisdicional, quando a questão
constitucional desempenha papel de prejudicial em relação ao pedido
(mérito). Este controle é realizado por todo e qualquer grau de jurisdição,
inclusive pelo juízo singular. Nos Tribunais, incide a regra do full bench
(art. 97 da CF).
O sistema do controle difuso, num país em que precedentes não são
vinculantes pode, claramente, gerar problemas. Trata-se de sistema evidentemente mais adequado aos sistemas do common law.
Esta dificuldade foi parcialmente superada com a transformação das
decisões de recursos extraordinários (avulsos) em precedentes vinculantes no sentido forte da expressão.4 Portanto, a situação do recurso extraordinário “avulso” (= não repetitivo) já está incluída no art. 927, § 3.º, do
CPC. Tem-se usado a expressão recurso julgado “no regime da repercussão geral” para se referir, pura e simplesmente, ao recurso extraordinário
não repetitivo, entre A e B.
Mesmo antes de haver previsão legal expressa, como se viu, a sensibilidade muitas vezes revelada, em primeiro lugar, na jurisprudência, já
controlava a incidência dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade feita incidenter tantum. Princípios constitucionais eram a
base destas decisões – como o da segurança jurídica e o da boa-fé objetiva
– e são a base da previsão legal expressa.5
Por isso, a modulação da Lei 9.868/99, art. 27, não é, como dizem
alguns, exceção à regra da nulidade da lei inconstitucional6 (a nosso ver,
inexistência jurídica).
Amenizam-se, isto sim, os efeitos práticos, realizados no mundo

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

91

concreto, desta declaração, em função de outros valores, também de índole constitucional.
Na doutrina7, faz-se a distinção entre efeito executivo e normativo
da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade. A eficácia normativa
diz respeito ao ordenamento jurídico: assim, declara-se que a norma é
inválida (para nós, juridicamente inexistente, porque incompatível com a
Constituição Federal) e que não integra o direito objetivo brasileiro. Já a
eficácia executiva liga-se ao plano dos fatos, opera-se no mundo empírico.
A eficácia normativa de uma ADIn diz respeito à circunstância de
que a decisão de procedência redesenha o ordenamento jurídico, excluindo, deste conjunto de normas, uma delas, que, aliás, nunca deveria tê-lo
integrado, porque já nasceu incompatível com a Constituição Federal. A
eficácia dita executiva diz com o impacto desta decisão na vida das pessoas, no plano empírico. É perfeitamente possível distinguirem-se ambos
os planos.
O art. 927, § 3.º do novo CPC trata da possibilidade de haver modulação num outro contexto: quando há alteração de jurisprudência predominante do STF e de Tribunais Superiores, e mudanças de orientação
adotada em precedente vinculante.
Esta nova dimensão que se deu ao instituto da modulação decorre
da consciência que tem o legislador brasileiro, no sentido de que decisões
judiciais têm, em diferentes dimensões, carga normativa. Dito de outro
modo: são NORMAS, são direito, são a pauta de conduta que orienta o
agir do jurisdicionado.
Assim, se, em alguma medida, decisões judiciais são normas jurídicas, espraiando seus efeitos para além do caso concreto que decidem,
devem-se reconhecer e estudar as consequências deste fenômeno. Dentre
elas estão a necessidade de, sob certas condições, uniformizar, impor (precedentes vinculantes) e, muitas vezes, modular seus efeitos.
A modulação é, sem dúvida, como se observou há pouco, figura jurídica cujo objetivo é criar segurança jurídica, sob o prisma subjetivo, i. e.,
protegendo a boa-fé e a confiança. Trata-se, sem dúvida, de um instituto
que dá funcionalidade ao princípio.
O instituto, a nosso ver, deve ser abordado a partir de uma ótica voltada para o presente, que diz respeito à necessidade de se saber qual é a
pauta de conduta (= o que é o direito) a que se deve conformar minha
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ação e ao futuro: alterada a pauta de conduta, minha ação deve ser avaliada, lá na frente, não a partir da nova pauta, mas daquela que havia antes,
a que eu me submeti, de boa-fé, porque confiei.
Este é o sentido e a função substancial da modulação, prevista no art.
927, § 3.º, que permite sejam manipulados efeitos das cargas normativas8
de decisões judiciais que, normalmente, não fossem modulados, seriam
retroativos.9
A nosso ver, porém, a modulação de efeitos deve ser considerada
como permitida pelo sistema mesmo não havendo texto legal dispondo
expressamente a respeito.10
Mudanças frequentes e em curtos espaços de tempo, de pautas de
conduta, sejam elas provenientes originariamente, do legislativo, dos
Tribunais Superiores, de súmulas vinculantes ou não...etc... “são inconvenientes e comprometem a segurança jurídica, sob o ângulo da estabilidade”. Uma forma de neutralizar estes efeitos negativos é justamente a
possibilidade de se modularem os efeitos da nova regra.
Evidentemente, a modulação é instituto que se presta a prestigiar a
segurança jurídica, principalmente quando se trata de corrigir o desvio
consistente no fato de haver alteração brusca do direito, por obra de jurisprudência, num campo em que não seria desejável que isto ocorresse,
como, por exemplo, no direito tributário.
É sintomática a quantidade de grandes tributaristas que se preocupam com o tema.11
Presta-se, a modulação, quando há mudança da orientação dos tribunais, a criar a segurança, prestigiando a boa-fé e protegendo a confiança
que deve poder ter o jurisdicionado na conduta do Estado, inclusive na do
Poder Judiciário.
Sob certo aspecto e em certa medida, assiste razão a parte da doutrina que desvincula o art. 27 da Lei 9.868/99, que prevê a possibilidade de
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com objetivo de preservar situações de fato instaladas, cujo desfazimento viria a
gerar grave impacto no mundo empírico, daquela de que trata o CPC/16,
para quando houver alteração de jurisprudência dominante do STF ou de
Tribunais Superiores ou de precedente fixado em regime de repetitivos ou
IRDR (vinculantes, no sentido forte).
O princípio da proteção da confiança12 é o fundamento central da
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possibilidade de se limitar no tempo a eficácia da carga normativa das decisões judiciais, quando a jurisprudência consolidada gerou confiança, no
sentido de que não seria alterada. A possibilidade de modulação de efeitos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade tem outros fundamentos, além
deste, como, por exemplo, a necessidade de evitar impacto, decorrente de
se apagar integralmente o passado.13
Nesta medida, então, não se trata de fenômenos com os mesmos
fundamentos, exatamente.
Entretanto, parece-nos que o fundamento último, da modulação, em
ambas as hipóteses, é o mesmo: proteger a confiança. Este princípio está,
também, por trás da possibilidade, criada pelo legislador, de que se preserve o passado no julgamento de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, já que existe presunção de que a lei não é inconstitucional
– confia-se na sua higidez. Embora não única, esta é também, a nosso ver,
a razão de ser do art. 27 da Lei 9868/99.14
Fosse o único fundamento, toda Ação Direta de Inconstitucionalidade deveria ter, como regra, efeitos ex nunc, pois, quem age de acordo
com a lei, age confiando, de boa-fé. Mas, a este fundamento, soma-se a
avaliação do choque dos efeitos da declaração no mundo dos fatos. Ambos devem estar presentes.
Entretanto, é inevitável que haja juízo de ponderação em ambas as
hipóteses: modulação dos efeitos ex tunc tanto no do controle concentrado de constitucionalidade, do controle difuso feito pelo STF (é necessário
que se sublinhe que é apenas do controle difuso feito pelo STF, já que
todos os órgãos jurisdicionais podem fazê-lo) quanto na mudança de precedente vinculante ou na de orientação jurisprudencial firme e confiável.
Evidentemente, quanto mais legítimos aparentarem ser os atos, mais
protegida deverá ser a confiança.
Ou seja, quanto mais estável e firme for a jurisprudência, quanto
maior for a intensidade da carga normativa da manifestação do Judiciário,
consistindo em verdadeira pauta de conduta para o jurisdicionado, gerando confiança no sentido de que aquela norma era, de fato, direito, mais
necessária será a necessidade de se imprimirem, à mudança de rumos,
efeitos apenas prospectivos.
Por outro lado, é dever do Estado promover a segurança jurídica,
devendo o Poder Público agir de boa-fé, sendo coerente e não praticando
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o venire contra factum proprium. Neste sentido, ensina Nelson Nery Jr.
que: “Isto significa que o Poder Público deve ser coerente em suas condutas e, se propiciou ao administrado a segurança de que ele poderia praticar
determinado ato ou ter determinada conduta porque ao ver do Estado
estaria correta, não pode, de modo abrupto e incoerente com sua conduta
anterior, modificar seu entendimento em detrimento do administrado”.
(...)
“Essa proibição de venire contra factum proprium, que nasceu no
direito privado, impõe-se à administração porque decorre diretamente do
texto constitucional, pois agindo contra seus próprios atos a administração viola os princípios da segurança jurídica (CF 1º, 5º caput e XXXVI),
da solidariedade (CF 3º I), da legalidade e da moralidade administrativa
(CF 37 caput)”.15
A exigência de que as autoridades, em geral, ajam de boa-fé é, de
rigor, indispensável à segurança jurídica.16 Aqui se está referindo obviamente à boa-fé objetiva, que nada tem que ver com o plano interno, das
intenções: é a ausência de abuso, de coerência e de harmonia dos atos que
compõem suas condutas.17
Tudo o que se disse se aplica indubitavelmente à conduta do Poder
Judiciário.
Por aí se percebe que, na verdade, o Judiciário não deveria alterar,
com a frequência que o faz, a sua jurisprudência pacificada ou dominante.
Muito menos precedentes vinculantes.
O CPC é enfático ao demonstrar isto: art. 927, § 4.º: “A modificação
de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”. (g.n.)
O que a lei diz é que se deve ponderar entre a necessidade de mudança e a necessidade de segurança jurídica e proteção da confiança.
Mostra, com clareza, que a mudança de orientação firme dos tribunais não pode ser banalizada, quando diz que pode ser precedida de
audiências públicas e que podem ser ouvidos amici curiae. Art. 927, § 2.º:
“§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou
em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam
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contribuir para a rediscussão da tese”.
A tutela da confiança, quando relacionada à mudança da posição dos
Tribunais pode levar a (i) recomendar que esta não ocorra, pelo dever de
coerência, se decorre de “mudanças caprichosas de critérios decisórios”18
(ii) criação de regras de transição, em caso de haver mudança de regime
jurídico de alguma situação (iii) a não incidência do novo entendimento
em situações fáticas ocorridas antes da alteração.
A modulação consiste, como diz, com razão, Valter Shuenquener de
Araújo, de uma forma de tutela contra o Estado.19
Portanto, é recomendável, em tese, quando a nova posição, fruto da
alteração, prejudicar o particular.
Os critérios de que se têm valido os tribunais para modular os efeitos de suas decisões, quando estas alteram precedentes vinculantes ou os
rumos da jurisprudência já pacificada, são vários e muito raramente são
referidos expressamente.
É necessário que os Tribunais Superiores se conscientizem de que a
decisão acerca da alteração é tão relevante, quanto estabelecer a partir de
quando se operarão os efeitos da mudança. São dois objetos de decisão
relevantes e, sobretudo, diferentes.
A decisão a respeito deste thema decidendum deve haver sempre que
há mudança: no sentido de modular ou de não modular.
É dever das Cortes fazê-lo, de modo explícito e fundamentado. Não
pode o juiz que vai aplicar o novo precedente fazer, ele mesmo, a posteriori, a modulação.
Se não constar da decisão, podem as partes cobrar do Judiciário, por
meio de embargos de declaração, manifestação a este respeito, pois se trata de omissão.
Enfim, trata-se de figura que vem despertando interesse recentemente, e que, no art. 927, § 3.º do CPC de 2016, aparece ainda com contornos
mais novos e originais. Há um campo aberto para que a doutrina se dedique a estudá-lo de molde a contribuir para com a construção jurisprudencial. Que se logre, assim, extrair do uso do instituto toda a utilidade social
que tem a potencialidade de gerar.
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'Notas de fim'
		
1
Já em 1977, o então Ministro Leitão de Abreu (RE 79343/BA) disse
que “a lei inconstitucional é um fato eficaz, ao menos antes da determinação da inconstitucionalidade, podendo ter consequências que não é licito ignorar. A tutela da boa-fé
exige que, em determinadas circunstâncias, notadamente quando, sob a lei ainda não
declarada inconstitucional, se estabeleceram relações entre o particular e o Poder Público, apure-se, prudencialmente, até que ponto a retroatividade da decisão que decreta a
inconstitucionalidade pode atingir, prejudicando, o agente que teve por legítimo o ato e,
fundado nele, operou na presunção de que estava procedendo sob o amparo do direito
objetivo”.
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“DECLARAÇÃO, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DEC.-LEI N. 322, DE 7 DE ABRIL DE 1967 (RTJ
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CONCLUÍDO CONTRATO SOB A PROTEÇÃO DA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO”. (STF, RE
79343, rel. Min. Leitão de Abreu, 2ª T., j. 31.05.1977, DJ 02.09.1977).
		
2
Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 9. ed.
São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 329.
		
3
Nesse sentido, Fabio Martins de Andrade. Modulação e consequencialismo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, passim.
		
4
Ou seja, precedentes que, se desrespeitados, geram a possibilidade
do manejo da reclamação.
		
5
Sustentando a desnecessidade de previsão legal expressa para que
haja modulação no controle de constitucionalidade, seja principaliter, seja incidentalmente, e em qualquer tribunal que faça este controle é enfatizada por Antonio Alves Pereira Netto. Modulação de efeitos em matéria tributária: análise quanto aos fundamentos
constitucionais e às possibilidades de aplicação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 113
e ss.
		
6
Neste sentido Felipe Pravato. A constituição e a legitimação da modulação dos efeitos. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, São Paulo, v. 4, n. 6,
jul/dez. 2017, p. 16.
		
7
V. Teori Zavascki. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 4. ed. São Paulo: RT, 2017, p. 23.
		
8
Sobre esta carga ver: Teresa Arruda Alvim; Bruno Dantas. Recurso
Especial, Recurso Extraordinário e a nova Função dos Tribunais Superiores: precedentes
no direito brasileiro. 5. ed. São Paulo: RT, 2018.
		
9
Neste sentido, também Ravi Peixoto: “Ocorre que o efeito temporal
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como algo dotado de valor’ intrínseco. Não haveria uma aplicação analógica da regra da
irretroatividade das leis para que haja, então, uma irretroatividade do direito como um
todo. Nos textos normativos, há dispositivo expresso no sentido da irretroatividade da
lei, na atividade judicial, não. Veja-se, ainda como exemplo, que há texto normativo no
direito penal (art. 5º, XL, da CR) permitindo a retroatividade quando benéfica ao réu.
Há ainda dificuldades de se estabelecer quando há, exatamente, a consolidação de um
entendimento jurisprudencial” (Superação do precedente e segurança jurídica. Salvador:
Juspodivm, 2015, p. 270).
10 		
Ravi Peixoto. A superação prospectiva de precedentes: em busca de
fundamentos e dos requisitos materiais para a sua utilização na sistemática de precedentes adotada pelo CPC 2015. In: NUNES, Dierle Nunes; MENDES, Aluísio Gonçalves de
Castro Mendes; GONZAGA JAYME, Fernando (coords.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC de 2015. São Paulo: RT, 2017, p. 924. No mesmo sentido
Tércio Sampaio Ferraz Jr.; Roque Antonio Carrazza; Nelson Nery Jr. Efeitos ex nunc e as
decisões do STJ. 2. ed., Barueri: Manole, 2009, passim.
11 		
Ver por todos, Roque Carrazza (Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais - Competência dos Tribunais Superiores para fixá-la - questões conexas. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZZA, Roque Antonio;
NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. 2. ed., Barueri: Manole, 2009)
e Mizabel Abreu Machado Derzi (Modificações da jurisprudência no direito tributário:
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ao Poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, passim).
12 		
“A relevância do princípio da proteção da confiança, que é a dimensão subjetiva do princípio da segurança jurídica, gerou a necessidade de que este tenha
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RESUMO:
Este artigo tem por objetivo analisar a possibilidade da busca da jurisdição estrangeira como
forma de resolução de conflitos, tendo por base as
normas de Direito Internacional Privado. Analisa-se
o processo existente junto às Cortes Inglesas onde
brasileiros, vítimas do desastre ambiental de Mariana/MG buscam o ressarcimento pelos danos sofridos,
imputando responsabilidade à mineradora anglo-australiana BHP Billiton, uma das proprietárias da
empresa Samarco, com sede em Londres. Construída
esta base verifica-se que é necessário um elemento de
conexão para justificar o julgamento de fato ocorrido
no Brasil pela jurisdição estrangeira. O estudo foi desenvolvido com metodologia jurídico-teórica e raciocínio dedutivo, com técnicas de pesquisa bibliográfica
e documental. Concluiu-se que as normas de Direito
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Internacional Privado, bem como os entendimentos das cortes britânicas,
permitem o julgamento do caso em solo britânico.
ABSTRACT:
This paper aims to analyze the possibility of the search of foreign jurisdiction as a form of conflict resolution founded on the norms of Private
International Law. The process is analyzed in the English Courts, where
Brazilian victims of the environmental disaster of Mariana/MG seek compensation for damages, assigning responsibility to the Anglo-Australian
mining company BHP Billiton, one of the owners of the company Samarco, as head office in London. It is verified that a connecting element is necessary to justify the judgment of a fact occurred in Brazil by the foreign
jurisdiction. The study was developed with legal-theoretical methodology
and deductive reasoning, with bibliographical and documentary research
techniques. It was concluded that the rules of Private International Law,
as well as the understandings of the British Courts, allow the trial of the
case in England.
RESUMEN:
Este trabajo tiene como objetivo analizar la posibilidad de la búsqueda por la jurisdicción extranjera para la resolución de conflictos, basada
en las reglas del Derecho Internacional Privado. Se ha estudiado una demanda enjuiciada en los Tribunales ingleses, en que las víctimas brasileñas del suceso ambiental de Mariana/MG buscan compensación por los
daños sufridos, planteando la responsabilidad civil de la empresa minera
anglo-australiana BHP Billiton, con sede en Londres, que es una de las
accionistas de la empresa Samarco. Una vez establecida esta premisa, se
necesita de un elemento de conexión para justificar el juicio en la jurisdicción extranjera, por hecho ocurrido en Brasil. El estudio se ha desarrollado con una metodología teórico-jurídica, con técnica deductiva, en fuentes de investigación bibliográfica y documental. Se ha concluido que las
normas de Derecho Internacional Privado, así como la jurisprudencia de
la Corte Inglesa, autorizan que la demanda sea juzgada en suelo británico.
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PALAVRAS-CHAVE:
Responsabilidade por danos, empresa estrangeira, Direito Internacional Privado, jurisdição.
KEYWORDS:
Liability for damages, foreign company, Private International law,
jurisdiction.
PALABRAS CLAVE:
Responsabilidad por daños, empresa extranjera, Derecho Internacional Privado, jurisdicción.
INTRODUÇÃO
Bento Rodrigues, um pequeno distrito de Mariana/MG, foi palco
de um dos maiores desastres ambientais da história, quando, em 05 de
novembro de 2015, uma barragem de rejeitos de minério da mineradora Samarco Mineração S.A. rompeu-se despejando 62 milhões de metros
cúbicos, atingindo comunidades no seu entorno. Chegou ao Rio Doce e
percorreu 700 km até chegar ao Oceano Atlântico, levando um rastro de
morte e destruição, causando enormes prejuízos às cidades e à população
que vive à margem do rio.
A responsabilidade da empresa mineradora e de suas proprietárias
é visível, sendo que diversas pessoas que se sentiram lesadas buscam judicialmente o ressarcimento dos danos sofridos. Todavia, um grupo de
atingidos ultrapassou as fronteiras da jurisdição brasileira, pleiteando no
Poder Judiciário inglês a reparação de seus prejuízos, acionando uma das
sócias da Samarco Mineração S.A, qual seja, a mineradora anglo-australiana BHP-Billiton, em uma das maiores demandas já vistas, reclamando
um valor de £ 5 bilhões o que corresponde a R$ 25.000.000.000,00 (vinte
e cinco bilhões de reais). Questiona-se, todavia, a possibilidade das Cortes
Inglesas julgarem a demanda de fato ocorrido no Brasil.
Tem como objetivo discutir a busca da jurisdição internacional como
alternativa para a reparação de danos causados em desastres ambientais,
de forma especifica, analizar entedimentos jurisprudenciais estrangeiro
sobre o tema.
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O trabalho proposto se justifica ante ao sentimento de injustiça sofrido pelas vítimas de desastres ambientais, sobretudo em face dos recentes
episódios de rompimento de barragens de minério, a morosidade nos julgamentos em solo brasileiro e a crescente sensação de impunidade, sendo
portanto o fundamento do presente artigo.
A vertente metodologica utilizada é a juridica sociologica, apresentado uma abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa exploratoria, utilizando como técnica uma pesquisa bibliografica, documental e estudo de
casos, sendo que, quanto a coleta de dados serão fontes, os livros, artigos,
artigos de revistas e jornais, doutrina especializadas sobre temas correlatos ao da pesquisa
O referencial teórico utilizado como base para orientar a pesquisa
consiste na obra de Jacob Dolinger, Direito Internacional Privado, Contratos e Obrigações no Direito Internacional Privado.
Iniciamos nosso estudo pela compreensão do que é jurisdição, trabalharemos sua aplicação do Direito Internacional Privado observando três
elementos fundamentais. O primeiro se baseia em quais as categorias de
relações jurídicas, uma vez que trata-se de relações particulares de pessoas
de diferentes países e não de Estados Nacionais. O segundo fator constitui-se nos elementos de conexão, ou seja, quais os nexos que justificariam
a aplicação do direito nacional em solo estrangeiro e o que justificaria a
aplicação pelo Juízo estrangeiro). O terceiro fator demonstra qual é a lei a
ser aplicada em casos que envolvam atores de diferentes nacionalidades.
Após essa analise, passa-se a contextualizar o objeto do artigo, demonstrando o fato ocorrido em Mariana/MG, nos distritos de Bento Rodrigues
e Paracatu de Baixo, com as populações que vivem às margens do Rio
Doce, que foi atingido pela enxurrada de rejeitos de mineração.
1. DA JURISDIÇÃO E DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
Composto pela convergência das palavras latinas juris (jus, juris =
direito) e dictio (deriva do verbo dico, dicere = dizer), Jurisdição, Juris-dictio, é, etimologicamente, dicção, prolação, pronúncia do direito.
Nesse sentido, Dinamarco (2016, p. 453) explica que “o sistema processual é impulsionado por uma série de escopos e que em princípio o
Estado chama a si a atribuição de propiciar a consecução destes”, portanto
o conceito de jurisdição deve ser concebido como o poder dever de reali-
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zação da justiça Estatal por órgãos especializados do Estado, ou seja, é o
poder inerente a um Estado soberano para aplicar o direito em um caso
concreto, com o objetivo de solucionar de forma imperativa os conflitos
de interesses, resguardando, assim, a ordem jurídica.
Ainda, em uma concepção técnica, proíbe-se atos de autodefesa,
sendo a atividade jurisdicional “sempre substitutiva das atividades dos sujeitos envolvidos no conflito” (DINAMARCO, 2016, p. 455), prevalecente
à vontade do Estado, através do julgador, segundo o autor “Se a razão
estiver com o réu, à resistência deste, o Estado acrescenta a sua própria,
vedando ao autor novos atos de tentativa de obter o bem (coisa julgada).
De todo modo, dá-se sempre a substituição de todas as partes pela atividade jurisdicional do Estado.”
Torna-se claro que a jurisdição apresenta como finalidade institucional viabilizar a tutela de direitos, “a jurisdição, antes de ser um poder
do Estado, é um dever dele” (BERMURDES, 2006, p. 21). Tal afirmativa
se justifica porque havendo conflitos, litígios, estando ciente da proibição
da autotutela, cabe ao Estado a promoção da paz social, da composição
das lides, conforme ainda afirma o autor “a jurisdição só o Estado pode
exercê-la”.
A jurisdição se trata de um poder independente, destarte deve proteger a liberdade e garantias dos cidadãos, não podendo ultrapassar ou
ser tomada pelos demais poderes, segundo Greco Filho (2003). No Estado Moderno a administração da justiça é função essencial impedindo
que os litigantes realizem justiça com as próprias mãos ao tentar satisfazer pessoalmente a sua pretensão, ainda que legítima. A jurisdição seria,
assim, o “poder de aplicar a lei ao caso concreto”.
Um Estado soberano exerce a jurisdição em seu território, não enfrentando qualquer concorrência de outra soberania em suas competências legislativas, administrativas e jurisdicionais, dessa maneira, na ordem
interna fixa suas funções e seus limites (REZEK, 2018).
Já no âmbito internacional, a fixação das funções e seus limites se
dão por meio dos tratados e acordos internacionais celebrados entre Estados soberanos, limitada por fatores inerentes ao convívio entre esses,
levando em alguns casos a exclusão de sua própria jurisdição e em outros a recusa da jurisdição internacional.
Vale dizer que no ordenamento jurídico brasileiro, nos artigos 21 a
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25 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), há regras limitadoras
da jurisdição nacional. Destaca-se o disposto no artigo 24 que deixa “claro que uma ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência”, por outro lado em seu parágrafo único afirma “que a pendência de
causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil”,
ou seja, a legislação brasileira deixou claro que se houver disposição em lei
ou tratado em que o Brasil é signatário não será necessário a homologação
de sentença estrangeira para o seu cumprimento.
Está-se diante de relações internacionais e consequentemente do Direito Internacional, que se divide em Público e Privado. O primeiro é um
sistema composto pelas normas internacionais, abrangendo as relações
interestatais e os conflitos entre soberanias, tendo como fontes o costume
e os tratados internacionais, sendo que a verificação da observância dos
referidos tratados compete aos órgãos internacionais. Já o segundo, no
caso o Direito Internacional Privado, objeto do presente artigo, desenvolve-se a partir da necessidade de se forjarem critérios de determinação
do direito a ser aplicado em relações jurídicas estabelecidas entre sujeitos vinculados a sistemas jurídicos distintos. O que torna indispensável
precisar a competência do Poder Judiciário de cada país em relação aos
conflitos que envolvam pessoas, coisas e interesses que transcendem os
limites de cada soberania.
“O conflito de leis versa as relações humanas ligadas a dois ou mais
sistemas jurídicos cujas normas materiais não coincidem, cabendo determinar qual dos sistemas será aplicado” (DOLINGER, 2011, p. 9.), uma vez
que compete ao Poder Judiciário de cada país o controle da legalidade. O
autor crítica pertinentemente a denominação Direito Internacional Privado:
A principal fonte do Direito Internacional Privado é a legislação interna de cada sistema, razão por que não cabe falar em direito internacional uma vez que a autoria de suas
regras é interna e não internacional. Denota-se assim a
perfeita distinção entre Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, pois enquanto aquele é regido
primordialmente por Tratados e Convenções, multi e bilaterais, controlada a observância de suas normas por órgãos
internacionais e regionais, o Direito Internacional Privado é
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preponderantemente composto de normas produzidas pelo
legislador interno (DOLINGER, 2011, p. 23).
Nesse sentido aponta como uma denominação mais adequada aquela utilizada pelo direito britânico, qual seja, Conflict of Laws, isso porque
envolve todo tipo de conflito, não somente aqueles de natureza jurídica.
O Direito Internacional Privado é “o ramo do direito interno que
regula direta ou indiretamente as relações privadas” (MARQUES 2008,
p. 325). Tal entendimento pode ser completado ao assegurar que o direito internacional privado “desenvolveu-se a partir da necessidade de se
forjarem critérios para determinar o direito a ser aplicado a relações jurídicas estabelecidas entre sujeitos vinculados a sistemas jurídicos distintos” (AMARAL JÚNIOR, 2015, p. 19). Portanto, o Direito Internacional
Privado, é o conjunto de normas de direito público interno que diante de
um caso concreto, que comporta mais de uma ordem jurídica, busca encontrar qual o direito aplicável.
1.1 Categoria de Relações Jurídicas
Buscando a compreensão das relações entre particulares de diferentes países, a forma de solucionar os conflitos de interesses, mesmo que de
forma breve e pontual, necessita do esclarecimento acerca das as categorias de relações jurídicas.
Quanto a natureza do conceito de relação jurídica, há duas concepções teóricas. A primeira, personalista, clássica, amplamente dominante,
compreendendo relação jurídica como o vínculo entre duas ou mais pessoas, constituído por obra de um determinado objeto, em que há a outorga de poderes e deveres entre os sujeitos dessa relação.
Assim, para Amaral (2008), a relação jurídica somente se fará presente em uma relação social que surge em razão de um determinado interesse, seja econômico ou moral, apto a produzir consequências jurídicas,
concebendo-se, dessa maneira, uma estrutura cujo elemento subjetivo são
as partes, pessoas físicas ou jurídicas titulares de direitos e deveres.
O elemento objetivo, por sua vez, é o comportamento exigido às
partes fundando-se em uma prestação positiva ou negativa. Há, portanto,
dois fatores para a formação da relação jurídica, o primeiro é a relação social que é de ordem material, e o segundo fator, qual seja, a transformação
da relação de fato em relação de direito, que é de ordem formal. Destarte,
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surge como um somatório de efeitos jurídicos decorrente das relações entre as partes.
A segunda concepção e, em antítese à personalista, é a teoria normativista ou objetivista, aqui os sujeitos não estão em lados opostos, mas,
sob o comando da norma jurídica em um estado de colaboração recíproca. Não há aqui qualquer negativa sobre a existência de contatos mútuos
entre os particulares, mas percebe-se que teriam apenas a condição de
triviais relações de fato, consequentemente a relação jurídica é apenas o
vínculo entre os sujeitos e o ordenamento jurídico.
Surge, aqui, um novo formato de relação, de um lado o ordenamento
jurídico, e do outro os sujeitos, tendo como objeto a necessidade da regulamentação pela norma de um comportamento advindo de um fato jurídico. Sob essa ótica, é possível transcender a ideia da existência de uma
relação jurídica apenas entre pessoas, físicas ou jurídicas, mas também
entre essas e coisas, lugar ou lugares e até mesmo entre coisas e coisas.
Ainda assim, sendo a relação jurídica uma relação social, ocorrendo apenas entre pessoas, sejam físicas ou jurídicas, a teoria personalista
se mostra mais apropriada ao direito privado. Consequentemente relação
jurídica é fruto do vínculo que se estabelece entre duas ou mais pessoas,
surgindo direitos e deveres para ambas as partes.
Em conformidade com Amaral (2008), a relação jurídica de direito
privado, compreende as de personalidade, ou seja, aquelas que têm por
objetivo a proteção dos direitos inerentes à pessoa, como à vida, à integridade física, à honra, à saúde, à imagem, ao nome; as de família seriam decorrentes das relações familiares, como o matrimônio, parentesco, filiação
ou tutela; e ainda as patrimoniais, que são ligadas à satisfação dos direitos
econômicos.
Essa última pode ser dividida em reais e obrigacionais. Diz-se reais
se o direito é exercido “sobre a coisa, com exclusividade e contra todos”
(GONÇALVES, 2009, p. 7). Percebe-se que há um poder de utilização
direta das coisas, portanto o direito real é absoluto. Já as obrigacionais,
quando visa obrigações específicas e geralmente economicamente apreciáveis, tem como objeto uma prestação, um fazer ou um não fazer.
Quanto a sua eficácia, nota-se que a relação jurídica poderá ser absoluta ou relativa. Diz-se absoluta quando tem caráter erga omnes, isto é,
o titular do direito subjetivo nela contido o exerce contra todos, presente
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nos direitos personalíssimos e patrimoniais reais. Por outro lado, relativa
é quando o direito é exercido apenas em face dos sujeitos, uma ou de várias pessoas determináveis, como nas relações de família ou patrimoniais
obrigacionais.
Em princípio a relação jurídica somente é eficaz entre as partes, entretanto é possível uma eficácia reflexa afetando terceiros não participantes da relação, o que ocorre na extinção de uma relação acessória de garantia, como a fiança por ter extinto a relação principal.
Também poderá ser classificada como simples, quando se forma
apenas um vínculo, entre as partes, ou complexas, quando várias relações
se cruzam, onde há pluralidade de direitos e deveres entre as partes. E
ainda classificada quanto à natureza, sendo principal quando é autônoma,
que existe de per se, ou acessória quando, na sua existência ou eficácia,
depende de uma principal.
1.2 Elemento de Conexão
Em verdade, o Direito Internacional Privado tem por finalidade a
“criação de regras que orientem juízes e tribunais, na escolha da lei aplicável” (AMARAL JÚNIOR, 2015, p. 19). Dessa maneira seguindo determinações de uma lei interna evidencia a aplicação da norma estrangeira,
havendo um autêntico diálogo entre ordenamentos jurídicos diversos,
seja em temas de direito civil, comercial, administrativo, industrial, fiscal,
processual, penal e mais recentemente, por que não, ambiental.
Para haver a necessidade de aplicação do direito estrangeiro, é obrigatório o elemento de conexão, ou seja, a existência de um fato capaz de
atrair a aplicação de uma norma estrangeira, o que, consequentemente
causa um conflito de leis no espaço, em conformidade com Del´Olmo
(2014, p. 45).
Nesse contexto, visando apaziguar os conflitos existentes, é necessário identificar os elementos de conexão, ou seja, a parte do Direito Internacional Privado que determina o direito aplicável, seja o nacional, que é
o do julgador do caso, ou o estrangeiro. Ainda, para melhor compreensão
é de vital importância fazer a distinção entre objeto de conexão, elemento
de conexão e consequência jurídica.
Fatores como a capacidade jurídica, nome de uma pessoa ou pretensões jurídicas decorrentes de um caso concreto, são exemplos de objeto
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de conexão, ou seja, a matéria a que “se refere uma norma indicativa ou
indireta de Direito Internacional Privado empregando questões jurídicas
vinculadas a fatos ou elementos de fatores sociais. O elemento de conexão, por sua vez, é a parte que torna possível a determinação do direito
aplicável” (DEL’OLMO 2014, p. 45), nacionalidade, domicílio, lei do foro.
Finalmente, a consequência jurídica é a aplicação de um direito material.
Na existência de conflitos, a busca pela sua composição inicia-se
com o julgador qualificando os fatos questionáveis alegados e provados
no objeto de conexão da norma apropriada ao caso concreto. Sabida a
norma, o elemento de conexão indicará o direito a ser aplicável seja ele o
nacional ou o estrangeiro, e a aplicação dessa legislação será a consequência jurídica. A rigor, o elemento de conexão é a chave para solucionar os
conflitos de lei no espaço, mas qual é esse elemento?
Existe uma classificação objetiva das “regras de conexão, agrupando-as em reais, pessoais e institucionais” (VALLADÃO, 1980, p. 265-266). As
primeiras, reais, são aquelas que encerram um elemento espacial, como o
lugar do ato ou do fato, a situação da coisa, lugar de origem ou nascimento, domicílio ou residência habitual. As pessoais, por sua vez, dizem
respeito a nacionalidade, a religião, a tribo, a raça a vontade expressa ou
tácita. Por fim, as institucionais ou reais de natureza especial estão ligadas
ao pavilhão (bandeira) ou a matrícula de navio ou avião e o foro.
Há ainda outras quatro regras de conexão, segundo Reichsteiner
(2010, p. 80-81), classificando-as em delituais ou penais, que é o lugar do
ilícito (lex delicti commisi), domicílio ou nacionalidade do infrator ou da
vítima, natureza da infração e lei do dano (lex damni); voluntários que é a
lei do lugar da celebração, do lugar da execução e autonomia da vontade;
normativas que são lex fori, lex causae (que contém todas as normas de
conexão que não seja lex fori) e lei mais favorável, que compreende ao menos cinco tipos: lei mais favorável ao menor (favor infans); valida ato ou
contrato (favor negotti); manutenção do vínculo conjugal (favor matrimonii); pessoa que sofreu danos (favor laesi) e lei favorável ao consumidor;
e finalmente as processuais na qual o juiz do principal se estende ao acessório, além da autonomia da vontade das partes em escolher a jurisdição.
Cada país escolhe os elementos de conexão que melhor lhes convêm
para compor o direito internacional privado nacional. O Brasil, por exemplo, elegeu a lex domicili para reger o começo e o fim da personalidade, o
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nome, a capacidade e os direitos de família; quanto aos bens, aplica-se a
lei do local onde se encontra ou a lex rei sitae.
Observa-se o disposto no art. 7º da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro (LINDB), isto é, o ato jurídico será regido pelas normas
do país em que a pessoa for domiciliada.
1.3 Lei Competente
Para definir a lei competente a ser aplicada no caso concreto cada
país adota a forma de conexão presente em seu sistema jurídico, mas, em
que pese sistemas e elementos diferentes, as conexões centradas na pessoa
são as mais utilizadas, gerando a primazia de dois fatores, quais sejam, nacionalidade e domicilio, sendo estes os que solucionam a grande maioria
dos conflitos em Direito Internacional Privado.
Para Del’Olmo (2014, p. 48-50), no “primeiro desses fatores, a nacionalidade é o vínculo jurídico de direito público interno” que une uma
pessoa a um Estado, pressupondo “que a pessoa goze de determinados
direitos frente ao Estado que é nacional, como direito de residir, trabalhar,
o direito de não ser expulso ou extraditado e o direito à proteção do Estado (inclusive a proteção diplomática e a assistência consular, quando o
nacional se encontra no exterior)”, votar e ser votado, esses últimos fazem
parte da cidadania, que é o vínculo político com o Estado. Além desses há
a naturalidade que é o simples vínculo territorial pelo local de nascimento. Atualmente é elemento de conexão em vários países europeus, sendo
utilizado “para resolver conflitos de leis no espaço referentes ao estatuto
pessoal”, como personalidade ou capacidade, “o estudo da nacionalidade é de grande importância para o direito internacional privado” vez que
permite a distinção “entre nacionais e estrangeiros que gozam de direitos
diferentes”. Ainda afirma o autor que, tradicionalmente, como circunstância de conexão, “a nacionalidade é definida pela lex fori, que se funda no
direito constitucional do estrangeiro, no do foro, no lugar de nascimento
da parte interessada ou de seu pai”, assim mesmo o apátrida poderá utilizar-se desse elemento de conexão, pela sua última nacionalidade, seu
domicilio/residência habitual ou lex fori.
Inicialmente é de fácil compreensão que, em situações cujos sujeitos,
brasileiros ou estrangeiros, se encontram em território nacional aplicar-se-á a lei brasileira, tratando-se da regra da territorialidade. Todavia, a
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LINDB apresenta elementos de conexão para indicar a lei aplicável quando naquele caso concreto é possível a aplicação de uma legislação estrangeira, não ferindo a soberania estatal ou a ordem internacional.
O segundo fator, que é o domicílio, é o elemento de conexão adotado
pelo Brasil conforme o disposto no art. 12 da LINDB, predominante na
maioria dos ordenamentos jurídicos. Toda vez que o réu for domiciliado no Brasil ou quando em solo brasileiro deverá ser cumprida a obrigação ou a pena, mesmo em processos que envolvam estrangeiros, são de
competência de autoridade judiciária brasileira. Somente a ela compete
conhecer sobre as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Contudo,
poderá cumprir solicitações de autoridade estrangeira competente pelas
chamadas cartas rogatórias.
Ocorre que o conceito de domicílio é variável, em outros ordenamentos jurídicos podem ser a simples residência, a residência habitual,
sede principal dos negócios e interesses, sede do estabelecimento comercial, o domicílio de origem, ou seja de naturalidade, e ainda, como no
direito inglês, o local do lar, do domicilio, permanent home.
Segundo CPC/15, nos artigos 70 a 78, o domicílio será o local onde a
pessoa se estabelece com ânimo definitivo, podendo ainda ser voluntário
ou necessário. Atualmente é bastante comum a pluralidade de domicílios,
nestes casos deve-se dar preferência sucessivamente ao domicílio nacional, após o legal em detrimento do voluntário, e por fim àquele que coincida com a residência.
Quanto à homologação de sentença estrangeira, o procedimento
correr-se-á no Superior Tribunal de Justiça (STJ) possibilitando o seu
cumprimento, observados os requisitos presentes no art. 15 da LINDB,
entre eles o fato da sentença “haver sido proferida por juiz competente, e
estar traduzida por intérprete autorizado”. Mas acaso as leis, os atos e as
sentenças de estrangeiros “ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”, conforme o art. 17 da LINDB, “não terá eficácia
alguma”.
Observa-se que a ordem pública impõe limites à aplicação do Direito
Estrangeiro, uma vez que reflete os valores da sociedade local nas normas
imperativas, como exemplo pode-se apontar a legislação trabalhista ou o
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
Há, ainda, outros elementos de conexão que determinam a aplicação
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da norma, no caso as conexões reais ou lex rei sitae, isto é, tratando-se
de imóveis aplica-se a lei do local onde este se encontra, sendo admitido
quase que universalmente, inclusive positivado no ordenamento jurídico
brasileiro, precisamente no art. 8º da LINDB.
A grande maioria das legislações adota também como elemento as
conexões voluntárias, ou seja, o lugar de execução do contrato e da constituição das obrigações. No ordenamento brasileiro se faz presente no art.
9º da LINDB.
Em razão dos elementos de conexão, percebe-se que o Direito Internacional Privado tem por objetivo estabelecer as regras e princípios para
a extraterritorialidade da lei, definindo nas mais diversas situações, qual a
legislação a ser aplicada, a nacional ou a estrangeira.
Ocorrendo a aplicação do direito estrangeiro, caberá ao juiz apurar
a sua existência, conteúdo e vigência, seja das mais diversas formas, como
pessoal, judicial, extrajudicial, documental, pericial e mesmo testemunhal. Entretanto, poderá determinar que a existência e validade da norma
seja comprovada pela parte que sustentar sua aplicação, como disposto no
art. 14 da LINDB e art. 376 do CPC/15.
Observa-se que a prova exigida seria da validade da norma, que deverá ser recepcionada como lei e não como fato, tornando o direito estrangeiro equiparado ao nacional, sem jamais considerá-lo inferior, ou
ainda de uma pretensa superioridade da lei do foro. Cabe ao juiz, portanto, quanto à norma de Direito Internacional Privado, aplicá-la como ela
própria ordena.
Entretanto há limites à aplicação da lei estrangeira, nem sempre é
aplicada in totum, cada Estado Nacional tem os seus critérios de aplicação,
sendo o motivo mais empregado para limitar a utilização da lei estrangeira a ordem pública. O ordenamento jurídico brasileiro, precisamente o
art. 17 da LINDB, determina que não terão eficácia leis, atos ou sentenças
de outro país que ofendam a ordem pública.
Por fim, a lei estrangeira a ser observada será apenas a lei material,
substancial, quanto ao processo adota-se a lex fori, ou lei do foro, sendo
observado as regras processuais do juízo que julga o conflito.
2. O DESASTRE DE MARIANA
Bento Rodrigues, subdistrito de santa Rita Durão, no município de
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Mariana, Minas Gerais, foi o cenário de um dos maiores desastres industriais da história, quando em 5 de novembro de 2015 por volta das
16 horas e 20 minutos uma barragem de rejeitos de minério se rompeu
despejando cerca de 62 milhões de metros cúbicos de lama.
Com uma população estimada de 600 habitantes, com cerca de 200
imóveis, encontrava-se a cerca de 35 km do centro de Mariana, sendo
que desde o século XVIII foi um importante centro de mineração que
ainda é uma das características da região. Ainda se localizavam duas
barragens de rejeitos de minério, denominadas Fundão e Santarém,
ambas controladas pela empresa Samarco Mineração S.A., um empreendimento em conjunto de duas grandes empresas mineradoras, a
brasileira Vale S.A e a anglo-australiana BHP Billiton, conforme Reis
Neto e outros (2019).
O reservatório da barragem de Fundão, era relativamente novo
uma vez que sua operação se iniciara em 2008. Para a disposição dos
rejeitos, seu projeto previa um total aproximado de 79 milhões de m3
lamas e 32 milhões de m3 de rejeitos arenosos, segundo previsão contida no próprio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) à época passava
pelo seu primeiro alteamento e teria uma vida útil até 2022 (REIS NETO
et al, 2019).
Com o colapso da barragem foi lançado grande volume de rejeito de minério sobre o vale do córrego Santarém, atingindo, inundando
completamente com lama de rejeito os subdistritos de Bento Rodrigues e
Paracatu de Baixo. A situação se agravou ainda mais quando a lama atingiu o Rio Doce, e consequentemente seus afluentes. Na cidade de Barra
Longa, Minas Gerais, atingiu casas, praças, restaurantes, hotéis, escolas,
propriedades rurais desabrigando cerca de 1200 pessoas (REIS NETO et
al, 2019).
Imediatamente a mineradora Samarco afirmou que a lama não seria
tóxica, inclusive em 26 de novembro de 2015, a mineradora BHP-Billiton
declarou em sua página oficial que:
os rejeitos que entraram no Rio Doce são compostos de materiais de argila e lodo, provindos da lavagem e processamento de terra contendo minério de ferro, que é naturalmente
abundante na região. Com base em dados disponíveis, os rejeitos são considerados quimicamente estáveis. Eles não irão
alterar a composição química na água e permanecerão no
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ambiente como solos normais na bacia hidrográfica (ESCOBAR, 2015, s. p.).
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), “informou que das 80 espécies de peixes que
ocorrem no rio Doce, 11 estariam ameaçadas de extinção e 12 são endêmicas”, existindo apenas nessa bacia hidrográfica. A mortandade presenciada “logo após o desastre e o grande número de espécies crípticas da
bacia” reforçaram “as preocupações sobre a extinção de peixes endêmicos
ainda desconhecidos e de espécies importantes para a sobrevivência das
comunidades locais que exploram a atividade pesqueira.” Ainda são
desconhecidos os danos e os efeitos a longo prazo, sobre as espécies que
utilizam o estuário em alguma fase de seus ciclos de vida (DINIZ, 2015.
s.p.).
Entretanto, em 15 de dezembro de 2015 a Agência Nacional de
Águas (ANA) e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgaram relatórios em que justificaram a mortandade dos peixes pela elevada concentração de sedimentos, o que teria reduzido a concentração de oxigênio
na água e não a toxidade dos rejeitos. “As amostras de água coletadas ao
longo do rio Doce não evidenciaram a presença de metais dissolvidos em
quantidades que possam ser consideradas como contaminadas” (ESCOBAR, 2015, s. p.).
Apenas 7 dias após o desastre a lama chegou à foz do rio Doce,
quando invadiu o mar em forma de uma pluma marrom, atingindo várias reservas biológicas, entre elas Comboios, que segundo o ICMBIO
(Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade) é uma
unidade de conservação costeira que protege o único ponto de regular desova de tartaruga de couro na costa brasileira, e também o
Arquipélago dos Abrolhos, localizado no litoral sul da Bahia, a 250
quilômetros da foz.
Nesse contexto o meio ambiente, essencial ao ser humano, é
bem jurídico a ser tutelado, “reconhece-se a existência de dispositivos normativos que podem responsabilizar os sujeitos envolvidos
nos danos à natureza” (BOLTER; DERANI, 2018, p. 217). Ficaram
demonstrados no episódio de Mariana os danos ambientais causados, mas além deles a população no entorno do Rio Doce, sofreu e sofre
diversos prejuízos. Em uma sociedade pós-industrial os riscos não são
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mais pessoais, mas globais (SIMIONI; FERREIRA, 2019, p. 109-130).
3. O ELEMENTO DE ESTRAINEIDADE: BHP BILLITON
Em 06 de novembro de 2018, o jornal britânico The Guardian trouxe a seguinte notícia “BHP Billiton enfrenta processo de £ 5 bilhões de
vítimas brasileiras de desastre de Barragem” (BHP, 2018, s. p). Um dos
piores desastres ambientais do Brasil e do Mundo desencadeou uma das
maiores reivindicações já apresentadas a um tribunal britânico.
A mineradora anglo-australiana BHP Billiton está sendo processada
por cerca de 5 bilhões de libras esterlinas por vítimas brasileiras do desmoronamento da barragem de Fundão em Mariana.
Trata-se de uma ação coletiva, class action, distribuida em Liverpool em nome de 240.000 pessoas, 24 governos municipais, 11.000 empresas, uma arquidiocese católica e 200 membros da comunidade indígena Krenak.
O argumento para buscar a jurisdição estrangeira se deve ao fato que
a justiça brasileira se mostra lenta, alguns casos demoram décadas, além
dos valores serem bem inferiores, muitas vezes menores do que os danos
sofridos.
Segundo os advogados do Reino Unido, eles buscarão de 10 a 20
vezes os valores que são oferecidos no Brasil, um exemplo, pessoas que
perderam seu suprimento de água por duas semanas receberam £ 200
(R$ 1.000,00) no Brasil enquanto são reclamados entre £ 2.000 (R$
10.000,00) a £ (R$ 20.000,00) no Reino Unido.
Outro exemplo são os pescadores que receberam £ 20.000 (R$
100.000,00) para cobrir perdas associadas a três anos de pesca enquanto
estarão buscando junto às cortes inglesas 20 anos de perdas futuras em
razão do ritmo lento da recurperação do rio. Os municipios exigiram receitas fiscais perdidas e indenização pelo aumento dos custos de saúde
e desemprego. Nota-se que não se discute os danos ambientais, mas o
prejuízo sofrido, seja material ou moral.
A pergunta que se faz importante mencinar é se seria possível o julgamento de um fato ocorrido no Brasil em juridição estrangeira, precisamente na Inglaterra?
O primeiro obstáculo que surge é a demanda ser aceita, isso porque
os Estados geralmente não legislam sobre atos realizados fora de seu ter-
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ritório, uma vez que desafiaria a soberania de Estados Estrangeiros.
Entretanto, as Cortes Britânicas têm aceito o julgamento, vale lembrar que o sistema adotado é a Commow Law. “Este sistema caracteriza-se pela conjugação do direito consuetudinário com o legislado, em que a
lei é apenas uma dentre as várias fontes do Direito, no entanto a norma escrita não se sobrepõe às demais fontes do Direito, como o costume, a jurisprudência e os princípios gerais” (LEMOS JÚNIOR; BATISTA, 2018,
p. 51). Nesse sentido, recentemente, em 10 de abril de 2019 a Suprema
Corte (Camara dos Lordes) julgou o caso Lungowe v Vedanta Resources
Plc. O caso ocorreu em Chingola, Zâmbia, onde 1.826 pessoas afirmaram
que a mineradora Vedanta Resources Plc violou seu dever de garantir que
sua subsidiária na Zâmbia, Konkola Copper Mines Plc, não prejudicasse
o meio ambiente e as comunidades locais. Reinvindicaram indenização
por danos morais, danos à propriedade, perda de renda, comodidade e
aproveitamento da terra por causa das descargas de minas de cobre.
A Vedanta Plc, por sua vez, argumentou que o tribunal inglês não
tinha jurisdição para ouvir o pedido e deveria suspender o processo, inclusive que haveria abusos por parte das normas da União Europeia.
Ocorre que o julgamento pela Suprema Corte Bitrânica foi contrário
às pretenções da mineradora, uma vez que entendeu que a empresa matriz
incorreria em responsabilidade pelas ações e omissões de sua subsidiária
podendo ser julgada em solo inglês, destacando, ainda, que no país de
origem, Zambia, pela escassez de advogados, a dificulade de acesso à
justiça e a demora no julgamento os demandates não obteriam justiça. Assim, por unanimidade decidiram pela competência das Cortes Britâncas,
aplicando-se as normas de Direito Material da Zambia, mas observando
as normas processuais inglesas.
A similaridade dos casos é grande, o que modifica é o número de
demandantes nessa ação coletiva contra a mineradora BHP Billiton. O
processo foi distribuído pelos advogados do escritório anglo-americano
SPG Law junto a Business & Property Courts (Tribunal de Negócios e de
Propriedade) em Liverpool, no dia 04 de novembro de 2018.
Ao visar a reparação socioeconômica dos atingidos, de forma direta
e indireta, um dos argumentos apresentados foi a demora nos julgamentos pela justiça brasileira. A razoável duração de um processo é “direito
fundamental aparece como uma ferramenta tendente a eximir a chamado
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morosidade do Poder Judiciário que, muitas das vezes, é capaz de operar
manifestas inseguranças jurídicas” (GOMES; FERREIRA, 2017, p.102.),
sendo uma premissa inafastável do Estado Democrático de Direito. Além
de que muitas vezes no Brasil as indenizações são calculadas pelos tribunais tomando como parâmetro súmulas e decisões anteriores, já nas
Cortes Britânicas os valores levam em consideração o que for levantado
nos laudos periciais, atuando, assim, de forma mais justa.
Nos dois casos tem-se pessoas jurídicas inglesas. A BHP Billiton Plc
foi constituída em 2001 através da união da australiana Broken Hill Proprietary Company Limited (BHP) e da anglo-holandesa Billiton, tendo
sede tanto na Austrália, em Melbourne, quanto na Inglaterra, em Londres.
A pessoa jurídica nasce por via de um ato jurídico, seu contrato social e as demais formalidades exigidas para a sua constituição, e consequentemente para o reconhecimento que lhe for outorgado, observarão as
normas do país em que se formou, onde nasceu, onde adquiriu a personalidade jurídica, sendo este o país de sua nacionalidade ao qual continuará
ligado.
Ainda, segundo a Convenção de Haia concernente ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica das Sociedades, Associações e Fundações Estrangerias, de 1º de junho de 1956, considera como sede real o
lugar onde se situa a administração central.
Nesse sentido, para o Direito Inglês a pessoa é considerada domiciliada no país onde tem a sua residência permanente (permanent home), o
domicílio é um fator de conexão que liga uma pessoa a um determinado
sistema legal, e a lei de seu domicílio é sua lei pessoal. Por essa razão é
possível afirmar que a empresa anglo-australiana BHP Billiton, pode sim
ser julgada em seu país de origem.
Em Lungowe vs Vedanta Resources Plc., assim como sucedeu com a
barragem de Fundão em Bento Rodrigues, foi alegado a negligência por
parte da mineradora, vez que o dever de cuidado surgiu como resultado
de sua assunção de responsabilidade. Nesse contexto, a mineradora BHP
Billiton assumiu a responsabilidade ou tinha o dever de cuidado junto à
Samarco S.A., uma vez que é proprietária de 50% das ações, por essa razão
se torna responsável.
Após a distribuição da ação, o primeiro ato da defesa foi a tentativa
de transferir o julgamento para Londres. Todavia, a pretensão da minera-
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dora foi negada pelo juiz do caso, segundo ONE... (2019, s. p.).
Vale lembrar ainda que a empresa BHP Billiton, sofre uma ação coletiva nas cortes Australianas, movida por cerca de 3000 acionistas, visando
recuperar as perdas e danos sofridos, vez que após a tragédia as ações da
mineradora caíram em cerca de US$ 25 bilhões.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término deste artigo, face ao eixo analítico abordado, nas perspectivas do Direito Internacional Privado, da jurisdição e da extraterritorialidade, buscou-se compreender, em primeiro lugar, a simetria entre
categoria de relações jurídicas, elementos de conexão, e lei competente,
institutos que advogam mutuamente na transposição do juízo da dúvida.
Com efeito percebemos que a jurisdição está diretamente atrelada a
soberania de um Estado, sendo tratada como o poder dever de realização
da justiça, por órgãos especializados, ou seja, é o poder inerente a um
Estado soberano para aplicar o direito em um caso concreto, é a sua capacidade de dizer o que é direito, legislando e aplicando suas normas em
seu espaço territorial.
Entretanto mesmo a jurisdição nacional sendo um tema incontroverso há regras limitadoras, por exemplo no ordenamento jurídico pátrio
é possível apontar o disposto nos artigos 21 a 25 do CPC/15. Contudo, o
que elas impõem nada mais são do que normas de direito público interno,
que diante de um caso concreto que envolva mais de uma ordem jurídica,
tem por finalidade encontrar o direito a ser aplicado.
A ideia subjacente nutre-se do reconhecimento de que será a legislação interna de cada país soberano que irá determinar a aplicação de norma regulando direta ou indiretamente as relações privadas internacionais.
Há, dessa forma, a convicção de que o Direito Internacional Privado tem
como fonte principal a legislação interna de cada país.
Tratando-se de relações entre pessoas, físicas ou jurídicas, particulares de diferentes países é indispensável a compreensão das categorias de
relações jurídicas, nesse sentido a teoria personalista se apresenta como a
mais apropriada vez que há a outorga de poderes e deveres entre os seus
sujeitos, ressaltando que poderão ser reais e obrigacionais, absolutas ou
relativas, simples ou complexas.
Assimilando qual a relação jurídica entre as partes, havendo confli-
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to de leis no espaço, busca-se um elemento de conexão que justificaria a
aplicação de uma norma estrangeira. Há três grupos de regras de conexão. Aquelas reais, como lugar do ato ou do fato, as pessoais, que dizem
respeito a nacionalidade, e ainda as institucionais, ligadas à bandeira, à
matrícula de navio ou avião.
Certo é que cada país pode escolher os elementos de conexão que
melhor lhe convêm para compor o direito internacional privado nacional.
O ordenamento jurídico pátrio, elegeu a lex domicili para reger o começo
e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família; e a
lex rei sitae, ou seja, lei do local onde se encontra quando se tratar de bens,
direitos reais. Pontua-se, entretanto, que na grande maioria dos conflitos
em Direito Internacional Privado as conexões centradas na pessoa são as
mais utilizadas, provocando a preferência de dois fatores, quais sejam, nacionalidade e domicílio.
Após tais reflexões, diante do desastre ocorrido no dia 05 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues, distrito de Mariana/MG, passou-se a
discutir a responsabilidade da mineradora e suas proprietárias pelos danos e prejuízos causados.
O escopo deste artigo é esclarecer a possibilidade da busca da jurisdição estrangeira para a reparação dos danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, considerando que uma das proprietárias da
Mineradora Samarco é a empresa anglo-australiana BHP – Bilitton, com
sede na Inglaterra. Em uma ação coletiva, class action, distribuida em Liverpool, cerca de 250.000 pessoas, fisicas e jurídicas, incluindo uma comunidade indígena, cobram a título de indenização o valor de £ 5 bilhões
(cinco bilhões de libras estelinas), questionando-se assim a possibilidade
de tal demanda.
O ponto que se revela é, certamente, a necessidade do uso de normas
de Direito Internacional Público para justificar a demanda em solo estrangeiro por fato ocorrido no Brasil, mostrando-se indispensável a busca por
algum elemento de conexão que fundamente o julgamento pelas Cortes
Britânicas. No caso em apresso, percebe-se a presença como elemento o
domicílio.
Reside aqui um elemento de intercessão entre a norma brasileira e a
britânica, isso porque tanto no Brasil, como exposto, quanto na Inglaterra,
o domicílio é um fator de conexão que liga uma pessoa a um determinado

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

121

sistema legal. No direito inglês a pessoa é considerada domiciliada no país
onde tem a sua residência permanente ou permanent home., a mineradora
BHP Billiton tem sua sede em Londres, portanto a Inglaterra é o local de
sua residência.
Contribui ainda na solução do questionamento apresentado a Convenção de Haia concernente ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica das Sociedades, Associações e Fundações Estrangerias, de 1º de junho
de 1956, ao apontar que a sede real de uma empresa é o lugar onde se situa
a administração central. Ainda, em julgados recentes a Suprema Corte
Bitrânica tem entendido que a empresesa matriz incorre em responsabilidade pelas ações e omissões de suas subsidiárias podendo ser julgada em
solo inglês.
Desde logo, é perceptível a possibilidade da aplicação da jurisdição
estrangeira como alternativa a reparação de danos causados em desastres
ambientais, mas é imprescindível um elemento de conexão, de estraneidade, que justifique a aplicação de direito alienígena ou mesmo o julgamento do caso em outro país. Trata-se, portanto, de uma alternativa a
jurisdição nacional, quando em razão da demora, a busca pela justiça se
apresenta como um objetivo muitas vezes inalcançável, sendo portanto
possível o julgamento do caso pelas Cortes Britânicas.
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'Notas de fim'
1
“Aplica-se a lei do lugar onde as partes estão domiciliadas. Se as partes possuem
domicílio em lugar diferentes, irá prevalecer o domicílio do réu” (SILVA et al, 2017, s. p.).
2
“Em conflitos de posses de bens, será aplicada o regulamento do país em que se
encontra situados os bens imóveis” (SILVA et al, 2017, s. p.).
3
Para analisar a relação entre as políticas públicas e os objetivos do desenvolvimento sustentável, ver: GOMES; FERREIRA, 2018, p. 155-178.
4
Tradução livre de: “BHP Billiton facing £ 5bn lawsuit from Brazilian victims of
dam disaster” (BHP, 2018, s. p.).
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RESUMO:
O descaso com os direitos humanos dos presos,
no Brasil, é constante. Para refletir sobre essa questão,
se partirá da premissa de condição humana, a partir
das teorias elaboradas por Hannah Arendt. A seguir,
será realizada uma análise dos direitos humanos a
partir de duas abordagens: uma histórica, resgatando
as suas origens (haja vista que tais direitos são históricos, construídos socialmente); e uma acerca da
existência ou não de condições para ser portador de
direitos fundamentais. O trabalho parte, principalmente, das ideias de Hannah Arendt sobre a condição
humana para verificar como esta se aplica aos presos.
ABSTRACT:
The contempt about the prisoners’ human rights
is a constant. To think about this question, the starting point will be the concept of human condition,
from the theories elaborated by Hannah Arendt.
Next, the human rights will be examined from two
approaches: one historical, recovering their origins
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(once that those rights are historical, socially built); and the other about
the existence or not of conditions to bear fundamental rights. The study
comes, mainly, from Hannah Arendt’s ideas about the human condition to
verify how it is applied to the prisoners.
RESUMEN:
La indiferencia con los derechos de los presos en Brasil és constante.
Para reflexionar sobre esa cuestión, se partirá de la premisa de condición
humana, a partir de las teorías elaboradas por Hannah Arendt. Después,
será efectuado un analise de los derechos humanos partindo de dos abordajes: una histórica, resgatando sus orígenes (puesto que esos derechos
son históricos, construidos socialmente); y una acerca de la existencia o
no de condiciones para ser portador de derechos fundamentales. El artículo parte, principalmente, de las ideas de Hannah Arendt sobre la condición humana para verificar como se podría aplicarla a los presos.
PALAVRAS-CHAVE:
Ser humano; Direitos humanos; Sistema prisional brasileiro; Direito penal.
KEYWORDS:
Human being; Human rights; Brazilian prison system; Penal law.
PALABRAS CLAVE:
Ser humano; derechos humanos; sistema carcelario brasileño; derecho penal.
INTRODUÇÃO
O sistema carcerário, no Brasil, enfrenta uma situação caótica, de
desrespeito aos direitos humanos dos presos. Diante disso, se buscará analisar a condição dos presos no Brasil, sob a ótica da condição humana da
filósofa Hannah Arendt, a fim de tentar entender como o panorama degradante e cruel dos estabelecimentos penais ainda persiste.
Inicialmente, se buscará evidenciar teorias éticas acerca do ser humano, do que faz com que ele seja único entre os demais seres da natureza,
passando por conceitos clássicos, Iluministas e contemporâneos. Em especial, será abordado o conceito de condição humana de Hannah Arendt,
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bem como de suas definições de vita activa e vita contemplativa.
Em um segundo momento, se partirá para a análise dos direitos
humanos, de duas maneiras: primeiramente, a partir de um panorama
histórico, das lutas e conquistas que os consolidaram; e, posteriormente,
voltada à sua titularidade: basta ser humano para possuir direitos fundamentais ou é necessário o preenchimento de mais alguma condição para
tanto?
Por fim, o terceiro capítulo tratará da realidade dos presos no sistema
penal brasileiro, sempre sob a perspectiva da condição humana e dos direitos humanos, à luz da proteção constitucional e internacional conferida
aos direitos fundamentais.
O método de abordagem a ser utilizado é o método dedutivo, uma
vez que se partirá de premissas gerais, explicitadas na análise das definições de ser humano e direitos humanos, para chegar ao âmbito mais
restrito do sistema prisional brasileiro, a fim de verificar a questão dos
direitos fundamentais dos presos no Brasil.
Será realizada pesquisa bibliográfica, com a utilização de obras dos
diversos autores já citados e outros que contribuíram para o tema, bem
como do Acórdão da Decisão Liminar da ADPF nº. 347/DF.
1. SER HUMANO: DEFINIÇÕES ÉTICAS
Uma questão com que os filósofos sempre se preocuparam é o que
difere o ser humano dos animais, o que torna o homem diverso e próprio,
porque ele não se iguala aos demais seres presentes na natureza. Desde a
filosofia grega clássica até a contemporaneidade, muitos pensadores buscaram responder a essa questão fundamental.
Para Aristóteles, por exemplo, a atividade própria do homem é a atividade racional da alma. Ele acredita verdadeiramente que a excelência
do homem está na vida racional (NODARI, 1997, 388-389). Por meio da
racionalidade, o ser humano é capaz de buscar a própria felicidade, ao
contrário dos animais, que agem por instintos guiados pela natureza.
Portanto, para Aristóteles, o ser humano seria feliz se atingisse a finalidade que o universo reservou para ele, o que era alcançado por meio do
uso da razão. O homem só é feliz quando ocupa o seu lugar no universo.
Sendo um ser racional, o ser humano só pode ser feliz agindo segundo a
razão (NODARI, 1997, p. 389).
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Assim, se observa que, para Aristóteles, a característica diferenciadora entre os humanos e os demais seres da natureza é o uso da razão, e o
bem mais precioso é a felicidade.
Essa ideia do homem como animal racional foi resgatada durante o
Iluminismo, em especial com os pensadores contratualistas. Estes acreditavam que, por meio do “contrato social”, os seres humanos teriam abdicado de parte de sua liberdade para garantir seus direitos na vida em
sociedade.
De acordo com Jean-Jacques Rousseau, a liberdade é consequência
da natureza do homem. A sua primeira lei consiste em promover a sua
conservação, os primeiros cuidados devidos a si mesmo. Tão logo se encontre o homem na idade da razão, ou seja, ao tornar-se adulto e capaz de
raciocinar por si mesmo, sendo o único juiz dos meios apropriados à sua
conservação, ele torna-se por si o seu próprio senhor (ROUSSEAU, 1996,
p. 10).
É possível observar a ênfase no uso da razão, que torna o ser humano
capaz de sobreviver e lhe assegura o exercício da liberdade, pois uma vez
dotado de razão, o homem não mais necessita estar sob o poder dos seus
pais ou de sua família.
A associação dos homens no pacto social prescinde da abdicação de
uma parcela da liberdade inerente aos seres humanos. Entretanto, conforme defende Rousseau, o indivíduo não perde seus direitos ao se unir em
sociedade, pois em vez da pessoa particular de cada contratante, a associação produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros
quanto compõem a assembleia, que recebe, por sua vez, sua unidade, seu
“eu” comum, sua vida e sua vontade (ROUSSEAU, 1996, p. 22).
De forma semelhante, para John Locke, no estado natural, os homens eram absolutamente livres para decidir suas ações, dispor de seus
bens e de suas pessoas como bem entendessem, dentro dos limites do direito natural, sem necessidade de pedir autorização para nenhum outro
homem nem de depender da sua vontade. Entretanto, esse estado não era
de permissividade. O estado de natureza seria regido por um direito natural que se impõe a todos, e com respeito à razão, toda a humanidade
aprende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o
outro em sua vida, saúde, liberdade ou bens (LOCKE, 1994, 84 - 85).
Destarte, se observa aqui, também, a importância dada à razão como
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atributo exclusivamente humano, e dessa racionalidade derivaria a lei natural, passível de ser atingida por todas as pessoas. A racionalidade também levaria à coletividade de homens a ceder uma parcela do seu poder
de autotutela para se submeter ao governo civil do Estado.
Se todos os homens são livres, iguais e independentes por natureza,
– conforme afirma Locke –, ninguém pode ser retirado desse estado e ser
submetido ao poder político de outrem sem o seu consentimento (1994,
p. 139). Esse consentimento é alcançado pela humanidade por meio da razão, segundo a qual eles decidem estabelecer um pacto social e submeterem-se ao poder do Estado a fim de salvaguardar sua vida e propriedade.
Locke também defende que o direito à propriedade (considerado
por ele como direito natural, ao lado da vida e da liberdade) é possibilitado ao homem pela razão. Para ele, o trabalho do corpo do homem e a
obra criada pelas suas mãos é sua propriedade, sendo lícito apropriar-se
do que é considerado bem comum por meio do trabalho: “admite-se que
a coisa pertence àquele que lhe consagrou seu trabalho, mesmo que antes
ela fosse direito comum de todos” (LOCKE, 1994, p. 99).
O homem é capaz de adquirir propriedades por meio de sua atividade racional, por isso a propriedade é considerada como direito natural
e intrínseco ao homem. Por isso, ao fundar o governo civil com o pacto
social, os seres humanos transferem ao Estado a obrigação de proteger
seus direitos naturais – vida, liberdade e propriedade. Assim, Locke é
considerado inspirador da positivação dos direitos fundamentais a serem
protegidos pelo Estado, tema a ser discorrido mais adiante.
Ainda na perspectiva contratualista, cabe analisar o pensamento de
Immanuel Kant acerca do ser humano e do uso da razão. Em um ensaio
intitulado “Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento?”, Kant ressalta
a importância do uso da razão para o ser humano, posto que “O Esclarecimento é a libertação do homem de sua imaturidade” (KANT, 2012, p.
145).
Esse Esclarecimento que emancipa o homem é atingido pelo uso da
razão, ou seja, quando o indivíduo passa a pensar por si mesmo, sem necessidade de alguém que lhe aponte quais ideias ter ou o modo correto de
agir. Não é fácil atingir tal etapa, pois o ser humano tende a prender-se em
regras e fórmulas ao invés de pensar por si mesmo.
Para Kant, o Esclarecimento só é possível quando há liberdade. E,
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principalmente, a liberdade de fazer um uso público da sua razão em todas as questões. Ele define o uso público da razão como aquele realizado
pelo homem enquanto estudioso diante do mundo letrado. Uso privado,
por sua vez, é aquele que se pode fazer da razão em certo cargo público ou
função (KANT, 2012, p. 147).
Desta feita, Kant critica a influência de líderes (militares, religiosos,
estatais, etc.) sobre o uso livre da razão, pois explana que eles, na realidade, não desejam que as pessoas atinjam o Esclarecimento. Este apenas
pode ser alcançado seguindo-se a própria racionalidade, e não ideias postas por outras pessoas:
Ouço, agora, porém, exclamar de todos os lados: não raciocinai! O oficial diz: não raciocinai, mas exercitai-vos! O financista: não raciocinai, mas pagai! O sacerdote proclama:
não raciocinai, mas crede! (Um único senhor no mundo diz:
raciocinai, tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes,
mas obedecei!). Eis aqui - por toda a parte - a limitação da
liberdade. Que limitação, porém, impede o Esclarecimento? Qual não o impede, e até mesmo favorece? Respondo: o
uso público da razão deve ser sempre livre e apenas ele pode
realizar o Esclarecimento entre os homens. O uso privado
da razão pode, com frequência, ser muito estreitamente limitado, sem por isso impedir notavelmente o progresso do
esclarecimento (KANT, 2012, p. 146 - 147).
Assim, observa-se que, além da razão, o ser humano deve ser dotado
de liberdade para atingir a maioridade, ou Esclarecimento. É nesse postulado que Kant baseia o que chama de “princípio universal do Direito”.
Conforme pontifica, a ação será conforme ao Direito quando permitir que a liberdade de cada um e as liberdades das pessoas em geral coexistam segundo uma lei universal. Quem colocar impedimentos à liberdade
alheia comete um ato injusto, pois essa resistência não pode coexistir com
a liberdade segundo leis universais (KANT, 2005, p. 43).
Destarte, é necessário ao Direito garantir que as liberdades individuais convivam, para que, quando alguém exercer o seu arbítrio, este não
infrinja as liberdades alheias. Disso se extrai a lei universal do Direito,
qual seja: “age exteriormente de tal modo que o uso livre do teu arbítrio
possa coexistir com a liberdade de cada um segundo uma lei universal”
(KANT, 2005, p. 44).
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Daí se extrai que, para Kant, além da capacidade racional do homem
ser aquilo que o emancipa, que possibilita a sua “maioridade”, ela só pode
ser exercitada se ele possuir liberdade, o que implica em conviver com a
liberdade de todos. Defende ele que a liberdade é o único direito inato,
único, originário, que corresponde a todo homem em virtude da sua humanidade (KANT, 2005, p. 56).
Por fim, se segue o pensamento de Hannah Arendt acerca da humanidade, uma vez que o próximo tópico abordará conceitos elaborados por
ela para estudar a ação humana.
Para ela, o que torna o homem um ser político é a sua faculdade para
a ação. É ela que o capacita a reunir-se com seus pares, a agir em grupo e
desejar objetivos e empreendimentos que jamais passariam por sua mente
se não tivesse sido concedido a ele esse dom de aventurar-se em algo novo
(ARENDT, 2010, p. 102).
Desta feita, para Arendt, o que distingue radicalmente o homem dos
outros animais é a possibilidade de iniciar algo novo (criatividade), além
da linguagem – não a razão ou a consciência.
Não obstante, defende a autora que agir é a resposta humana para a
condição da natalidade: uma vez que todos chegam ao mundo em virtude
do nascimento, como recém-chegados e iniciadores, são aptos a começar
algo novo. Segundo ela, sem o fato do nascimento os seres humanos jamais saberiam o que é a novidade e toda “ação” seria mero comportamento ou preservação (ARENDT, 2010, p. 102).
Devido a esses traços distintivos entre os humanos e os demais seres,
Arendt defende que o homem é dotado de condição humana, não se devendo falar em uma natureza humana:
A condição humana compreende mais que as condições sob
as quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados, porque tudo aquilo que com eles entram (sic.)
em contato torna-se imediatamente uma condição de sua
existência. (...) Para evitar mal entendidos, a condição humana não é o mesmo que a natureza humana, e a soma total
das atividades e capacidades humanas que correspondem à
condição humana não constitui algo equivalente à natureza
humana (ARENDT, 2014, p. 11 - 12).
Essa habilidade do ser humano de criar e de transformar o mundo à sua volta, inerente à sua própria condição humana, é explorada nos
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conceitos de vita activa e vita contemplativa desenvolvidos por Hannah
Arendt, analisados no tópico a seguir.
1.1 Vita activa e vita contemplativa
Ao abordar a condição humana, Hannah Arendt utilizou-se dos conceitos de vita activa e vita contemplativa.
Com o termo vita activa, ela designa três atividades humanas fundamentais: o trabalho, a obra e a ação. Arendt considera essas três atividades
como fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das condições básicas sob as quais a vida foi dada ao homem na Terra (ARENDT,
2014, p. 09-10).
O trabalho é a atividade correspondente ao processo biológico do
corpo humano, sendo que seu crescimento espontâneo, metabolismo e
declínio estão ligados às necessidades vitais, que são produzidas e fornecidas ao processo vital pelo trabalho. Assim, a condição humana do
trabalho é a própria vida.
A obra é a atividade que corresponde à não-naturalidade da existência humana, que não está inserida no ciclo vital da espécie e que não
se esgota com o fim da vida. Ela proporciona um mundo artificial de coisas, nitidamente diferente dos ambientes naturais. A condição humana da
obra é a mundanidade.
Por fim, a ação é a única atividade que ocorre diretamente entre os
homens, sem a mediação das coisas ou da matéria. A condição humana
da ação é a pluralidade, que por sua vez é a condição de toda vida política.
Nesse sentido, se depreende que a vita activa prescinde de três condições: vida, mundanidade e pluralidade. Em outras palavras, é necessário
que as pessoas estejam vivas, habitem o mundo (de maneira ativa, produzindo bens materiais) e se relacionem entre si (frequentem um espaço
público).
É importante ressaltar que o autor Celso Lafer (1988, p. 214-215)
realiza uma análise dos conceitos acima utilizando terminologia diversa.
Para ele, é o labor a atividade governada pelas necessidades de subsistência
(e não o trabalho). O animal laborans consome rapidamente os produtos
que elabora, os metabolizando na própria reprodução da vida. Portanto,
as coisas necessárias para a vida não possuem durabilidade (por exemplo,
o alimento).
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É por meio do trabalho (e não da obra) que o homo faber cria coisas extraídas da natureza e que se convertem em objetos de uso. Esses
possuem durabilidade, – embora não absoluta, uma vez que a durabilidade dos artefatos humanos está ligada ao próprio processo da vida (por
exemplo, uma mesa de madeira exposta às intempéries). A durabilidade
do trabalho humano dá ao mundo objetividade, contrastando com a subjetividade do homem.
Já a ação não possui durabilidade no tempo, é passagem, recuperada
por meio da reminiscência. Além disso, a ação possui como característica
a liberdade, pois para que o ser humano possa agir no mundo é necessário
que ele seja livre para tanto.
Dentre essas três atividades, a mais importante, para Hannah Arendt,
é a ação. Isso porque esta é a atividade do homem enquanto ser plural
por excelência. Conforme explicita Arendt, “A pluralidade é a condição
da ação humana porque somos todos iguais, isto é, humanos, de modo
que ninguém jamais é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá”
(2014, p. 10).
Destarte, uma vez que cada indivíduo é único, diferente de todos os
outros, ele porta a capacidade de fazer algo novo, criar, agir de forma a
transformar o mundo. Por isso, a ação é a atividade humana relacionada à
política, – e também àquilo que difere os seres humanos dos demais animais
para Arendt, a criatividade. Como ser passível de ação, o ser humano é o único que pode criar coisas novas.
Além disso, a vita activa, entendida como a vida humana na medida
em que está ativamente empenhada em fazer algo, se estabelece sempre em
um mundo de homens ou de coisas feitas pelos homens (ARENDT, 2014, p.
27). Porém, é na atividade humana da ação que se torna indispensável que as
pessoas convivam no mundo:
Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de
que os homens vivem juntos, mas a ação é a única que não pode
sequer ser imaginada fora da sociedade dos homens. (...) Só a
ação é prerrogativa exclusiva do homem; nem um animal nem
um deus é capaz de ação, e só a ação depende inteiramente da
constante presença de outros (ARENDT, 2014, p. 27-28).
Posto isso, resta claro que a vita activa designa as atividades realizadas
pelos seres humanos enquanto viventes, habitantes do mundo e seres sociais.
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A vita contemplativa, por outro vértice, se refere ao homem enquanto ser reflexivo, racional. Para Arendt, a liberdade política está relacionada
à liberdade mental, entendida como a capacidade da mente de escolher
algo inteiramente novo e sua habilidade de permanecer liberta tanto do
mundo exterior quanto da natureza do corpo do homem (YARBROUGH;
STERN, 1981, p. 327).
Assim como na vita activa, também estão inseridas na vita contemplativa três atividades realizadas pelo ser humano: pensamento, julgamento e vontade. O pensamento deve transformar objetos sensíveis em
objetos ideais por meio de imaginação e abstração antes do julgamento
e da vontade poderem agir sobre eles (YARBROUGH; STERN, 1981, p.
327).
Com relação ao pensamento, Hannah Arendt concordava com Sócrates, que pensar é um “diálogo do eu comigo mesmo”. Segundo ela, os
homens não apenas existem no plural, mas trazem em si mesmos uma
indicação dessa pluralidade. Esse “eu” que acompanha o indivíduo não
pode assumir a mesma diferença ou forma definida e única que todas as
outras pessoas têm: ele deve permanecer sempre mutável e ambíguo. É
nessa mutabilidade e ambiguidade que esse “eu” representa a humanidade
de todos os homens (ARENDT, 2002, p. 103).
Nesse sentido, no “diálogo do eu comigo mesmo”, é como se esse “eu”
refletisse, além de uma imagem interior do próprio indivíduo, todas as
pessoas com as quais ele deve conviver – uma vez que uma das condições
da vita activa é a pluralidade. Outrossim, para que o “eu” esteja de acordo
“comigo mesmo”, é necessário que a conduta própria esteja de acordo com
a pluralidade da sociedade humana.
O que espero que seja feito pelas outras pessoas – e essa expectativa é anterior a todas as experiências, sobrevivendo a
todas elas – é em grande parte determinado pelas potencialidades sempre mutantes do eu com quem vivo. Em outras
palavras, um assassino não está apenas condenado à companhia permanente do seu próprio eu homicida, mas irá ver
todas as outras pessoas segundo a imagem de sua própria
ação (ARENDT, 2002, p. 103).
Essa atividade de pensar, de manter um diálogo interno consigo
mesmo, é indispensável para a condição humana. Logo, pensar e estar
vivo é a mesma coisa. A necessidade de pensar é tão parte da vida humana
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quanto respirar (YARBROUGH; STERN, 1981, p. 333). E, assim como a
ação, permite ao ser humano exercer sua liberdade.
A faculdade de julgamento, por sua vez, é a mais política faculdade
da mente. O “diálogo do eu comigo mesmo” de alguma forma prepara o
“eu” para o papel de espectador, de julgar eventos particulares em uma
sociedade com outros espectadores. Dessa forma, Arendt acreditava que a
manifestação mundana do pensamento não é o conhecimento, mas sim a
habilidade de diferenciar o certo do errado, o belo do feio (YARBROUGH;
STERN, 1981, p. 337).
Já a vontade caracteriza a capacidade de escolher fins, introduzindo
a possibilidade de novidade genuína e ressalta a contingência dos assuntos
humanos. A preocupação da vontade com a ação ameaça a tranquilidade
necessária para o pensamento, assim como o pensamento põe em perigo a capacidade da vontade de aceitar ou rejeitar o mundo como é. Assim, na vontade, o “diálogo do eu comigo mesmo” leva ao conflito (YARBROUGH; STERN, 1981, p. 344 - 345).
Enfim, se depreende que a vita activa e a vita contemplativa não são
excludentes e tampouco possuem hierarquia uma sobre a outra. Ambas
caracterizam a condição humana e afirmam a necessidade do ser humano
estar inserido em sociedade, como ser plural. Os elementos da vita activa
se referem à presença do homem no mundo (trabalho, obra e ação), enquanto os da vita contemplativa dizem respeito às capacidades mentais
humanas para perceber e tomar decisões no mundo social (pensamento,
julgamento, vontade).
2. DIREITOS HUMANOS
A abordagem dos direitos humanos será realizada em duas etapas:
inicialmente, será feita uma análise histórica da concessão e da luta pelos
direitos humanos, – haja vista que o ser humano não foi detentor de direitos fundamentais desde o início da sua existência –, e, em um segundo
momento, se buscará constatar se todos os seres humanos de fato possuem direitos humanos ou apenas aqueles que se encontram resguardados
por uma nacionalidade.
2.1 Análise histórica dos direitos humanos
Em primeiro lugar, é imprescindível ter em mente que os direitos
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humanos fundamentais não são a-históricos, não são algo que sempre
existiu e sempre irá existir de per si. Eles adquiriram valor e proteção jurídica (inclusive internacional) em determinado momento da história do
mundo.
Os direitos humanos são direitos históricos, que nascem no início
da era moderna, junto com a concepção individualista de sociedade e tornam-se um dos principais indicadores do progresso histórico (BOBBIO,
2004, p. 02). Assim, por se tratar de uma criação histórica, interessa explorar os caminhos percorridos até que os direitos humanos adquirissem
a importância que têm atualmente.
As primeiras expressões políticas diretas da igualdade, universalidade e do caráter natural dos direitos humanos se deram na Declaração da
Independência dos Estados Unidos, de 1776, e na Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, elaborada durante a Revolução Francesa, em
1789. O documento estadunidense asseverava que “todos os homens são
criados iguais”, bem como que todos possuem “direitos inalienáveis”. Já
a Declaração francesa atestava que “Os homens nascem e permanecem
livres e iguais em direitos” (HUNT, 2009, p. 19-20).
Antes das cartas supracitadas, já havia menções à existência de direitos inerentes ao homem, decorrentes de sua condição humana, – como
visto no capítulo anterior, John Locke e Immanuel Kant já defendiam a
ideia de direitos próprios do ser humano. Entretanto, foi apenas nesses
documentos que tais direitos fundamentais foram reconhecidos em seu
caráter natural, universal e de igualdade entre os indivíduos.
Após tais declarações, no entanto, entre os anos de 1789 e 1815, duas
concepções diversas de autoridade passaram a guerrear entre si: de um
lado, os direitos humanos e, do outro, a sociedade hierárquica tradicional.
Ambos os lados invocavam a nação, embora os direitos humanos repudiassem sua vinculação a uma nacionalidade (HUNT, 2009, p. 178).
Ao longo do XIX, devido à força do Imperialismo dos países europeus, houve um crescimento exagerado do nacionalismo, que passou do
espectro político da esquerda para a direita. Os nacionalistas, que desejavam garantir os direitos dentro das nações recentemente propostas, se
mostravam bastante dispostos a rejeitar os direitos de outros grupos étnicos (HUNT, 2009, p. 184-185).
Com isso, se observa que os direitos perderam algo de seu caráter de
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universalidade e igualdade. Os direitos passaram a ser resguardados para
coletividades determinadas, e não para todas as pessoas da espécie humano. Ocorre uma mudança importante na concepção dos direitos fundamentais e de quem os possuía.
Após a ascensão dos regimes fascista e nazista na Europa e do regime
autoritário soviético, porém, o número de pessoas excluídas de direitos
cresceu vertiginosamente. Antes da II Guerra Mundial, o número de apátridas de um país era pequeno e havia a possibilidade das pessoas cruzarem as fronteiras sem passaportes ou vistos. Porém, os regimes fascistas,
nazista e soviético realizaram medidas de desnacionalização, criando grupos significativos de apátridas (LAFER, 1988, p. 144).
Nesse contexto, os seres humanos perderam o seu valor intrínseco,
se tornaram supérfluos e descartáveis. A barbárie do totalitarismo culminou na ruptura dos direitos humanos, por meio do desprezo do valor
da pessoa humana como valor fonte do direito. Surgiu, nesse ínterim, a
necessidade de reconstruir os direitos humanos como referencial e paradigma ético capaz de aproximar o direito da moral (PIOVESAN, 2017, p.
206).
Por isso, a Organização das Nações Unidas, criada após o fim da II
Guerra Mundial, elaborou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a fim de reafirmar tais direitos como inerentes a todos as pessoas, independentemente da vontade dos Estados.
Prescreve a Declaração em seu artigo 1º que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir uns para com os outros num espírito de fraternidade” (UNITED NATIONS INFORMATION CENTRES/RIO, 2009, p.
04). Assim, ela atribui a liberdade e a igualdade a todos os seres humanos,
que são também dotados de consciência.
Além disso, a Declaração de 1948, pela primeira vez na história,
combina o discurso liberal da cidadania com o discurso social, elencando
tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos sociais, econômicos
e sociais. As inovações são duas: parear os direitos civis e políticos e os
direitos econômicos, sociais e culturais em igualdade de importância; e
afirmar a inter-relação, indivisibilidade e interdependência desses direitos
(PIOVESAN, 2017, p. 229-231).
Observa-se, portanto, um diferencial da Declaração elaborada pela
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Organização das Nações Unidas das demais declarações citadas. No mundo contemporâneo, pós II Guerra Mundial, surgiu a necessidade de proteção também daqueles direitos coletivos, sociais, além dos direitos individuais exaltados pelos filósofos contratualistas.
Entretanto, como bem ressalta Norberto Bobbio, com relação ao
conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos – à quantidade
e qualidade dos direitos nela elencados –, esta não pode possuir nenhuma
pretensão de ser definitiva. Os direitos do homem são históricos, emergem gradualmente das lutas por ele travadas por sua emancipação e das
transformações das condições de vida que tais lutas produzem (BOBBIO,
2004, p. 31).
Isso se verifica também quando se analisa o contexto histórico de
emergência dos direitos humanos no Brasil. Após mais de vinte e um anos
de ditadura militar, a Constituição Federal de 1988, oriunda da luta pela
redemocratização do país, reconheceu os direitos fundamentais, afirmando a igualdade entre todas as pessoas no caput de seu artigo 5º.
Além disso, a dignidade da pessoa humana consta como fundamento da República Federativa do Brasil enquanto Estado Democrático de
Direito, conforme o artigo 1º, inciso III da Constituição. Logo, o valor da
dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo básico e informador
de todo o ordenamento jurídico, constituindo critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do sistema constitucional (PIOVESAN, 2017, p. 101).
Portanto, a nova ordem constitucional, calcada no princípio da dignidade da pessoa humana, não tolera os abusos cometidos durante o período anterior, uma vez que ficam proibidos a tortura e o tratamento desumano e degradante (artigo 5º, inciso III da Constituição Federal de 1988).
Entretanto, em que pese a previsão constitucional, é possível afirmar
que os direitos humanos são realmente inerentes à pessoa? Ou sua efetividade carece de mais alguma condição além da própria condição humana?
2.2 Há condições para os direitos humanos?
Não obstante tudo quanto foi discutido até então, acerca do ser humano enquanto ser dotado de razão e detentor de valores fundamentais,
há que se questionar: os direitos humanos correspondem de fato à natureza humana ou é necessário que se preencha algum outro requisito para
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sua garantia e exercício?
Conforme o pensamento de Immanuel Kant, o ser humano, por ser
sujeito da razão, tem dignidade e não um preço, pois seu valor é absoluto,
e não relativo como tudo aquilo que tem um preço. Posto isso, a própria
humanidade é uma dignidade (LUNARDI, 2011, p. 203-204).
Em outras palavras, o próprio atributo da razão, que é o que propicia
aos indivíduos serem livres, é também o que lhes confere dignidade. Assim, apenas o fato de o homem ser um animal racional é o suficiente para
torná-lo digno por natureza.
O ser humano enquanto pessoa livre não tem preço. Portanto, para
Kant, o ser humano deve ser considerado como um fim em si mesmo,
constituindo um imperativo prático: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre
e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (KANT,
2007, p. 69).
Disso se depreende que, segundo Kant, o ser humano é por si só portador de dignidade, que não deve ser, em hipótese alguma, utilizado como
meio para nenhum fim. Não há nenhuma condição que o faça merecedor
do direito fundamental da liberdade, – que para Kant é o único –, a não
ser a de ser humano.
Ao estudar o fenômeno totalitário e a situação dos apátridas (displaced persons), porém, Hannah Arendt conclui que, ao contrário do que
afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, não é verdade que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. As pessoas tornam-se iguais como membros de uma coletividade
em virtude de uma decisão conjunta que garante a todos direitos iguais.
Ou seja, a igualdade não é um dado, mas um construído (LAFER, 1988,
p. 150).
Destarte, a partir da análise arendtiana, se conclui que o ser humano
não é portador de direitos fundamentais por natureza, apenas pela sua
condição humana. Os direitos humanos foram convencionados socialmente, necessitando de condições determinadas para serem garantidos.
Essa condição, para Arendt, é a cidadania. Os apátridas não possuíam direitos porque não faziam parte de nenhum Estado-nação que os
assegurasse. Apesar de serem seres humanos e de existirem no mundo, as
displaced persons não eram reconhecidas por nenhum país, não havendo
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nenhum ordenamento jurídico competente para resguardar os seus direitos humanos. Nesse sentido, Hannah Arendt chega à conclusão de que o
primeiro direito humano é o direito a ter direitos, fornecido pela cidadania ((LAFER, 1988, p. 153-154).
Nota-se uma diferença entre o pensamento arendtiano e aquele dos
contratualistas. Para Locke e Kant, o fato de o homem ser dotado de razão
já lhe bastava para lhe garantir a posse e o exercício de direitos fundamentais (vida, liberdade e propriedade para o primeiro e apenas a liberdade
para o segundo). Já para Arendt, não basta apenas ser humano, é necessário possuir cidadania, ser parte de uma nação que lhe garanta os direitos
humanos.
Norberto Bobbio, por sua vez, aponta que a universalidade garantida pela Declaração de 1948 não abrange todos os direitos fundamentais.
Ela não se aplica aos direitos sociais nem políticos, uma vez que perante
esses os indivíduos são iguais só de forma genérica, mas não específica.
No que concerne aos direitos sociais e políticos, há diferenças relevantes
de indivíduos para indivíduos, de grupos de indivíduos para grupos de
indivíduos (BOBBIO, 2004, p. 65).
No âmbito internacional, essa discussão é muito presente ao tratar
dos refugiados, que Hannah Arendt chamou de apátridas (displaced persons), se seriam portadores de direitos a serem garantidos e quem os garantirá. No âmbito nacional, cabe levar a discussão sobre a garantia dos
direitos humanos a outro grupo vulnerável, o dos presos.
No próximo capítulo, se buscará discutir as seguintes questões: se os
presos são seres humanos e possuem nacionalidade (fazem parte de um
Estado-nação), não seria lógico que tivessem seus direitos fundamentais
respeitados? Por que há tanto descaso com a situação de desprezo aos
direitos humanos dos presos no Brasil?
3. ONDE ESTÃO OS DIREITOS HUMANOS DOS PRESOS?
Até aqui, se analisou o que faz do ser humano um ente diferenciado
dos demais seres da natureza, bem como o que são direitos humanos e a
quem eles se aplicam, com base, especialmente, na teoria política de Hannah Arendt. Em seguida, se passará a verificar a condição dos presos no
Brasil, a fim de averiguar o porquê da constante violação aos seus direitos
humanos.
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Conforme já exposto anteriormente, a Constituição Federal de 1988
erigiu como fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa humana.
Além disso, em seu artigo 5º, que elenca os direitos fundamentais garantidos pela Carta Maior, consta que “ninguém será submetido à tortura, nem
a tratamento desumano ou degradante” (inciso III), “não haverá penas:
(...) e) cruéis” (inciso XLVII), e que “é assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral” (inciso XLIX).
Não obstante, a Lei de Execuções Penais (Lei nº. 7.210/84) prevê, em
seu artigo 3º, que “Ao condenado e ao internado serão assegurados todos
os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. Ainda, no artigo 40 determina-se que “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade
física e moral dos condenados e dos presos provisórios”, e, no artigo 41,
que são direitos do preso:
I - alimentação suficiente e vestuário;
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;
(...)
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a
execução da pena;
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
(...)
Todos os artigos citados, além de outros constantes dos referidos
textos legais, buscam assegurar ao preso a dignidade inerente à sua condição de ser humano. Porém, na prática, não se observa nem mesmo o
cumprimento do mínimo disposto na legislação pátria. O que se observa,
ao contrário, é que o condenado é tolhido dos seus direitos fundamentais,
contrariamente ao que prevê também a Declaração da ONU de 1948, verbis:
Artigo V. Ninguém deve ser submetido à tortura ou a um
tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante.
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(...)
Artigo VIII. Todo ser humano tem direito a receber, dos tribunais nacionais competentes, uma reparação efetiva para
atos que violem os direitos fundamentais a ele concedidos
pela constituição ou pela lei.
Artigo IX. Ninguém deve ser submetido à prisão, à detenção
ou ao exílio arbitrários (UNITED NATIONS INFORMATION CENTRES/RIO , 2009, p. 06-07).
O primeiro problema a ser observado no sistema prisional brasileiro
é a superlotação. De acordo com o relatório INFOPEN, elaborado pelo
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, a taxa de ocupação, em
junho de 2016, era de 197,8%, havendo excesso de população carcerária
em todas as unidades da federação (BRASIL, 2017, p. 26). Já o relatório
“Sistema penal em números”, do Conselho Nacional do Ministério Público, apontou que, em 2018, a taxa de superlotação dos estabelecimentos
penais do país era de 175% (BRASIL, 2018, n/p).
A superlotação dos presídios leva a inúmeros problemas.
É comum a escassez de água, tanto para higiene quanto para
consumo. As celas são frequentemente contaminadas por esgoto corrente
e habitualmente há lixo em caráter permanente, inclusive fezes e urina. Há
casos de vasos sanitários sem descarga servindo a mais de setenta presos
na mesma cela, nos quais a água para limpeza é jogada uma vez por dia.
Na maior parte, não há divisórias que isolem o vaso sanitário do resto da
cela, e em alguns casos este não passa de um buraco no chão. Em regra,
não há colchões (quando há, é em quantidade insuficiente). Os alimentos
são poucos e de péssima qualidade, quando não são servidos estragados.
As celas não possuem controle térmico, podendo chegar a cinquenta
graus no verão (BARCELLOS, 2010, p. 43).
Ainda, os apenados não recebem material de higiene pessoal, como
escova de dentes ou papel higiênico. As mulheres não têm acesso a absorventes íntimos, já tendo sido constatado o uso de miolo de pão pelas detentas para conter o fluxo menstrual. Os presos também são submetidos a
práticas violentas perpetradas entre si (massacres, homicídios, violências
sexuais, decapitação, estripação, esquartejamento), bem como tortura policial, espancamentos, estrangulamentos, choques elétricos, tiros com balas de borracha e ofensas verbais (BRASIL, 2016, p. 24).
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A situação degradante e cruel dos estabelecimentos penais descrita
acima demonstra o total desrespeito, perpetrado no Brasil, contra os direitos humanos da população carcerária, que é forçada a viver em estado
de absoluto descaso com sua condição humana e de cidadã. Isso fez com
que o país fosse condenado e advertido diversas vezes perante os órgãos
internacionais.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2002, condenou o Brasil a implementar uma série de medidas para garantir a vida e a
integridade física dos presos no Presídio Urso Branco, localizado no estado de Rondônia, um dos maiores estabelecimentos da região e do país.
As determinações exaradas não foram cumpridas e o Brasil teve que comparecer novamente à Corte, em outubro de 2009, para prestar esclarecimentos. Já em 2010, os representantes brasileiros estiveram presentes em
sessão paralela à 13ª Reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU
para novas explicações, dessa vez com relação aos presídios do estado do
Espírito Santo (BARCELLOS, 2010, p. 44-45).
Não bastasse as decisões internacionais, há inúmeras ações no país
cujo objeto se identifica com a situação dos estabelecimentos penais brasileiros. Encontram-se em julgamento no Supremo Tribunal Federal, por
exemplo, as seguintes: Recurso Extraordinário (RE) nº. 580.252/MS, de
relatoria do Ministro Teori Zavascki, visa a imposição de indenização aos
presos que cumprem pena em situações indignas; Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº. 5.170/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber,
visa declarar a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos
detentos submetidos a condições subumanas, insalubres, degradantes ou
de superlotação carcerária; RE nº. 641.320/RS, de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria
relativa ao direito do condenado que está em regime semiaberto de cumprir pena em regime aberto ou em prisão domiciliar quando não houver
acomodação adequada no sistema prisional; ADIn nº. 5.356/MS, de relatoria do Ministro Luiz Edson Fachin, que impugna lei estadual por meio
da qual foi estabelecida obrigação de instalar bloqueadores de sinais de
radiocomunicação nos estabelecimentos prisionais; RE nº. 592.581/RS, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que reconheceu a repercussão geral da matéria, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário obrigar
a União e os estados a realizarem obras nos presídios para garantir a in-
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tegridade física dos presos, independentemente de dotação orçamentária,
constatada violação da dignidade da pessoa humana e inobservância do
mínimo existencial dos presos (BRASIL, 2016, p. 19-20).
Outrossim, no ano de 2015, o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
ingressou com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,
autuada sob nº. 347, visando, dentre outras medidas declarar o reconhecimento do sistema penal brasileiro como estado de coisas inconstitucional.
Para caracterização do estado de coisas inconstitucional, se faz necessária a presença de três pressupostos principais, quais sejam: I. Situação de violação generalizada de direitos fundamentais; II. Inércia ou incapacidade reiterada ou persistente das autoridades públicas em modificar a
situação; III. A superação das transgressões exigir a atuação não apenas de
um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades (BRASIL, 2016, p. 29).
Uma vez que o panorama prisional brasileiro se enquadra nos três
requisitos acima listados, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em
decisão liminar da ADPF nº. 347/DF, o declarou como estado de coisas
inconstitucional.
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS
DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO
DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO.
Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos
fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de
políticas públicas e cuja modificação depende de medidas
abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. (ADPF 347
MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016).
O STF se posicionou dessa maneira por reconhecer que a situação
de desrespeito aos direitos humanos dos presos não é restrita a alguns
presídios, mas se estende a todas as unidades da federação. Isso posto,
deve ser reconhecida a falência do sistema prisional brasileiro (BRASIL,
2016, p. 24).
A declaração do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro se deve ao desrespeito, constante e grave, aos direitos
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humanos dos presos. Ao cumprir a pena, os condenados são tolhidos não
apenas do seu direito fundamental à liberdade, mas, sim, de todos os direitos, posto que sofrem ameaças até mesmo à sua própria vida.
Assim, é como se a população carcerária no Brasil não fosse enxergada como constituída por seres humanos, que possuem valor inerente à
sua condição. Os presos não são considerados nem “humanos” nem cidadãos, formam uma massa de pessoas excluídas de qualquer participação
na sociedade.
Uma teoria para a razão disso é que a formação da cultura brasileira
ainda não foi capaz de incorporar as noções de igualdade essencial dos
indivíduos e da dignidade de cada ser humano (BARCELLOS, 2010, p.
52). Em outras palavras, no Brasil, não se vê a igualdade e a dignidade
como intrinsecamente humanas, como algo que toda pessoa possui apenas e tão somente por ser uma pessoa.
A propósito da questão da igualdade não ser um dado, e sim um
construído, conforme afirmado por Hannah Arendt, afirma Celso Lafer
acerca dos apátridas presos em campos de concentração: “Pessoas forçadas a viver fora de um mundo comum, vale dizer, excluídas de um
repertório compartilhado de significados que uma comunidade política
oferece e que a cidadania garante, veem-se (sic.) jogadas na sua natural
givenness1” (LAFER, 1988, p. 150).
Logo, os presos são um dos grupos a quem a igualdade não é atribuída pela sociedade no Brasil, em que pese tenham cidadania e sejam
– por óbvio – seres humanos. Não é possível, portanto, assegurar a eles
direitos iguais aos dos demais membros da sociedade que encontram-se
em liberdade.
Mais do que isso, não só a igualdade, – e por conseguinte, os direitos fundamentais –, não é inerente ao ser humano, ela está condicionada
ao comportamento dos indivíduos. Maior dignidade é atribuída à pessoa
pelo que ela tem ou faz do que ao simples fato de se tratar de um ser humano (BARCELLOS, 2010, p. 52).
Isso posto, se conclui que, ao cometer um crime e ser condenado a
uma pena privativa de liberdade, o indivíduo perde o status de pertencente à comunidade e passa a ser visto como alguém que não detém dignidade, não sendo merecedor da tutela dos direitos humanos.
A Constituição Federal de 1988 traz dispositivos (como os citados
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alhures) que visam proteger os condenados de abusos perpetrados pelas
autoridades e pelo próprio Estado. Tal postura protetiva da CF decorre
da ditadura militar, regime anterior à sua promulgação, em que diversas
violências foram cometidas contra os opositores do governo presos, tais
como torturas e homicídios.
Entretanto, as penas degradantes e cruéis permanecem, extrapolando o âmbito de fixação da sentença condenatória. Os presos, no Brasil,
cumprem penas muito mais rígidas do que aquelas a que foram condenados, pois, além da restrição de liberdade, sofrem violência física e moral,
bem como privações em todos os sentidos.
Destarte, é pertinente relembrar, em caráter de conclusão, o que escreveu Norberto Bobbio com relação à efetivação dos direitos humanos:
“O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não
é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema
não filosófico, mas político” (BOBBIO, 2004, p. 23).
4. CONCLUSÃO
O sistema prisional brasileiro é caótico. Os presos não têm respeitados nenhum de seus direitos humanos fundamentais, garantidos a eles
pela Constituição Federal. Esse panorama se estende há muitas décadas,
e, apesar de notório, nenhuma medida efetiva foi tomada para mudá-lo.
A violação constante e grave dos direitos dos condenados já fez com
que o Brasil sofresse reprimendas internacionais, e há inúmeras ações em
julgamento no país que abordam os direitos dos presos. O sistema carcerário foi inclusive declarado como estado de coisas inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, em 2015, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347/DF, movida pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.
Porém, toda a legislação, interna e internacional, invoca a necessidade de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, uma vez
que possui dignidade imanente. É o que resguarda a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, elaborada em 1948, pela Organização das Nações
Unidas, e a Constituição Federal brasileira de 1988.
Segundo Hannah Arendt, a condição humana é constituída pela
vita activa (trabalho, obra e ação) e pela vita contemplativa (pensamento,
julgamento e vontade). A ação, atividade humana propriamente política,
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depende da condição da pluralidade, isto é, da convivência entre os seres
humanos, e possibilita a criatividade, a realização de coisas novas.
Entretanto, conforme ela bem explicita, a igualdade entre as pessoas
não é um dado, mas um construído, e depende do consenso da sociedade
em que se está inserido. Tem-se, assim, que o ser humano não possui, na
prática, um valor inerente que lhe garante a proteção de direitos fundamentais. Estes só são atribuídos e protegidos no âmbito de um Estado
nacional que os reconheça.
Essa constatação foi feita por Arendt ao analisar a situação dos apátridas (displaced persons) durante a II Guerra Mundial, pessoas que, por
não fazerem parte de um Estado, deixaram de ser consideradas humanas
e de possuir direitos. No Brasil, algo semelhante ocorre com os presos,
a quem são negados sistematicamente direitos fundamentais, ainda que
estejam assegurados pela legislação nacional e internacional e, principalmente, pela Constituição Federal de 1988.
Destarte, não basta defender que os indivíduos são dotados de dignidade, pois na prática a sociedade atribui valores diferentes para as pessoas.
A sociedade brasileira não enxerga a dignidade como atributo inerente ao ser humano, pura e simplesmente; ela é determinada pelo espaço
ocupado pela pessoa na estrutura social, por suas posses e pelo seu comportamento. O valor humano não está ligado ao que se é, mas ao que se
tem ou faz.
Aquele que comete um crime, portanto, perde seu status de pessoa
inserida na sociedade, – e por isso detentora de direitos e garantias fundamentais –, e passa a ser visto como um “outro”, que não merece a proteção
estatal.
Por serem históricos, os direitos fundamentais devem ser constantemente fortalecidos, assegurados e ampliados. Não basta a sua positivação,
a luta pela sua efetividade há que ser constante. Nas palavras de Norberto
Bobbio, esse é o maior problema enfrentado atualmente: assegurar o cumprimento dos direitos humanos já fundamentados.
No que tange aos presos, essa luta está longe do fim. Pouco foi feito,
até então, para modificar a situação degradante e abusiva dos presídios no
Brasil. Não basta ampliar, reformar ou construir novos estabelecimentos
penais, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou o
estado de falência do sistema penal brasileiro.
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É imprescindível elevar a discussão a níveis mais altos, pensar
a forma de punir e a sua necessidade. Não é mais possível ignorar o
repugnante desprezo pelos direitos humanos que ocorrem todos os dias
nas prisões. Deve-se resgatar o valor inerente da dignidade da pessoa
humana, consubstanciado na Lei Maior, e não mais permitir a banalização
da vida humana, como ocorre de maneira reiterada no sistema prisional
brasileiro.
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'Notas de fim'
1
Natural givenness é o que é dado por natureza, ao contrário de noções como os
direitos humanos ou a igualdade, que são construídos sociais.
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RESUMO:
Sob a perspectiva da necropolítica de Achille
Mbembe pretende-se, por meio da pesquisa crítico-metodológica, demonstrar como o racismo de Estado, conceituado por Michel Foucault, age sobre as travestis e mulheres trans, especialmente negras, que são
tidas como corpos que não importam ou corpos feitos para morrer. Para isso, trabalha-se com o conceito
de Necropolítica, apresentando como as políticas de
Estado atuam diretamente sobre as travestis e as mulheres trans negras, de modo a determinar quem irá
viver e quem irá morrer. Essa população é interpelada
negativamente por aquela prática, de tal forma que a
necropolítica se manifesta com a morte delas. Dessa
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maneira, o trabalho justifica-se pelo crescente número de assassinatos e
crueldades praticados de forma institucional diante do estigma das travestis e mulheres trans negras. Por fim, conclui-se pela existência de um racismo de Estado, que é articulado com a formação do Estado-nação frente
às pessoas trans.
ABSTRACT:
From the perspective of Achille Mbembe’s necropolitics it is intended, through critical-methodological research, to demonstrate how state
racism, conceptualized by Michel Foucault, acts on transvestites, especially black transvestites, who are regarded as bodies that do not matter or
bodies made to die. To this end, we work with the concept of Necropolitics, presenting how state policies act directly on transvestites and trans
black women, in order to determine who will live and who will die. This
population is negatively challenged by that practice, so that the necropolitics manifests with their death. Thus, the work is justified by the growing
number of murders and cruelties practiced in an institutional way in the
face of the stigma of transvestites and trans black women. Finally, it is concluded that there is a state racism, which is articulated with the formation
of the nation state in the face of trans people.
RESUMEN:
Desde la perspectiva de la necropolítica de Achille Mbembe, se pretende, a través de la investigación metodológica crítica, demostrar cómo
el racismo estatal, conceptualizado por Michel Foucault, actúa en travestis y mujeres trans, especialmente mujeres negras, que son consideradas
como cuerpos que no lo hacen. materia o cuerpos hechos para morir. Con
este fin, trabajamos con el concepto de necropolítica, presentando cómo
las políticas estatales actúan directamente sobre las travestis y las mujeres
negras trans, para determinar quién vivirá y quién morirá. Esta población
desafía negativamente a esa práctica, de modo que la necropolítica se manifiesta con su muerte. De esta manera, el trabajo se justifica por el creciente número de asesinatos y crueldades practicados institucionalmente
frente al estigma de las travestis y las mujeres negras trans. Finalmente, se
concluye que existe un racismo estatal, que se articula con la formación
del estado nación frente a las personas trans.
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1. INTRODUÇÃO
Quando suas vidas não são passíveis de luto, seus corpos não estão
dentro do expecto de proteção jurídico-normativo, em que suas subjetividades não importam e as subjetividades trans são renegadas ao escuro1,
que é onde a maioria das Travestis e mulheres trans buscam seu sustento. Elas são violentadas, não têm a garantia de direitos constitucionais
assegurados e, nem depois de mortas, são respeitadas ou têm sua identidade de gênero respeitada, visto que, muitas vezes, são chamadas no
masculino ou enterradas com o seu nome de registro. Muitas vezes, só
são conhecidas depois de mortas como mais um dos números que serão
listados abaixo.
Assim, as travestis e mulheres trans são o exemplo do necropoder
na atuação do Estado, com a delimitação de espaços-territórios e horários
em que podem transitar pela cidade, que garante a um grupo privilegiado
seus status quo de maioria com sangue nas mãos sob uma política institucionalizada.
Essas sofrem duas grandes esferas de preconceito: (I) a marginalização da população como um todo, que repudia seus corpos, nega-lhes
direitos básicos de personalidade e direitos sociais, como saúde ou previdenciários (se superarem os indicadores, que
mostram que a expectativa de vida é de 35 anos) (LIONÇO, 2008, NEGREIROS et al., 2019);
e também do (II) meio LGBTI2 que as reconhecem enquanto trans, mas
possuem políticas de reconhecimento que as excluem daquela comunidade: embora aceitem as travestis, em geral, não se relacionam (romanticamente) de forma pública com elas e continuam reproduzindo um padrão
branco-machista-elitizado de corpo que as exclui desse padrão.
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Cumpre ressaltar que quando se trata de número de mortos pela
LGBTIfobia 3, muitas vezes, o Movimento LGBTI, amplamente dominado pelos homens cis gays, utiliza-se estrategicamente do acrônimo para
poder causar impacto quanto às estatísticas de violência, discriminação e
mortes, sendo que, a maioria dos casos é referente à população travesti/
trans. No fim, para uns, elas não são mulheres (e, às vezes, elas mesmas
nem pretendem ser), para outros são estatísticas e entre outros são um
campo minado de diversão e alívio da tesão4, mas nunca sujeitas5 de direito que devem ter suas individualidades respeitadas.
Assim, sob uma vertente metodológica jurídico-crítica, que pressupõe a construção de uma teoria crítica da realidade (GUSTIN, DIAS,
2015, p. 25), elabora-se este texto com uma perspectiva interseccional
pautada nos estudos de Achille Mbembe (2016) para apresentar os conceitos de necropolítica e necropoder, que, por sua vez, tem bases e conceitos teóricos de Michel Foucaul (1999), especialmente as aulas de 1976, que
resultam no livro Em defesa da sociedade. Em seguida, apresentam-se os
conceitos de travestilidades perpassando por questões conexas ao transfeminicídio e dados sobre a morte de pessoas trans e suas especificidades
com as pessoas travestis e mulheres trans negras.
2. NECROPOLÍTICA: (DES)VELANDO CONCEITOS E APRESENTANDO APORTES TEÓRICOS
O filósofo camaronês Achille Mbembe (2016) cunha o termo necropolítica para, com base nos conceito foucaultiano de biopoder6, demonstrar que os Estados Modernos estão em constante articulação com
os estados de exceção e de sítio (pois estão sempre em constantes arrumações especiais que retiram estes Estados de sua normalidade), nos quais
se estabelece um inimigo comum (mesmo que fictício) para ser combatido. Entende-se por necropoder o exercício de uma política da morte
institucionalizada, seja por direcionar o seu direito de matar, ou pela sua
negligência ao tratar de políticas públicas para aquele determinado grupo
(MBEMBE, 2016, p. 123).
Ademais, o autor destaca que esse necropoder se trata de uma forma disciplinar, biopolítica e necropolítica em que se exerce a dominação
completa sobre aqueles habitantes de um determinado território ocupado
(MBEMBE, 2016, p. 137). Ressalta-se que essas medidas são sempre
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institucionalizadas e instituídas por meio da relação da soberania daquele
povo e também permeadas pela questão de construção do espaço (seja
sua formação, construção, destruição, reconfiguração), sendo que “[...] a
soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa,
quem é “descartável” e quem não é.” (MBEMBE, 2016, p. 135)
De tal maneira que essa (necro)política dita quais são os corpos passíveis de vida e quais são os corpos passíveis de luto dentro do poder, em
que se estabelecem as condições de exercer o “fazer viver, deixar morrer”, visto que, com base nos seus recursos e prerrogativas, estabelecem
uma divisão do biopoder de tal modo que se forma uma hierarquização
entre quem serão aqueles que irão sobreviver por critérios pré-definidos.
Essa divisão se estabelece de forma que existe um “enviezamento” das
políticas estatais para beneficiar um grupo (MBEMBE, 2016, p. 125).
Dessa forma, esses promovem políticas para determinados grupos
e deixam outros sem investimentos públicos ou mesmo negam garantias
constitucionais que seriam para todos os cidadãos e retiram direitos sociais (MBEMBE, 2016, p. 133).
Diante disso, as ações políticas denominadas, como a eleição de um
grupo como privilegiado e de outro como subgrupo, são intituladas racismo de Estado, visto que estas definem sobre quem (seletivamente) irá
exercer o seu direito de matar (MBEMBE, 2016, p. 133). Este racismo de
Estado está umbilicalmente relacionado com a forma que os Estados modernos foram construídos, visto que é considerado um exercício de poder
sobre o corpo social de tal maneira a exercer separação entre os indivíduos.
Nesse sentido, Foucault traz que “o racismo será desenvolvido, em
primeiro lugar, com a colonização, isto é, com o genocídio colonizador”
(FOUCAULT, 1999, p. 229), visto que “o racismo está ligado ao funcionamento de um Estado obrigado a se servir da raça, da eliminação das raças
e da purificação da raça, para exercer seu poder soberano” (FOUCAULT,
1999, p. 230). Ainda sobre isso conceitua que:
O racismo é formado nesse âmbito (o racismo em sua forma
moderna, estatal, biologizante): toda uma política da população, da família, do matrimônio, da educação, da hierarquização social e da propriedade, e uma longa série de intervenções permanentes ao nível do corpo, das condutas, da saúde
e da vida cotidiana receberam então sua cor e sua justificação
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da preocupação mítica por proteger a pureza de sangue e de
fazer triunfar a raça. (FOUCAULT, 1976, p. 197)
Isto posto, no desenvolver da sua teoria, estabelece também que dentro dos arquétipos de construção do paradigma do Estado moderno têm-se mecanismos biopolíticos para que os soberanos exerçam o poder de
matar, de tal maneira que esta política pode ser institucionalizada, como
no Estado nazista, – presente no racismo como mecanismo de poder (define-se um subgrupo para perseguir), um Estado assassino (pois exerce a
consolidação do direito de matar) e, também, suicida (visto que coloca os
integrantes daquela categoria dita como privilegiada como uma espécie
de proteção do Estado para consagrar o direito de matar e atingir aqueles fins) –, ou mesmo velada em que se tem uma “sombra personificada”
(MBEMBE, 2016, p. 128).

Dessa feita, a Escravidão7_8 é entendida como um momento
histórico em que se teve a manifestação do necropoder de forma a
perseguir essa sombra personificada como uma ocupação e divisão
do espaço em compartimentos setorizados pela cor da pele, visto que se retiravam as pessoas de seu território local (MBEMBE,
2016, p. 135), as traziam para trabalhar (forçadamente) em outro
continente, lhes atribuíam um preço (etiqueta) para atender àqueles
fins que foram previamente determinados, bem como, lhes açoitavam com chicotes e estupros (especialmente para mulheres negras)
retirando suas vidas – uma típica atuação da necropolítica. Da mesma maneira que:
A “ocupação colonial” em si era uma questão de apreensão,
demarcação e afirmação do controle físico e geográfico –
inscrever sobre o terreno um novo conjunto de relações sociais e espaciais. Essa inscrição (territorialização) foi, enfim,
equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e
enclaves; a subversão dos regimes de propriedade existentes;
a classificação das pessoas de acordo com diferentes categorias; extração de recursos; e, finalmente, a produção de uma
ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários
deram sentido à instituição de direitos diferentes, para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior
de um mesmo espaço; em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania
e da violência que sustentava. Soberania significa ocupação,
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e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira
zona, entre o status de sujeito e objeto (MBEMBE, 2016, p.
135).
Então, ainda segundo o autor, a vida desses escravos era uma morte em vida, apresentando-se que as colônias como um local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podiam e ainda
podem ser retirados, materializando, assim, a ideia do estado de exceção
(MBEMBE, 2016, p. 135).

Foto disponível em: https://br.pinterest.com/pin/263812490649169939/

3. “A CARNE MAIS BARATA DO MERCADO É A CARNE
[DAS TRAVESTIS E MULHERES TRANS] NEGRA[S]”9_10
Quando se adentra a realidade brasileira, tem-se, historicamente, e
de uma forma clichê, que com a outorga da Lei Áurea (1888) foi garantida uma liberdade (meramente formal) para aqueles que, até então, eram
são designados como escravos, assim sendo, numa análise superficial da
realidade a ser entendida como o fim da própria Escravidão. Entretanto,
ao mesmo passo que se tem o fim do exercício direto da posse sobre os
corpos, há a manutenção contínua e acentuada da Colonialidade11.
No que tange especificamente às pessoas negras, os efeitos da Escravidão são presentes até hoje nas relações cotidianas12_ 13, com as ma-
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nifestações de racismo (muitas das vezes velados), com a desvalorização
da mão de obra negra em relação à branca14, com a sub-representação
no Congresso Nacional – ou na mídia – num país em que a maioria da
população é negra15, o que desconstrói que a Escravidão se exauriu com
o fim da escravatura.
Nesse sentido, o presente trabalho aborda um recorte a partir daquelas que sofrem uma dupla estigmatização, tanto em razão dos efeitos
advindos desse histórico de exclusão demonstrado acima, bem como das
ações (necro)políticas de extermínio em sua realidade. Além disso, abarca
o recorte de gênero e estigma social, em virtude da invisibilidade dentro
da sigla LGBTI referente às lutas coletivas e da negativa de direitos por
parte do Estado, visto que são alvos das políticas discriminatórias como
parte do racismo, nos termos foucaultianos. Assim, por um recorte interseccional da construção, apresenta-se como as travestis e mulheres trans,
especialmente as negras, são o alvo dessas ações de extermínio estatal,
visto que estas têm menor escolaridade, menor acesso ao mercado formal
de trabalho e também menor acesso às políticas públicas (BENEVIDES,
NOGUEIRA, 2019, p. 20).
O conceito de interseccionalidade é originário do movimento feminista e foi inscrito no pensamento acadêmico pela jurista negra Kimberlé Crenshaw no final dos anos de 1960, sendo amplamente trabalhado e
difundido por mulheres negras acadêmicas. É um termo em constante
ressignificação dentro das ciências sociais que não se apresenta com uma
única conceituação, sendo entendido como um marco teórico crítico (ou
político-social), epistemologia ou método. Neste ínterim, a perspectiva
trabalhada é construída como um conjunto de teorias e práticas que sustentam que gênero, raça, classe, identidade de gênero, orientação sexual,
religião, idade, etnia, status de cidadania e outros marcadores sociais
não podem ser assimilados de forma isolada, mas se articulam como padrões de poder que (re)produzem materialidades e experiências sociais
desiguais, distintas e mutuamente excludentes em cada sujeita de forma
coletiva e individual (CRENSHAW, 2002, p. 177; BUENO, PEREIRA,
2018, p.56). No caso das travestis e mulheres negras, as estigmatizações
presentes se concentram na medida em que são excluídas da sociedade
com a atribuição de um locus social específico. Os marcadores sociais
são articulados de formas distintas, mas como eixo comum desta análise
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se fazem presentes a identidade de gênero, o gênero, a raça e seu status
de cidadania.
Assim, tem-se que as travestilidades16 são um termo em disputa
pela própria população travesti e mulheres trans, visto que se trata de
um “conflito com as normas de gênero” (BENTO, 2008, p. 18), em que
algumas se identificam com processos de construção ou reinvenção do
gênero feminino (DUQUE, 2012)17, outras entendem que não se trata de
nenhum dos dois gêneros mas uma nova construção social (SILVA, 2019,
p. 21-22). Como ressalta Jessica de Paula Bueno Silva:
(...) as identidades travestis são aquelas que especificamente
não se identificam com nenhum dos gêneros, sendo que se
determinam como um terceiro gênero. Segundo Don Kulick
(2013), são ao mesmo tempo construtivistas e essencialistas.
Tais “essencialistas-construtivistas” afirmam, segundo o autor, que podem se colocar tanto ativamente quanto passivamente em uma relação, podendo brincar com o feminino,
porque os órgãos sexuais dos “machos” dão mais flexibilidade quanto a construções do que os órgãos das “fêmeas”. Muitos autores, como Maria Helena Diniz (2006, p. 286-287),
entendem que a não realização dos procedimentos de hormonização ou transgenitalização tornaria apropriado identificar a pessoa como travesti ou transexual falso. No entanto,
por se identificar com o gênero oposto ao atribuído com base
em seu sexo biológico, essa pessoa é, na verdade, transexual
(SILVA, 2019, p. 21-22).
Desta feita, é um processo em que se questiona a (des)necessidade
dos procedimentos de hormonização, ao mesmo tempo em que há o questionamento e o conflito quanto se enquadrar ou não no sexo feminino. De
toda sorte, essa população se apresenta como uma população marginalizada e, nos termos apresentados, são consideradas como sujeitas abjetas.
A abjeção pode ser traduzida como aquilo que é rejeitado e expelido pelo – e do – sujeito, pois perturba sua identidade, a estabilidade do
sistema e a ordem binária de gênero (KRISTEVA, 1980). Quando se fala
de ser rejeitado e expelido “pelo” sujeito está se referindo que, por essas
travestis serem ambíguas e não conseguirem (ou pretenderem) se enquadrar na norma, elas se tornam aquilo pelo qual os sujeitos enquadrados
na lógica heterocisnormativa têm nojo (KRISTEVA, 1980). Da mesma
forma, quando se fala dessa rejeição “do” sujeito que abjetiva este outro
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se trata que aquele sujeito tem ódio e raiva por aquela sujeita ser o que ele
não conseguiu ser, pois, de certa forma, na teoria da autora, fala-se de um
desejo reprimido ou silenciado, que, em algum momento da vida, possuiu
e, devido a isso, é repudiado (KRISTEVA, 1980).
3.1. Transfeminicídio: violência contra a população trans
Quando se trata da morte de pessoas trans, destacando-se as travestis
e mulheres trans, Berenice Bento (2014, p. 2) descreve o transfeminicídio
como “uma política disseminada, intencional e sistemática de eliminação
da população trans no Brasil, motivada pelo ódio e nojo”. A esse grupo
são direcionados tipos de violência, o que reforça o quadro acima descrito
com Julia Kristeva (1980). Em 2018, em 82% dos assassinatos de pessoas
trans, estas eram pessoas negras ou pardas:
O Transfeminicídio vem se reproduzindo entre todas as faixas etárias. Uma pessoa Trans apresenta mais chances de
ser assassinada do que uma pessoa cisgnênera. Porém estas
mortes acontecem com maior intensidade entre travestis e
mulheres transexuais, negras (BENEVIDES, NOGUEIRA,
2019, p. 20).
Os dados do Observatório de Pessoas Trans Assassinadas (TMM)
da Transgender Europe mostram 610 relatos de assassinatos de pessoas
trans em 71 países, entre 1º de janeiro de 2008 e 30 de setembro de 2017.
No Brasil, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA),
em parceria com o Observatório da Saúde LGBTQ+ e com o Núcleo de
Estudos em Saúde Pública do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília (NESP/CEAM/UnB), construíram o
mapa dos Assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil. Esse mapa
teve início em 2017: 169 travestis e mulheres trans mortas no país. Em
2018, foram 153 travestis e mulheres trans. O relatório é feito a partir de
pesquisas de dados divulgados em matérias de jornais e mídias vinculadas18. Percebe-se que, como não há dados oficiais dos órgãos judiciários
ou de alguma agência estatal, tais números não correspondem à totalidade
das mortes. Seguindo a análise do relatório, ele mostra que apenas 9% dos
casos tiveram os suspeitos presos (BENEVIDAS, NOGUEIRA, 2019, p.
15).
A expressividade dos dados garante ao Brasil, dessa forma, a lideran-
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ça no ranking mundial de assassinatos de pessoas trans. De acordo com o
Mapa dos assassinatos de Travestis, Mulheres transexuais e homem trans,
no território brasileiro até 30 de julho de 2019, foram 59 pessoas mortas19.
Segundo ainda o relatório produzido por Bruna G. Benevides e Sayonara Naider Bonfim Nogueira (2019), 72% das trans e travestis abandonam o Ensino Médio e, por isso, 90% se prostituem. De tal forma que,
dentro daquele espaço amostral realizado (que reflete a realidade brasileira), apenas 5% delas possuem carteira de trabalho assinada, sinalizando
o relatório também sobre os casos de assassinatos, expurgos, aniquilação
para se retirar aquele status de humanidade daquelas sujeitas, como é
trazido:
A associação mais comum é com a agressão física, tortura,
espancamento e facadas. 85% dos casos os assassinatos foram apresentados com requintes de crueldade como uso excessivo de violência, esquartejamentos, afogamentos e outras
formas brutais de violência. O que denota o ódio presente
nos casos. Onde vemos notícias de corpos gravemente mutilados, tendo objetos introduzidos no ânus das vítimas, tendo
seus corpos incendiados e jogadas de viadutos (BENEVIDES, SIMPSON, 2018, p. 22).
De acordo com dados trazidos pela Rede Trans Brasil (2017) a chance de uma pessoa trans ser assassinada é 14 vezes maior que de um homem cis gay. O grau de violência sofrido por essa pessoa trans é nove vezes maior em relação aquelas sofridas pelos homens cis gays. Observa-se
que esses crimes cometidos contra as pessoas trans são mais violentos, o
que parece apontar a necessidade humilhar, destruir e de repúdio àquilo
que essas pessoas representam.
Não obstante, o Estado brasileiro não fornece fontes oficiais acerca
de crimes e assassinatos acerca das pessoas em razão da orientação sexual
e/ou identidade de gênero. Ou seja, apesar dessa população ser exposta a
um tipo de violência específica, o Estado deixa (propositalmente/não) de
atuar, isso aumenta a invisibilidade e o extermínio institucionalizado dessa população dissidente. É importante lembrar que, há anos, órgãos como
a UNAIDS têm alertado que a correlação entre discriminação, desigualdade (social, econômica, etc.), racismo e vulnerabilidade aumenta o risco
de exposição às doenças, de tal sorte que não há política pública de saúde
sem, ao mesmo tempo, políticas de reconhecimento e de Direitos Huma-
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nos (ONUSIDA, 2017). No caso de pessoas trans, segundo a UNAIDS
(2015), elas têm quarenta e nove vezes mais chances de contrair o vírus
HIV/aids20 em relação ao total da população em geral.
Pois bem, cumpre ressaltar que a página “http://www.aids.gov.br/
travestis” que reunia as plataformas de ações e informações para as pessoas trans a respeito da aids foi desativada pelo atual governo, tendo sido
retirados os dados que estavam nessa página. Mais uma vez, isso mostra necropolítica como política de governo utilizando da prerrogativa do
“deixar morrer”, violando a Constituição, normativas internas e vários
compromissos internacionais de que o país é signatário.
4. CONCLUSÃO
O país falha, e muito, em conceder a tal população o mínimo de dignidade. O mínimo existencial que se pode considerar lugar comum para a
maioria das pessoas é negado às trans. Elas não têm o direito de ser e nem
de existir. Isso demonstra que existe um racismo de Estado frente essa
população que é exercido pela necropolítica e seus aparatos.
Assim, analisando o quadro de violência sofrido por elas, a ineficiência das políticas que deveriam cobrir e garantir-lhes direitos, bem como
um projeto de Estado moderno que é construído para deixá-la à margem,
tem-se que a necropolítica se manifesta como uma engrenagem institucionalizada (seja por ações comissivas ou omissivas), de extermínio em
massa de pessoas travestis e mulheres trans, especialmente as negras.
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'Notas de fim'
1
Escuro aqui se entende o movimento em que as mulheres trans e travestis vão à
noite para as ruas buscar na prostituição ou em empregos subvalorizados os seu sustento.
2
Para a construção desse trabalho se entende LGBTI como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans (como um termo guarda-chuva) e Intersexuais.
3
Apesar de todos os retrocessos que se vivencia no país, é importante anotar a
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decisão do STF, em 2019, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão n. 26 e do Mandado de Injunção n. 4733. O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes as ações para determinar que o Congresso Nacional aprove uma
legislação que puna a homotransfobia e, ademais, que, até que o Parlamento saia da inércia, seja aplicada a lei do racismo (lei 7716/89) para aqueles casos. Não há dúvida de que
a mera decisão do STF não resolve o problema do dia-a-dia de violência da população
trans, mas é um passo importante no sentido contrário da necropolítica que se buscou tratar no presente. A partir dela se inicia todo um processo de construção de uma
nova realidade que, por hora, apenas se pode vislumbrar. Sobre o tema conferir: BAHIA,
BOMFIM, 2019, RIOS; DESLANDES; BAHIA, 2018 e BAHIA; CONCEIÇÃO, 2019.
4
Segundo uma pesquisa realizada pelo site RedTube o Brasil é que tem 89% mais
propensão a visitar a categoria “Transexual” em comparação ao restante do mundo que
utiliza o site. (Disponível em https://www.pornhub.com/insights/redtube-brazil).
5
Na construção do trabalho foi adotado a forma de “sujeitas” para se referir às travestis e mulheres trans na forma não reproduzir uma colonialidade de linguagem, visto
que se trata de mulheres ou pessoas que não se identificam no sexo masculino.
6
O filósofo define Biopoder como aquele domínio da vida sobre o qual o poder
tomou controle, citado Foucault. Mas considerando que esse conceito cabe uma conceituação densa, apresento a definição de que Biopoder é “aquém, portanto, do grande
poder absoluto, dramático, sombrio que era o poder da soberania, e que consistia em
poder fazer morrer, eis que aparece agora, com essa tecnologia do biopoder, com essa
tecnologia do poder sobre a “população” enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo,
um poder contínuo, científico, que é o poder de “fazer viver”” (Foucault, 1999, p. 294).
7
Enquanto proposta de revisão epistemológica a Escravidão deve ser escrita com
o “E” maiúsculo, pois se gerou um grande genocídio da população negra desde o início
da colonização, no qual esses negros foram retirados dos seus territórios de origem para
serem escravizados nas Américas (KATAR MOREIRA, 2019). Tudo isso com um falso e
moralista interesse civilizatório da elite europeia nesse novo continente, de tal forma que
se derramou muito sangue negro na construção desse projeto branco-capitalista-burguês-europeu e, diante disso, como uma forma de marcar essas vidas, a Escravidão deve
ser entendida enquanto momento histórico em que se escravizavam pessoas únicas e
exclusivamente pela sua cor da pele (KATAR MOREIRA, 2019). Assim sendo, tratava-se
de uma colonização e de um exercício de Colonialidade (em que este termo representa
um instrumento de dominação que fora utilizado nas Américas como forma de controle)
que fora exercida frente uma população.
8
Nesse mesmo sentido também traz Achille Mbembe sobre o Aphartaid na África
do Sul em que “Aqui, o “distrito” constituía a forma estrutural e os bantustões (homelands) tornaram-se as reservas (bases rurais), por meio das quais o fluxo de mão de
obra migrante poderia ser regulamentado e a urbanização africana mantida sob controle
(MBEMBE, 2016, p. 135). Como Belinda Bozzoli demonstrou, o distrito era particularmente um lugar em que “opressão e pobreza severas foram experimentadas com basea
raça e classe social”. Entidade sociopolítica, cultural e econômica, o distrito foi uma instituição espacial peculiar, cientificamente planejada para fins de controle. O funcionamento dos bantustões e distritos implicou severas restrições na produção para negros
em áreas brancas, o término da posse de terra pelos negros exceto em áreas reservadas,
a criminalização da residência negra em fazendas brancas (exceto como servos a serviço
dos brancos), o controle do fluxo urbano e, mais tarde, a negação da cidadania aos africanos.” (MBEMBE, 2016, p. 135)
9
O título desse trabalho é inspirado na música “A Carne” dos compositores Seu Jorge, Marcelo Yuka e Ulisses Capelleti (2002), que foi eternizada na interpretação de Elza
Soares e, de certa maneira, anacrônica em relação ao conceito, demonstra a existência do
racismo de Estado e também do necropoder.
10 Ao transportar esses conceitos para a realidade brasileira não se escapa das produções de Berenice Bento (2018, p. 1) em que conceitua essas atuações de policiais, morte
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das pessoas travestis como necrobiopoder, sendo definido pela autora “necrobiopoder
um conjunto de técnicas de promoção da vida e da morte a partir de atributos que qualificam e distribuem os corpos em uma hierarquia que retira deles a possibilidade de
reconhecimento como humano e que, portanto, devem ser eliminados e outros que devem viver” (2018, p.1). No presente texto não se exime das discussões realizadas, mas se
conjuga as produções da autora sobre o tema dos assassinatos das pessoas trans com os
estudos de Achille Mbembe para a construção teórica do trabalho.
11 O autor Aníbal Quijano (2005) entende que a manifestação desta como uma “Colonialidade do Poder”, que é conceituada como um padrão de controle do trabalho sistema
capitalista, como base na divisão internacional racial do trabalho, atribuindo padrões
de trabalhos de acordo com os traços fenotípicos; para o controle e forma de autoridade coletiva forma como elemento central o Estado-nação, que fora forjado em muitas
localidades; para o controle do sexo se tem a família burguesa, tendo a centralidade da
mulher branca; e, por último, o paradigma eurocêntrico se demonstra como a maneira hegemônica de produção do conhecimento (QUIJANO, 2005, p. 4). Afirma também
colonialidade do poder não se exauriu com fim das relações modernas/coloniais (e do
Colonialismo) e é presente até hoje através de mecanismos de dominação, haja vista que
é reconhecido como o padrão histórico do poder.
12 Segundo o Relatório produzido pela ONG OXFAM (2017, p. 19): Levantamento
recente aponta que, entre 2001 e 2015, os 10% mais ricos se apropriaram de 61% do
crescimento econômico, enquanto a fatia dos 50% mais pobres foi de 18%. Neste mesmo
período, a concentração de renda no 1% se manteve estável, no patamar de 22 a 25%.
Se aproximamos mais a lupa, percebemos que persistem desigualdades históricas entre
mulheres e homens e, sobretudo, entre negros e brancos. Como mostra o Gráfico 2, apesar de avanços em termos de equiparação salarial entre esses grupos, as mulheres ainda
ganham 62% do que ganham os homens, e os negros ganham meros 57% em relação aos
brancos. Neste último caso, é visível o arrefecimento da curva desde 2011, indicando
que estamos estagnados na redução de desigualdades raciais medidas pela renda.” (grifo
nosso). O Relatório da mesma ONG OXFAM (2018, p. 20) do ano seguinte mostra que:
“As desigualdades de renda entre grupos raciais aumentaram nos últimos dois anos. Em
2016, negros ganhavam R$ 1.458,16 em média, o que corresponde a 57% dos rendimentos médios de brancos, equivalentes naquele ano a R$ 2.567,81. Já em 2017, os rendimentos médios de negros foram de R$ 1.545,30 enquanto os dos brancos alcançaram
R$ 2.924,31, diminuindo a razão de rendimentos para 53%. Tal razão não passa de 57%
há sete anos, numa longa estagnação de equiparação iniciada em 2011. Como resultado,
desigualdades raciais são visíveis dentro de estratos específicos de renda. A média geral
da renda da metade mais pobre da população era de R$ 749,31 em 2016, sendo que
brancos pobres ganhavam em média R$ 882,23 e negros pobres R$ 634,66. Em 2017,
a média geral para esse grupo era de R$ 804,35, de modo que brancos da metade mais
pobre ganhavam R$ 965,19 enquanto negros dessa faixa recebiam R$ 658,14. Nesse período, negros pobres ficaram ainda mais pobres, com redução de cerca de 2,5% de renda,
enquanto brancos seguiram direção oposta, com incremento de quase 3% de renda.”
13 Dados do Relatório OXFAM (2017, p. 27): “Se há diferenças grandes entre homens
e mulheres, o enfoque em raça mostra que a situação da população negra é ainda mais
grave. Com base nos mesmos dados, entre as pessoas que recebem até 1,5 salário mínimo, estão 67% dos negros brasileiros, em contraste com menos de 45% dos brancos.
Cerca de 80% das pessoas negras ganham até dois salários mínimos. Tal como acontece
com as mulheres, os negros são menos numerosos em todas as faixas de renda superiores
a 1,5 salário mínimo, e para cada negro com rendimentos acima de 10 salários mínimos,
há quatro brancos.”
14 Segundo, ainda, o Relatório produzido pela ONG OXFAM (2017, p. 28): “Se mantido o ritmo de inclusão de negros observado nesse período, a equiparação da renda média
com a dos brancos ocorrerá somente em 2089.”
15 No que se refere a carreiras jurídicas e posições públicas, percebe-se que presença
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de negras/os ocupando espaços o Executivo e Legislativo se mostra pequena, como se
observa que dos 27 Governadores e Senadores eleitos em 2014, nenhum(a) se autointitula negra(o), bem como das/os 513 Deputadas/os Federais, apenas 22 se declaram
negras/os, já dos 1059 Deputadas/os Estaduais eleitas/os nesse mesmo ano, somente 29
se consideram negras/os (CONGRESSO EM FOCO, 2014). Por sua vez em 2018, segundo o site do congresso, das/os 513 deputadas/os eleitas/os em 2018: 385 se autodeclaram
brancas/os (75%); 104 se reconhecem como pardas/os (20,27%); 21 se declaram pretas/
os (4,09%); 2 amarelos (0,389%); e uma indígena (0,19%). Quando se compara com as
estatísticas de 2018, como foi supramencionado, o número de deputadas/os negras/os
subiu cerca de 5%, representando 24,36% da composição da Câmara, sendo que 13 mulheres negras autodeclaradas foram eleitas para o Congresso. Entretanto, como pode se
ver pelos dados, ainda ocorre uma sub-representação da população negra, pois em pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD)
em 2018, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
mostrava que os pardos representavam a maior parte da população (46,7%) e os pretos,
8,2% do total de brasileiros. O demonstra que existe uma subrepresentatividade da população negra nesse expecto de análise.
16 Evita-se ao máximo o termo “travestismo”, pois se trata do termo contido na CID
10 F 65.0 (OMS, 1989), sendo classificado como um transtorno de preferência sexual
(SILVA, 2019, p. 22).
17 De tal forma que Ludmilla Camilloto (2019, p. 34) problematiza as questões de
travestilidades e transexualidades: “Berenice Bento (2008, p. 18) sugere que “a transexualidade é uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de
gênero”, problematizando a definição atribuída pela medicina, bem como seu caráter de
transtorno mental ou psiquiátrico. A autora questiona a existência de um “verdadeiro
transexual” ou do trans “de verdade”, que atenda a todos os requisitos diagnósticos constantes nos manuais médicos e psiquiátricos. A definição da transgeneridade reside, então, na autoidentificação do sujeito, independente se tenha realizado cirurgias, passe por
tratamento hormonal, se relacione com pessoas do mesmo gênero, use binder ou packer,
uma vez que “A verdade da pessoa trans não pode ser averiguada com base em um conjunto fechado de regrinhas, como a Medicina insiste em nos dizer.” (MOIRA et al., 2017,
s.p.). De acordo com esse entendimento, que se coaduna com a perspectiva desenvolvida
neste estudo, a grande diferenciação entre essas duas categorias identitárias – travesti e
transexual – se dá, mais do que em uma definição clínica, em uma distinção de natureza
cultural e social, sobretudo no Brasil, onde historicamente a travesti foi e continua sendo estigmatizada, estando comumente associada à prostituição, ao contágio pelo HIV,
ao uso de drogas e marginalização, enquanto a denominação transexual denota, via de
regra, maior prestígio social que a travesti.” (CAMILLOTO, 2019, p. 34). A autora Jessica
de Paula Bueno Silva (2019) também conceitua o termo transgêneros: “Os transgêneros
seriam aqueles que transitam entre os gêneros, adotando tanto signos atribuídos ao sexo
feminino quanto ao sexo masculino, podendo em momentos diferentes da vida se identificar com algum deles ou mesmo não se identificar com nenhum. Posteriormente, foi
criado o termo cisgênero para abarcar as pessoas que se identificam com o seu sexo biológico, sendo que a palavra não integra ainda os dicionários nacionais, e como demonstrado por Beatriz Bagagli (2015), apenas no dia 25 de junho de 2015 a palavra passou a
constar em algum dicionário oficial, o Oxford English Dictionary.” (SILVA, 2019, p. 21)
18 Trazendo para um contexto local, o estado de Minas Gerais teve 21 assassinatos.
Além de mapear os registros de violência, o relatório do GGB delimitou os perfis das
vítimas LGBTI mortas no Brasil em 2016. O Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania
LGBTI (NUH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicou, em 2018,
um relatório acerca dos inquéritos que tem as travestis e trans em Minas Gerais. De tal
forma que, entre 50 casos analisados, 41 deles ocorreram em locais públicos, sendo 36
deles em vias públicas. Em 68% dos casos, a travesti ou trans era a vítima. Em 43 casos, a
faixa etária da vítima era inferior a 36 anos.
19 O relatório, que é atualizado constantemente, está disponível em https://www.goo-
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gle.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FzwzQghwym_DzFydXGj6onWYfFky1NKy&ll=-9.765147591767388%2C-52.260645753125004&z=3
20 Utiliza-se o termo “hiv/aids” ou “aids” em minúsculo para marcar uma perspectiva
crítica ao pânico sexual criado pela aids, especialmente, nos anos 80, mas também atualmente (PELUCIO, 1999).
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NIÑOS INDÍGENAS: UNA FRONTERA SIMBÓLICA EN LA
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RESUMO:
Este artigo visa refletir sobre as crianças indígenas como uma fronteira simbólica na política de
erradicação do trabalho Infantil. Adota-se como referencial o contexto do município de Tabatinga/AM,
localizado na Tríplice Fronteira Brasil-Colômbia-Peru, pois possui a terceira maior população indígena
do país. Evidenciam-se aspectos étnico-culturais que
acompanham os modos de aprender próprios das
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crianças indígenas das diversas etnias e problematiza-se a questão, pois
envolve as seguintes tutelas constitucionais: a) a proibição da realização de
qualquer trabalho por pessoas com idade inferior a 14 anos; b) o paradigma do reconhecimento étnico-cultural e o direito a diferença, por meio
da proteção das tradições e costumes dos povos indígenas sem restrição
de situação etária.
ABSTRACT:
This article aims to reflect on indigenous children as a symbolic frontier in the policy of eradicating child labor. The context of the municipality
of Tabatinga/AM, located at the Triple Brazil-Colombia-Peru border, is
adopted as a reference, as it has the third largest indigenous population in
the country. Ethnic-cultural aspects that accompany the ways of learning
proper to indigenous children of different ethnic groups are highlighted
and the issue is problematized, as it involves the following constitutional
protections: a) the prohibition of any work performed by people under
14 years; b) the paradigm of ethnic-cultural recognition and the right to
difference, by protecting the traditions and customs of indigenous peoples
without restriction of age.
RESUMEN:
Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre los niños indígenas como una frontera simbólica en la política de erradicación del trabajo
infantil. Se adopta como referencia el contexto del municipio de Tabatinga
/ AM, ubicado en la triple frontera Brasil-Colombia-Perú, ya que tiene la
tercera población indígena más grande del país. Se destacan los aspectos
étnico-culturales que acompañan las formas de aprendizaje propias de los
niños indígenas de diferentes grupos étnicos y el problema se problematiza, ya que involucra las siguientes protecciones constitucionales: a) la
prohibición de cualquier trabajo realizado por personas menores de 14
años años b) el paradigma del reconocimiento étnico-cultural y el derecho a la diferencia, protegiendo las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas sin restricción de edad.
PALAVRAS-CHAVE:
Fronteira étnico-cultural; crianças indígenas; trabalho infantil; direi-
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tos e políticas públicas.
KEYWORDS:
Ethnocultural border; indigenous children; child labor; rights and
public policies.
PALABLAS CLAVE:
Frontera étnico-cultural; niños indígenas; trabajo infantil; derechos
y políticas públicas.
INTRODUÇÃO
Este artigo dedica a atenção às crianças indígenas como uma fronteira simbólica na política de erradicação do trabalho infantil no Brasil.
Então, para auxiliar nesta reflexão, adotaremos a realidade do contexto do
município de Tabatinga/AM, localizado na Tríplice Fronteira Brasil-Colômbia-Peru.
A cidade de Tabatinga abriga quase vinte e cinco por cento de pessoas autodeclaradas indígenas, assim, neste contexto evidencia-se os aspectos étnico-culturais que acompanham os modos de aprender próprios
das crianças indígenas das diversas etnias.
Culturas que investem em suas crianças, que abrigam, alimentam e desafiam seus jovens, que mantêm altas expectativas para as gerações futuras irão sobreviver e prosperar.
[...] Culturas que apreciam e celebram suas crianças pelo que
são, bem como pelo que se tornarão, são as culturas capazes
de nos conduzir com mais êxito enquanto seguimos adiante
neste novo século (CORSARO, p. 342-343, 2011).
Com enfoque nos processos de aprendizagem próprios desses povos,
problematiza-se a questão no âmbito da Política Nacional de Erradicação
do Trabalho Infantil, envolvendo tutelas expressas na Constituição Brasileira/1988, ou seja, de um lado, a proibição da realização de qualquer trabalho por pessoas com idade inferior a 14 anos, e de outro, o paradigma
do reconhecimento étnico-cultural e o direito a diferença, por meio da
proteção das tradições e costumes dos povos indígenas sem restrição de
situação etária.
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1. A POPULAÇÃO INDÍGENA EM TABATINGA NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI
O censo do IBGE divulgado no final da primeira década do século
XXI revela dados importantes que são trazidos neste momento. O Estado
do Amazonas, de acordo com o Programa Amazonas Indígena, elaborado
pela Fundação Estadual de Política Indigenista (Fique), da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, possui a maior
população indígena do Brasil, sendo indivíduos de 66 etnias espalhados
pela imensidão do território de seus 62 municípios, com uma diversidade
cultural de 29 línguas. O censo do IBGE (2010) contabilizou que o total de
índios do Brasil é de 817.963 pessoas, sendo que o Estado do Amazonas
ocupa primeira colocação no ranking nacional por estados, com um total
de 168.680 índios.
Tabela 1 - Ranking dos dez Estados / Municípios com maior população indígena

Nessa conjuntura, o município de Tabatinga notabiliza-se por possuir a terceira maior população indígena do Estado do Amazonas e do
Brasil – oriundos das etnias Tikuna1 e Kokama –, sendo superado apenas
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pelos municípios de São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença,
que ocupam, respectivamente, a primeira e segunda colocação em número de munícipes autodeclarados indígenas. Os dados coletados pelo IBGE
(2010) ainda revelam os dez municípios do Estado do Amazonas com
maior população indígena, consoante se segue:
Com relação à faixa etária, vale-se do Censo Demográfico do IBGE
(2010) para mostrar que do total 14.855 pessoas indígenas do município
de Tabatinga, predomina expressivamente a população indígena infanto-juvenil na faixa etária de 0 à 17 anos, com um total de 7.913 pessoas,
equivalendo em termos percentuais a mais de 50% do total da população.
Já na faixa etária de 0 a 14 anos há um total de 6.823 indígenas, equivalendo a percentual de 45,93% da população autodeclarada indígena.
Dentre os Municípios com as maiores proporções de população indígena do país, por situação do domicílio no Amazonas – 2010, o IBGE
(2010) aponta que Tabatinga possui 88,2% de sua população indígena
vivendo no meio rural2, correspondendo em números absolutos a 14.036
pessoas.
Segundo as pesquisas desenvolvidas pelo IBGE (2010), apenas um
pequeno percentual da população indígena reside na área urbana de Tabatinga, o equivalente a 819 pessoas indígenas. E, o maior percentual,
reside no meio rural, distribuídos em 41 (quarenta e uma) comunidades
situadas em Terras Indígenas, de onde retiram o sustento para suas famílias do desenvolvimento de atividades de subsistência na agricultura, na
pesca e no extrativismo.
Vale destacar que o número de pessoas indígenas na área urbana
do município identificadas pelo IBGE com base no critério da autodeclaração tem sido questionado em sua sistemática. Na análise do Professor Doutor em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), vinculado à UFAM, Pery Teixeira, a consequência do aumento
populacional nas cidades amazônicas, atraiu a migração indígena para
a área urbana e, fez com que indígenas não se declarassem índios3, dificultando a identificação dessa parcela populacional. Sob esta ótica, a
situação de Tabatinga se revela preocupante.
Apesar de um crescimento decenal de 115,4% da população
indígena local, não se pode descartar a suposição de que os
819 autodeclarados indígenas em 2010, embora em número
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muito superior ao contabilizado no censo de 2000, não correspondam à real totalidade dos efetivos indígenas na cidade
(TEIXEIRA e MAINBOURG, 2014, p. 5).
Em 2014, o Recenseamento Sociodemográfico Participativo da População Indígena Residente, realizado na cidade de Tabatinga (AM), adotando o uso de entrevistadores indígenas da etnia tikuna e kokama, contabilizou um total de 5.073 indígenas morando na área urbana da cidade,
desse total, foram registrados 3.650 kokama e 1.263 tikunas (sendo que o
IBGE (2010) havia detectado 462 e 287, respectivamente).
Desse modo, “não obstante diferenças de metodologia de contagem,
a quantidade amplamente superior do total levantado sugere que se mantêm, na cidade, as condições objetivas que têm levado os moradores indígenas a não se identificarem como tal” (TEIXEIRA e MAINBOURG,
2014, p. 5).
A mesma pesquisa apontou ainda que a população indígena urbana de Tabatinga é equivalante a 5.073 pessoas, divididas entre as etnias:
kokama (72%); tikuna (25%) e as etnias Kanamari, Kaixana, Cambeba,
Tukano, Tariano e Mayoruna, que representam outros 3% da população
indígena da cidade.
É mister registrar, também, que tanto Kokama4 quanto Tikuna são
etnias que estão presentes, de modo significativo, no contingente populacional indígena de ambos os países vizinhos. Estudos desenvolvidos por
Júlio Cezar Melatti (2011, p. 4), especificamente Áreas etnográficas da
América Indígena, discorre sobre o Alto Amazonas e destaca a expressiva
presença Tikuna que envolve os países da Tríplice Fronteira:
São os mais numerosos desta área e se distribuem por três
países: Brasil, Colômbia e Peru. A maioria vive no primeiro,
onde são mais de 32 mil (ou talvez mais ainda), o que corresponde a uma expressiva percentagem da população indígena brasileira. Suas comunidades se distribuem ao longo de
ambas as margens do Amazonas-Solimões desde o lado mais
ocidental do trapézio de Letícia (fronteira Peru-Colômbia)
até as vizinhanças de Tefé. Sua concentração maior se faz na
fronteira Brasil-Colômbia, onde também vivem afastados do
grande rio: nos igarapés Loreto-Yacu, Tacana, Belém e São
Jerônimo, que correm para o Amazonas-Solimões, e nos rios
Cotuhé e Jacurapá, que se dirigem, no sentido oposto, para
o Putumayo-Içá.
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Nota-se que o contexto territorial e humano do município de
Tabatinga expõe uma realidade social que demanda constante reflexão sobre as políticas públicas em execução e a serem
criadas e executadas, considerando a fronteira em uma dupla acepção: no aspecto étnico-cultural, tendo em conta os
povos indígenas, e, geopolítica, em decorrência da relação
de vizinhança com os municípios dos países vizinhos. Nesse
sentido, impõe-se refletir e evidenciar aspectos da fronteira
étnico-cultural revelada pelo componente humano indígena
na relação com a Política Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (PNETI) em efetivação neste município, no meio
urbano e rural.
2. TRABALHO INFANTIL E A CONTEMPLAÇÃO DAS CRIANÇAS INDÍGENAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Se por um lado, educação e saúde há algum tempo são alvos de debates e reflexões por parte da comunidade científica e agentes públicos,
de outro lado, a discussão sobre políticas públicas para erradicação do
trabalho infantil envolvendo as crianças indígenas é um tema extremante
complexo e os debates ainda são incipientes nos programas de pós-graduação5 e pelos agentes estatais, pois envolve um distanciamento da população nacional, não apenas no sentido geográfico, mas, principalmente,
com relação a tabus culturais, preconceitos e dificuldade de compreensão
sobre os modos de vida dos povos indígenas.
Esses povos apresentam-se em uma grande diversidade étnica e cultural, muito embora correspondam a apenas 0,5% da população nacional,
de acordo com dados do Censo de 2010, realizado pelo IBGE. Além disso,
a maioria dos indígenas vive nas áreas rurais, sendo que 36% residem nos
centros urbanos.
O site Rede Brasil Atual (RBA) divulgou, em 06 de abril de 2010,
a matéria “Faltam políticas para crianças indígenas latino-americanas,
apontam especialistas”. Segundo o texto, de autoria de João Peres, da RBA,
“no Brasil, a definição de trabalho infantil indígena é complexa por muitas
vezes envolver atividades culturais de aprendizagem e desenvolvimento”.
A ausência ou insuficiência de políticas públicas voltadas para as
crianças indígenas ou “indígenas crianças” é na verdade uma forma de expressão de violação de direito aos povos indígenas, perpetrada pelo Esta-
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do, pois, se no plano formal lhes outorga direitos. Contudo, no plano material, os poderes competentes não desenvolvem mecanismos ou, quando
desenvolvem, muito lentamente atuam para efetivá-los em sua amplitude.
Dados do Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil
de 2014, publicado pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
apresenta em número as violações de direitos perpetrados contra os povos
indígenas no Brasil e expõe responsabilidades específicas dos poderes públicos, especialmente do Executivo,
[...] que tem se mostrado omisso diante dos conflitos e não
cumpre suas atribuições constitucionais de demarcar as terras indígenas, protegê-las e fiscalizá-las, bem como de executar políticas públicas específicas e diferenciadas de atenção
aos povos indígenas (RANGEL et. al., 2014, p. 19).
Predominantemente, as violações aos direitos das crianças indígenas não ocorrem em suas comunidades, mas distante de seus convívios
comunitários e culturais. São recorrentes os inúmeros casos de abusos
que geram exposição a situações de violência, perda da saúde física e
emocional, discriminação e perda de identidade cultural nos países da
América Latina.
Na América Latina a discussão sobre políticas pública envolvendo o
trabalho infantil indígena é assunto novo na pauta dos organismos estatais
dos países e nas pesquisas científicas. O primeiro debate sobre o tema
ocorreu em fevereiro de 2010, no Encontro Latino-americano de Governos, Povos Indígenas, Empregadores e Trabalhadores sobre Infância
indígena e Trabalho infantil, em Cartagena, na Colômbia e contou com
a participação de representantes do UNICEF – organismo das Nações
Unidas responsável pela infância e juventude –, de Comissário Sobre
Direitos Infantis da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (OEA) e representantes de diversas
organizações da sociedade civil, de governos e de povos indígenas.
No Brasil, a discussão sobre políticas públicas envolvendo o trabalho infantil indígena é insipiente e encontra embaraços na conceituação
do que possa ser definido como trabalho infantil ante as diversas especificidades sobre o tema, tais como: o pequeno percentual da população
indígena em relação à população nacional; consulta e participação das
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organizações indígenas representativas; a maior parte da população indígena vive no meio rural, tornando mais difícil caracterizar o trabalho
infantil6; dificuldade de definição do que seja trabalho infantil indígena,
pois o que pode ser considerado como tal para o não indígenas pode não
ser para o indígena, visto que partilham cosmovisões diferenciadas; faltas
de programas específicos envolvendo as crianças indígenas; a sobreposição de normas, pois, ao mesmo tempo, Brasil é signatário de convenções
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que abordam o direito
das crianças e de outras, que tratam do direito dos povos indígenas.
As dificuldades apontadas merecem reflexão, mas não podem se tornar fundamento para omissão dos governos, órgãos do estado e agentes
das carreiras de estado. Quanto aos argumentos apontados, apenas para
rechaçar o primeiro deles, o fato de o percentual da população indígena
em relação ao total da população nacional ser baixo, não pode servir de
fundamento para que os governos, órgãos do estado e agentes das carreiras de estado não dispensam a devida atenção à questão, ficando o enfrentamento da questão em plano secundário de prioridade.
O argumento não é válido para justificar qualquer omissão, pois não
resiste a uma análise aprofundada sob a ótica dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e do Estado democrático de direito. Ademais, a
que se ter em conta as formas de violência, preconceitos e discriminações
sofridas por esta parcela da população indígena nacional que, embora seja
inferior a 0,5% da população do Brasil, nela se contém realidades como a
do município de Tabatinga, no qual a população indígena representa mais
de 25% das pessoas, com predomínio de crianças e jovens.
As concepções de cultura e infância não são únicas nem universais.
No caso das crianças indígenas, o processo de desenvolvimento de políticas públicas envolvendo trabalho infantil indígena deve perpassar pela
compreensão da cultura e pela concepção de infância de cada povo, suas
atividades cotidianas agrícolas ou artesanais e processos de aprendizagem próprios de cada comunidade.
Esse pode ser o ponto de partida para, a partir daí, definir o que
são atividades formativas e o que se trata de atividades que acarretam
exploração das crianças ou danos à saúde. Além do que, criar-se-á o caminho para se estabelecer um diálogo fecundo entre aspectos culturais
dos modos de aprendizagem da criança indígena e a proteção das crianças
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indígenas, pois, se de um lado é refutável o desrespeito aos processos de
aprendizagem enquanto patrimônio cultural de uma etnia, de outro, deve
refletir sobre a legitimação de formas de expressão culturais que possam
representar exploração das crianças, por meio de cargas excessiva de trabalho ou até violência.
O problema é complexo e demanda uma visão calcada na multidisciplinaridade sobre a questão, pois envolve muitos aspectos, destacando-se
dentre estes, os enfoques jurídicos, sanitários, étnico-culturais, sociais e
econômicos, etc.
3. POVOS INDÍGENAS: A PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RECONHECIMENTO ÉTNICO-CULTURAL E O DIREITO
À DIFERENÇA
A configuração histórica da fronteira descrita situa o olhar, no presente século, diante da realidade social, territorial e étnico-cultural de Tabatinga. A composição humana e territorial do contexto evidencia, além
da fronteira entre Estados-Nações, especialmente, a fronteira simbólica
decorrente do fator étnico-cultural resultante dos povos indígenas que residem no espaço urbano e rural deste município, pois se defronta com a
conciliação de questões como reconhecimento étnico-cultural e o direito
à diferença no âmbito da política pública nacional que busca a erradicação
do trabalho infantil.
No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, diversos
instrumentos normativos possuem dispositivos que guardam correlação,
direita ou indireta, com a política pública de erradicação do trabalho infantil no que concerne ao envolvimento das crianças pertences ao universo dos povos indígenas e que devem ser levados em consideração pelos
poderes da república, bem como pelos órgãos e agentes executores das
políticas estatais.
Como tais, destacam-se: a Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais7;
a Convenção sobre os Direitos das Crianças – ONU8; a Declaração das
Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 13 de setembro
de 20079; a Convenção nº 138 – OIT, sobre Idade Mínima de Admissão
ao Emprego; a Convenção nº 182 – OIT, sobre a Proibição das Piores
Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação10,
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aprovada em Genebra, em 17 de junho de 1999; a Convenção sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais11, assinada
em Paris, em 20 de outubro de 2005.
Já no âmbito da ordem jurídica brasileira, tem-se, de um lado, a
tutela constitucional da proibição do trabalho infantil e de outro, a tutela
do reconhecimento étnico-cultural e do direito à diferença12 dos povos
indígenas. O artigo 7º, da Constituição brasileira de 1988, XXXIII, impõe
a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de
dezoito e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, bem como preconiza que
no Art. 227, caput, § 3º, da CF/1988:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
[...] O direito a proteção especial abrangerá os seguintes
aspectos: I - idade mínima de quatorze anos para admissão
ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII.
A norma é extensiva a indígenas e não indígenas, pois prevê a proteção às crianças de qualquer origem étnico-cultural, independente de sexo,
cor e de ser indígena ou não. Em outra vertente, a CF/88 também prevê
a proteção aos indígenas que são crianças quando trata da proteção do
reconhecimento étnico-cultural e o direito à diferença em seus processos
de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, a tutela do reconhecimento étnico-cultural dos povos
indígenas – idosos, adultos, jovens, adolescentes ou crianças –, encontra-se prevista no capítulo XIII da Constituição Federal de 1988 e compreende sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições
dos povos indígenas, sem restrição de faixa etária ou classificação social
(Art. 231, da CF/1988) 13.
O poder constituinte originário, na Constituição Federal de 1988,
assentou os fundamentos do reconhecimento étnico-cultural dos povos
indígenas ao amparar os índios em sua organização social, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente
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ocupadas.
Paralelamente, definiu-se que são terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (§
1º, do art. 231, CF/1988). De modo que a terra é elemento fundamental à
sustentabilidade da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas.
Em todo o texto constitucional, as palavras costumes e tradições
embora apareçam escritas apenas duas vezes – sendo ambas, no caput do
artigo 231 e, em seu parágrafo primeiro –, estas colocam elevam o sentido
etiológico que apresentam para os povos indígenas, servindo assim de
marcadores simbólicos da fronteira étnico-cultural entre os povos indígenas e a sociedade não indígena circundante.
O não reconhecimento dessa fronteira na prática social e política
obstaculiza a força normativa da Constituição e impossibilita o exercício pleno do direito à cidadania pelos povos indígenas, no que concerte
ao gozo do direito à diferença decorrência da identidade étnico-cultural
destes povos.
Mas, para além do plano formal, no plano material, as ações que demarcam o reconhecimento dessa fronteira têm lentamente avançado em
seu processo de consolidação. Exemplo disso é o acesso ao direito à saúde e educação, que deve se pautar, quando das ações para sua efetivação,
por meio do respeito ao direito à diferença e à identidade étnico-cultural
dos povos indígenas.
Em Tabatinga, o Poder Público Federal desenvolve ações envolvendo os povos indígenas na área de saúde, pois esses povos recebem atenção
diferenciada por meio Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)14do
Alto Solimões, que é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena (SASI/SUS), subordinado à Secretária Especial de Saúde Indígena – SESAI15, área do Ministério da Saúde responsável por coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas e todo o processo de gestão do SASI, no âmbito do Sistema
Único de Saúde.
No âmbito do sistema educacional, o respeito ao direito à diferença
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e à identidade étnico-cultural dos povos indígenas vem sendo implementado, ainda que de modo insuficiente, por meio da disponibilidade de escolas indígenas nas comunidades, nem sempre de acordo com os anseios
destes povos.
O direito à educação diferenciada, aos poucos e lentamente, vem se
efetivando, à medida que se torna acessível, aos povos indígenas desses
recantos amazônicos das comunidades ribeirinhas do município de Tabatinga16. O Estado brasileiro, tardiamente, vem buscando cumprir o seu
dever, previsto no artigo 205 da CF/188, por meio da promoção e incentivo da educação com a colaboração da sociedade e da família, visando o
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
E, no caso dos povos indígenas, há de se levar em conta, sempre,
o reconhecimento étnico-cultural dos povos indígenas e assegurar o respeito ao direito à diferença na oferta do ensino, que deverá ser ofertado e
ministrado levando em conta dentre outros princípios, os seguintes:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as
seguintes condições:
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem. (Grifos nossos)
A proteção à cultura e suas formas de manifestação têm guarida na
ordem jurídica brasileira para indígenas e não indígenas. De modo que, o
Estado tem o dever de proteger as manifestações das culturas populares,
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indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional (Art. 215, § 1º, da CF/1988).
Além do mais, cabe ao Estado garantir a todos a possibilidade de
exercitar os direitos culturais em toda sua amplitude, seja por meio do
acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão manifestações culturais 17.
Contudo, “sem colocar em causa a importância garantista das transformações trazidas pelo reconhecimento constitucional dos direitos ancestrais dos indígenas”, Santos (2007, p. 80) afirma que “há um atraso
chocante do Brasil em relação ao que se passa atualmente no continente”.
A concretude do direito à diferença e reconhecimento étnico-cultural, ainda que lentamente, tem avançado na seara jurídica, devido às lutas
dos movimentos sociais dos povos indígenas, organismos não governamentais e a atuação de instituições como o Ministério Público e Defensoria Pública, por meio de ações civis públicas.
Nesse sentido, é representativo o surgimento de jurisprudência nos
tribunais brasileiros sobre a questão da concessão do auxílio maternidade a mulheres indígenas, – das etnias Kaigang/RS, Kanamari/AM
e Maxakali/MG –, com idade inferior ao previsto em lei – 16 anos
–, desde que, a teor do laudo antropológico, seja comprovado que
as jovens índias começaram a exercer atividades rurícolas e domésticas desde muito cedo, as quais se iniciam com um caráter lúdico
e educativo e, progressivamente, vão ganhando contornos de efetiva
participação no trabalho familiar, se constituindo tal fato em parte do
processo de socialização das crianças 18.
Neste ponto, cultura e identidade étnica são marcadores que evidenciam a fronteira simbólica que emerge dos aspectos étnico-culturais dos povos indígenas (modo de pensar e viver de um povo relacionado ao seu modo de trabalhar; como ver a si mesmo e como é visto
pelos demais) e de suas crianças (seus processos de aprendizagem) no
âmbito da política nacional de erradicação do trabalho infantil. Exaltando os aspectos étnico-culturais destes povos, certa feita registrou
Samuel Benchimol que:
O conhecer, o saber, o viver e o fazer na Amazônia colonial, foram um processo predominantemente indígena.
Os ameríndios iniciaram essa ocupação e os seus descen-
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dentes caboclos [...] desenvolveram as suas matrizes e os seus
valores, a partir do íntimo contato com o ambiente físico e
biológico [...] Assim começou a Amazônia Lusíndia, mais
índia que lusa, porém, mesmo assim, suficientemente, forte para influenciar os novos padrões culturais e espirituais
(BENCHIMOL, 1988, p. 21 e 22, apud SILVA, p. 97).
Ainda, no mesmo sentido, é envolvendo as expressões da cultura
indígena no Vale do Juruá que Corrêa da Silva (2012, p. 95-96), destaca
sobre estes povos:
Os indígenas sendo cientistas da floresta, transmitiram ao
português e ao brasileiro nordestino principalmente, os conhecimentos e habilidades fundamentais para o desenvolvimento e investidas naquele local, cuja realidade era totalmente contrária às origens dos dois principais exploradores.
Embora, ambos considerassem o indígena um entrave à expansão territorial, [...], a atuação dos exploradores, somente
foi possível a partir da observação e das ações empíricas dos
nativos.
[...]
A herança cultural indígena se traduz no modo de ser e viver
das populações consideradas tradicionais no Juruá atual, que
resistem até hoje, apesar das adversidades.
Ao longo da história da humanidade, os agrupamentos humanos
sempre possuíram formas complexas que ora os uniam ora os diferenciavam. A cultura é o meio pelo qual essas formas se manifestavam na humanidade, nos povos, nações, sociedades e grupos humanos (SANTOS,
2006, p. 8).
A realidade cultural das populações indígenas que vivem no Brasil, na Amazônia e em Tabatinga, possui sentidos próprios para os que
nela estão inseridos, pois cada realidade cultural tem sua lógica interna, a
qual se deve procurar conhecer para que façam sentido suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais passam as formas de
produção do trabalho, – na pesca, na agricultura, no extrativismo (animal
e vegetal), no comércio etc. –, tem um sentido ao longo da história,
relacionando-se as condições materiais de existência.
Isso posto, o conhecimento e o respeito ao “estado da cultura
contribui no combate a preconceitos, oferecendo uma plataforma firme
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para o respeito e a dignidade nas relações humanas” (SANTOS, 2006, p.
8).
4. CRIANÇAS INDÍGENAS: UMA FRONTEIRA ÉTNICO-CULTURAL NA POLÍTICA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM TABATINGA/AM
Quem são as crianças indígenas? Elas são indígenas crianças e portadoras de uma cosmovisão diferenciada da sociedade não indígena que
os circunda e envolve. Segundo Cohn (2005, p. 9), “não podemos falar de
crianças de um povo indígena sem entender como esse povo pensa o que
é ser criança e sem entender o lugar que elas ocupam naquela sociedade –,
e o mesmo vale para as crianças nas escolas de uma metrópole”.
Assim, a perspectiva antropológica revela-se como via de grande relevância no desvendar sobre quem são essas crianças, no caminhão da
efetivação da concretude do reconhecimento étnico-cultural dos povos
indígenas – crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos –, no que concerne a direitos e políticas públicas diferenciadas.
É sob esta ótica antropológica que, Silva (2012, p. 120) destaca “as
representações diferenciadas que os povos indígenas possuem acerca dos
grupos etários” – crianças e adolescentes – “e dos problemas sociais por
eles enfrentados ilustram e evidenciam conflitos éticos interculturais entre
estes povos e a sociedade envolvente.” De acordo com o autor, tais conflitos “não podem ser discutidos sem a nítida compreensão do contexto social e cultural dos povos indígenas, sob pena de ampliarem desigualdade
de direitos a parir de uma perspectiva etnocêntrica”.
Desta feita, o fomento de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, infância, para crianças e adolescentes ou qualquer área, quando
pautadas por um viés etnocêntrico, servirão de catalizador para a execução de ações institucionais e de agentes públicos em descompasso com a
realidade étnico-cultural dos povos indígenas e com o direito à diferença,
fundamentando-se em cosmovisões distintas dos indivíduos e, da coletividade que se propõe a alcançar.
O contexto social exposto pela realidade de Tabatinga evidencia uma
fronteira simbólica resultante do aspecto étnico-cultural peculiar dos povos indígenas, especialmente da infância e das crianças indígenas, que
representam números expressivos da população indígena do município.
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Diferentemente do que ocorre no Brasil, em que a população indígena é inferior à 0,5% da população nacional, nesse município de fronteira a
população indígena representa mais de 25% das pessoas, com predomínio
de crianças e jovens. A fronteira étnica e cultural é marcante em decorrência da pluralidade de povos – Kokama e Tikuna, predominantemente,
e das etnias Kanamari, Kaixana, Cambeba, Tukano, Tariano e Mayoruna,
em menor número – que se fazem notar na expressão demográfica populacional desse município de fronteira.
Ante o exposto, a política de erradicação do trabalho infantil em
Tabatinga, considerando a discussão da criança indígena como fronteira
étnico-cultural, aponta para, dentre outras, as seguintes questões: qual a
concepção do que é ser criança para os povos indígenas que vivem na localidade? ; há estudos antropológicos para oferecer repostas sobre o lugar
que estas crianças ocupam nas sociedades indígenas do município? ; o
modo como se efetiva a política de erradicação do trabalho infantil em Tabatinga leva em conta em suas ações o que é ser criança para estes povos,
bem como sobre o lugar que elas ocupam nestas sociedades, ou parte de
um pressuposto único e universal – do que é ser criança e o que é infância
–, para definição do que seja ou não trabalho infantil?; os formuladores/
agentes executores da política pública de erradicação do trabalho infantil
se norteiam por estes apontamentos?
Nota-se que o contexto da política de erradicação do trabalho infantil em Tabatinga, tendo em conta os indígenas crianças como fronteira
étnico-cultural, conduz a considerar sobre “a grande contribuição que a
antropologia pode dar aos estudos da criança”: fornecendo “um modelo analítico que permita entende-las por si mesmas;” permitindo escapar
daquela imagem em negativo, pela qual falamos menos das coisas, como
a corrupção do homem pela sociedade ou o valor da vida em sociedade”
(COHN, 2005, p. 9)”.
O ensaio antropológico Pequenos xamãs: crianças indígenas, corporalidade e escolarização, desenvolvido com grande leveza e sensibilidade
por Aracy Lopes da Silva, serve de referencial para o que se aponta, embora não se trate das etnias que habitam o município de Tabatinga, mas sim
de um estudo etnográfico com um acervo de sensações e imagens de uma
pesquisa de campo entre os Xavantes e Xerentes, de Mato Grosso.
De acordo com Nunes (2002, p. 25), os flashes permitem a visuali-
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zação de situações e exemplos significativos que motivam considerações
sobre o aprender, o ensinar, o criar, a transmissão e a expressão de conhecimentos, refletindo sobre quem ensina, com quem se aprende, onde
e quando? Qual a atmosfera que impregna situações de aprendizagem?
Como são as relações entre gerações e entre gêneros nesses processos?
Observa-se neste instante, as seguintes situações, descritas por Silva
(2002, p. 46):
A menininha e seu trançado, à sombra, na roça. Sua minúscula cesta. Encarapitada no alto da árvore, trabalha. À sua
volta, a mata ciliar que ladeia o rio e a roça de milho, arroz,
banana, melancia, mandioca [...], onde há pouco trabalhavam seus pais. Agora, que eles descansam, depois de uma
breve refeição, ela também o faz. Cantando e conversando
com os que estão na esteira sob as árvores, ela tece pequenos fios de fina fibra vegetal, que aos poucos tomam forma.
Sua cesta, seus trabalho, seu brinquedo, sua brincadeira, seu
aprendizado. Tudo isso numa cápsula de tempo e de ação,
por deliberação e ritmo próprios: brincar-experimentar-trabalhar-descobrir-aprender, numa só existência, num só
momento (Aldeia Xavante ‘RituWaré, Terra Indígena Parabubure, 1977).
As meninas e o arroz: dois corpos e um pilão. As mãos do
pilão se alternam, esfarinhando os grãos de arroz trazidos
da roça nas grandes cestas penduradas à testa da mãe, das
tias e avós; as mãos das meninas subindo e descendo, ritimadamente. O jogo dos pequenos corpos para traz, em busca
do impulso, e para a frente no desfechar preciso do golpe.
O alimento, o trabalho, a precisão dos gestos, a produção, a
aprendizagem (Aldeia Naminkurá, 1977; a mesma cena em
1974, Aldeia Paraíso e, em 1994, na Aldeia Estrela) (SILVA,
2002, p. 47)
Diante do descrito, extrai-se que a antropologia da criança apoia-se,
segundo Silva (2012, p. 123), “nas lições mais gerais da etnologia indígena
para interpretar a brincadeira-trabalho-aprendizado, como parte da experiência cultural que os mais diversos povos indígenas proporcionam aos
seus membros mais novos.” O autor afirma, com supedâneo em Ramos
(1995), que este processo segue uma lógica distinta daquela da sociedade
não indígena.
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4.1 A fronteira simbólica expressa nos modos de aprendizagem
das crianças indígenas
Os povos indígenas, em Tabatinga no Amazonas e em qualquer lugar
do Brasil ou fora dele, ao longo de toda vida vivenciam muitos jeitos diferentes de aprender no seu dia a dia. Cada povo tem o seu jeito de aprender
e isso varia em cada lugar e etnia.
São múltiplas as formas de ensinar o que fazer e como fazer. As atividades culturais de aprendizagem e desenvolvimento das crianças próprias
de cada comunidade começam desde tenra idade, por meio de rituais, festas, brincadeiras, caça, pesca, atividades cotidianas artesanais e agrícolas.
Geralmente, é no convívio diário com os pais, parentes – irmãos,
avós, tios –, e mais velhos que os conhecimentos vão sendo transmitidos no processo de aprendizagem das técnicas pelas crianças indígenas,
observando os modos de fazer e falar dos mais velhos; acompanham os
adultos nas atividades de pesca e na roça; brincam com e no seu cotidiano, desenvolvendo as habilidades que serão fundamentais na subsistência
futura, tais como: caçar, pescar, fazer pinturas no corpo, fabricar arcos e
flechas, potes, cestos, etc.
E, dessa forma, passo a passo, as crianças assimilam os princípios, os
modos de agir e tudo que é importante para desenvolverem os seus papeis
na engrenagem social de suas comunidades indígenas e de acordo com
cada povo.
É fundamental “dar visibilidade ao segmento infantil indígena”
(NASCIMENTO et. al., p. 23, 2011). Assim, evidencia-se a criança indígena como fronteira étnico-cultural, especialmente, no âmbito da política nacional de erradicação do trabalho infantil, considerando os seus
processos próprios de aprendizagem, estabelecidos como um direito aos
povos indígenas a partir da Constituição Federal de 1988, expressando o
reconhecimento de cosmovisões diferenciadas e a ruptura com as concepções dos padrões ocidentais e etnocêntricos tradicionalmente dominantes
nas legislações anteriores.
Os modos indígenas de aprender são processos culturais próprios
de cada povo e salientando uma fronteira simbólica – étnico-cultural –
que demanda atenção do âmbito da política nacional de erradicação do
trabalho infantil no Brasil e, no caso desta pesquisa, na prática das políticas públicas de erradicação do trabalho infantil vivenciada em Tabatinga,
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onde se apresentam quantitativamente expressiva de populações indígenas Tikuna e Kokama, com a predominância da população infanto-juvenil
e, cada povo indígena possuindo suas singularidades, bem como pontos
comuns de interconexão cultural.
Neste ponto, adotando como fundamento pesquisas antropológicas
sobre crianças indígenas mostram-se os jeitos próprios de aprender dos
povos Kaiowá e Guarani, como forma de expor relações entre infância e
trabalho em comunidades indígenas:
[...] das realidades e condições de vida dos indígenas crianças de modo a apresentá-los à sociedade e à academia como
informações passíveis de serem apreendidas enquanto diferenças culturais que ressaltam as fronteiras e os intercâmbios
existentes entre os grupos sociais (OLIVEIRA, 2014, p. 61).
No mesmo sentido afirma Clarice Cohn (2005, p. 44) que “uma análise antropológica da criança pode, por fim, ter um caráter propositivo ao
elucidar facetas da relação das políticas públicas e das práticas educativas,
auxiliando na compreensão das falhas”.
Assim, além do recurso a estes estudos antropológicos, serão apontadas observações de Tabatinga que envolvem as crianças indígenas nas
relações entre infância e trabalho e seus modos de aprender.
4.2 Crianças indígenas e seus processos próprios de aprendizagem
Kaiowá e Guarani são designações amplamente difundidas para
designar os dois grupos, os Guarani Ñandeva e os Guarani Kaiowá, presentes no sul do Estado do Mato Grosso do Sul19. O contato e a observação
do cotidiano das crianças destes povos têm acentuado o modo próprio
de ser, que desenvolvem sob a perspectiva pedagógica indígena, onde, as
crianças aprendem:
[...] experimentando, vivendo o dia da aldeia e, acima de
tudo acompanhando a vida dos mais velhos, imitando,
criando, inventando, sendo que o ambiente familiar, composto pelo grupo de parentesco, oferece a liberdade e a autonomia necessárias para esse experimentar e criar infantil
(NASCIMENTO, 2006, p. 08, apud NASCIMENTO et. al, p.
34, 2011).
Os modos de aprender das crianças Kaiowáe Guarani, evidenciam
que, diversamente do que ocorre na denominada sociedade ocidental, os
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pequeninos se fazem presentes na quase totalidade das atividades do cotidiano, pois desde cedo acompanham constantemente as mães a todos os
lugares; à medida que se tornam maiores, circulam livremente pelos espaços da aldeia, por meio dos caminhos que interligam as casas da parentela
(NASCIMENTO et. al., 2011, p. 34-35).
O enredo dos elementos culturais dos povos Kaiowá e Guarani descritos por Nascimento (2006, apud NASCIMENTO et. al, 2011, p. 36) é
revelador do dia a dia das crianças indígenas. Segundo os estudos deste pesquisador, é olhando e observando toda a realidade a sua volta, fazendo-se presente por toda parte e áreas circundantes da aldeia que as
crianças colocam em exercício suas capacidades de aprendizado, em um
ambiente no qual quase não sofrem punições, pois:
A criança tem liberdade permissividade e autonomia, experimentando e participando da realidade concreta do dia
a dia, seus conflitos e contradições, estão perfeitamente articuladas com a aprendizagem e responsabilidades na vida,
que nas comunidades indígenas iniciam muito cedo (NASCIMENTO, 2006, apud NASCIMENTO et. al, p. 36, 2011).
Nascimento et. al. (2011, p. 36) citando Pereira (2002), antropólogo
que estuda o povo Guarani e Kaiowá, do Estado do Mato Grosso do Sul,
destaca que “as crianças participam de tudo que acontece na aldeia e são
fontes de informação para todos os que delas se aproximam”. Além disso,
afirma o pesquisador que “as crianças ensinam e aprendem entre si: a nadar, a reconhecer as plantas do entorno, a reconhecer e dominar o espaço
da aldeia entre outros como: costumes, crenças, tradições”.
Landa (2011), no estudo Crianças Guarani: atividades, uso do espaço
e a formação do registro arqueológico, realizado na Terra indígena Porto
Lindo, no município de Japorã/MS, revela alguns aspectos da criança indígena Guarani e as atividades atribuídas aos adultos.
A autora supracitada relata que em seu trabalho de campo acompanhou “crianças na faixa etária de 05 a 08 anos, cuidando de bebês que ainda estavam sendo amamentados”, ou seja, “as crianças maiores ficam responsáveis pelas crianças menores”, pois, as mães, por uma série de razões,
se ausentam (visitar parentes; ida às cidades mais próximas; ida ao posto
de saúde; realizar atividade de aprendizagem de corte e costura; participar de reuniões ou atividades coletivas promovidas por mulheres ou que
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envolvam interesses das mães etc.). Assim, segundo ela, durante a coleta
de dados “muitas vezes somente crianças abaixo de 12 anos estavam nas
habitações” (LANDA, 2011, p. 64). Entre as crianças Guarani da Terra indígena Porto Lindo, foi observado que existe uma segurança social muito
grande por parte das crianças.
Após o período de amamentação, que em geral se estende até
os dois anos de vida, quando passam a dominar completamente a marcha, as crianças ganham muita autonomia, pois
é comum encontrá-las sozinhas pelas estradas brincando ou
andando em grupos de variadas idades, em geral de três a
cinco componentes, pertencentes quase sempre ao mesmo
grupo familiar. (LANDA, 2011, p. 64).
Comprova-se assim que, efetivamente, entre os Guaranis da Terra
indígena Porto Lindo, “criança cuida muita de criança”. São os irmãos velhos que detém a responsabilidade de cuidar dos mais novos, sendo que
um vai substituindo o outro nas tarefas de segurar o bebê, brincar, dar
água, alimentar e ficar observando para evitar que se machuquem (LANDA, 2011, p. 65).
Tanto para meninos quanto para meninas, a vida adulta começa
desde tenra idade, quando, logo cedo, assumem tarefas que seriam dos
adultos. Desde crianças, participam das atividades da roça, buscam água e
lenha, cuidam dos menores quando já possuem idade superior; e, as meninas aprendem “a cuidar de casa, a cozinhar, a responsabilizar-se pelos
menores, a buscar água, tendo em vista que estão casando cada vez mais
cedo. É comum encontrar adolescentes de treze, quatorze anos já casadas”
(LANDA, 2011, p. 66).
Dentre outras tarefas notadas que também são realizadas pelas
crianças, estão:
[...] o abastecimento de água para a habitação que será usada para consumo e no preparo dos alimentos, limpeza dos
utensílios domésticos, para matar a sede, preparar tereré
entre outras. [...] são as mulheres e as crianças que também
transportam água para suas residências. É muito frequente
vê-las, buscando água nas minas20. Em geral, não vão sozinhas para esta atividade, sendo acompanhadas ou pela mãe,
ou por outras crianças que também transportam água para
suas residências (LANDA, 2011, p. 67).
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Entre os Guaranis da Terra indígena Porto Lindo, é atividade bastante rotineira as crianças participarem do processamento de alimentos.
Normalmente, as meninas acima de sete anos executam tarefas como
cuidar das panelas, - que cozinham feijão, mandioca, arroz e macarrão
–, colocadas nos fogos existentes na parte externa da casa ou dentro da
habitação (LANDA, 2011, p. 68). Crianças bem pequenas, com idade em
torno dos 3-4 anos, manuseiam com destreza os instrumentos como facas
e fações utilizados no processamento de alimentos, em atividades como
cortar carne (quando disponível), descascar mandioca para cozimento e
cana-de-açúcar para ser ingerida fresquinha, conforme destaca Landa.
Além disso, outra tarefa na qual as crianças e adolescentes participam, juntamente com os adultos, é a criação de algumas cabeças de gado
bovino e equino. No cuidado com esses animais, as crianças e os adolescentes têm a incumbência de fornecer água para os animais, seja conduzindo-os até as minas para beber água ou mesmo buscando para ser ofertada em depósitos, bem como conduzir os animais para pastagens pela
manhã e recolhê-los ao anoitecer (LANDA, 2011, p. 69).
4.3 Crianças indígenas em Tabatinga: entre os processos próprios
de aprendizagem e o trabalho infantil?
As crianças Tikuna e Kokama também carregam suas particularidades étnicas e culturais. No povo Tikuna, após completar 12 anos, o menino ganha do pai sua primeira canoa de pesca e passa a sair sozinho
para pescar longe de casa contribuindo para a sobrevivência do grupo
doméstico. Semelhantemente, ocorre com a menina, pois é, após a idade
de 12 anos, que ela passa pelo ritual da puberdade, a chamada “Pelação”
ou “Festa da Moça Nova”. Durante esse período, que vai dos 12-18 anos, os
jovens moram geralmente com os pais ou com algum parente. (OLIVEIRA FILHO, 1977, p. 165)
Com enfoque na cultura indígena, a obra O livro de brincadeiras do
povo Tikuna, resultado de pesquisa desenvolvida por Rodrigues Pereira
(2011) concentra a atenção na análise das práticas culturais expressas nas
brincadeiras infantis dos índios do povo Tikuna, que vivem no espaço
urbano de Manaus, na Comunidade Watchimaucu, no Bairro Cidade de
Deus.
Pereira (2011) comprova, na realidade pesquisada, que as crianças
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frequentavam a “escola do branco” e que essa escola não tratava de assuntos ligados à cultura dos índios. E, desse modo, o processo de formação
cultural das crianças Tikunas parece se expressar incorporado à rotina dos
próprios índios da comunidade, ou seja, não há na escola uma educação
especificamente indígena, visto que os processos de aprendizagem, na
cultura Tikuna, atrelam o trabalho e o lazer nas atividades do cotidiano da
comunidade sem que haja um lugar dentro do espaço específico da escola.
As crianças exercitam, em seu cotidiano, experiências empíricas sobre o conhecimento da cultura de seu povo, aprendem a pescar no rio, a
plantar no roçado e vivenciam, esporadicamente, aprendizagens sobre a
língua Tikuna.
O livro de brincadeiras do povo Tikuna (Pereira, 2011) mostra que as
crianças dessa etnia, por meio de brincadeiras, aprendem atividades do
cotidiano dos adultos, ou seja, atividades que guardam correlação direta
com os instrumentos de trabalho de seus pais e de seu povo.
É as diversões e ludicidades que povoam o tempo do cotidiano das
crianças Tikuna. Assim, o “índio, já, desde pequeno, brinca de trabalhar.
Seu brinquedo é, conforme o sexo, o instrumento de trabalho do pai ou
da mãe. O índio que brinca de trabalhar, depois vai trabalhar brincando”
(RODRIGUES PEREIRA, 2011, p. 15).
As brincadeiras apresentadas na pesquisa revelam processos de
aprendizagem das crianças de etnia Tikuna, consoante podemos exemplificar com a brincadeira “pescando as folhas de mandioca”, na qual se percebe o processo de aprendizagem da distribuição de tarefas da vida adulta,
onde, de acordo com o sexo, ao menino (índio) cabe pescar os peixes e à
menina (índia), a tarefa de fazer o fogo e moqueá-los (RODRIGUES PEREIRA, 2011, p. 17).
No mesmo sentido, o processo de aprendizagem na atividade lúdica de “brincar de onça”, onde se revela a percepção das crianças sobre
o temor dos adultos à presença do animal e como escapar dele, pois a
onça, além devorar outros animais, pode atacar as crianças (RODRIGUES
PEREIRA, 2011, p. 19).
Com efeito, podemos perceber que há um ponto de entrelaçamento
da cultura indígena, aqui apresentada, e a cultura de outras etnias, pois
têm em comum, não apenas o fato de as crianças brincarem imitando o
mundo dos adultos de seu povo, mas, também, ao brincarem, vivenciam
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as atividades culturais do cotidiano de seu grupo social. É, desse modo,
que vai se formando a cultura do seu grupo geracional, pois, na relação
com seus pares, elas acabam internalizando os costumes de seu grupo étnico.
Figura 1: Crianças Tikunas realizando a travessia de pessoas em canoas

Fonte: registro do pesquisador. Comunidade indígena Filadélfia, Benjamin Constant/AM, 2014.

As crianças, com muita liberdade e autonomia, transportam as pessoas, indígenas e não indígenas, que querem realizar a travessia entre um
Bairro de Benjamin Constant e a Comunidade Indígena Tikuna Filadélfia,
localizada na zona rural do município. Geralmente, recebem uma gratificação pelo serviço.
Para os adultos um trabalho, para as crianças um momento de aprendizado, uma brincadeira e um momento de diversão, fazendo uso dos
instrumentos de trabalho dos indígenas adultos, pois a canoa é um instrumento de trabalho e subsistência para os povos indígenas.
É na canoa que as pessoas são transportadas, que se realiza a pesca,
que se transportam os produtos da roça e etc. É um momento de aprendizado entre eles e de desenvolvimento de habilidades entre rios e floresta
que não se ensina em uma escola nos padrões ocidentais, com pagamento
de mensalidades ou com horário pré-determinado.
Nas palavras de Rezende (2011, p. 273) “a sala de aula chamada
floresta, rio, cachoeira, caça, pesca, plantio, canoa, caminho da roça, é
aquela que apresenta outros conteúdos, outras didáticas, metodologias,
educadores, avaliações e conceitos”.
Nunes aponta que, nas sociedades indígenas brasileiras, de acordo
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com os trabalhos e relatos disponíveis: [...] a fase que corresponde à infância é marcada pelo que consideramos ser uma enorme liberdade na
vivência do tempo e do espaço e das relações societárias que por meio
destes se estabelecem, antecedendo ao período de transição para a idade
adulta que, então, inaugura limites e constrangimentos muito precisos.
(NUNES, 2002, p. 65).
A liberdade se apresenta como “um dos aspectos mais contrastantes
que se pode encontrar nas sociedades urbanas modernas e as referências
que nos falam da infância nas sociedades brasileiras”, como reflete Nunes
(2002, p. 71), além do que essa tal liberdade “engloba o acesso aos diferentes lugares e às diferentes pessoas, às várias atividades domésticas,
educacionais e rituais, enfim, a quase tudo o que acontece à sua volta.”
Entretanto, muitas das vezes, as crianças indígenas são exploradas ou
submetidas à situações que se distanciam de seus próprios processos de
aprendizagem e de seus espaços de liberdade e são conduzidas por diversos fatores para situações desafiadoras e complexas.
Se de um lado os processos tradicionais próprios das práticas de
aprendizagem dos povos indígenas devem ser reconhecidos, de outro, há
situações que demandam reflexão, como por exemplo, quando as atividades brincadeiras/trabalho da criança indígena transpõe o limite do que
seja um processo tradicional de aprendizagem e pode ser considerado
trabalho infantil. Não faz parte da cultura dos povos indígenas ver suas
crianças coletando materiais em lixões municipais.
É, por isso, a urgência de políticas públicas que garantam direitos
indígenas reconhecidos pela Constituição tendo como foco as crianças
indígenas, a fim de garantir políticas específicas para elas sem enquadrá-las num formato ocidentalizado de infância.
No ano de 2015, em reportagem escrita, publicada no Jornal Estadão, sob o título “Favela Amazônia”21, foi noticiada a presença de criança indígena tabatinguense vivendo em condições muito diversas do que
deveria ter acesso um indígena criança, diante do que dispõe o império
normativo internacional e nacional, expressos nas normas da Convenção
nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Povos Indígenas e Tribais na Convenção sobre os Direitos das Crianças (ONU);
na Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas;
na Convenção nº 138 – OIT, sobre Idade Mínima de Admissão ao Empre-
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go; na Convenção nº 182 – OIT, sobre a Proibição das Piores Formas de
Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação; na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988; no Estatuto da Criança e etc.
Figura 2: Criança Tikuna no lixão municipal de Tabatinga/AM

Fonte: registro fotográfico de Dida Sampaio/AE – Jornal Estadão, 2015.

O fato noticiado tratava de um menino de nove anos de idade que,
em seu dia a dia, foi visto pela equipe de reportagem disputando “com
índios adultos os melhores lixos e latinhas de alumínio despejados” por
comerciantes e funcionários da prefeitura no Lixão Municipal de Tabatinga, localizado nas adjacências do Bairro Santa Rosa.
Nestes termos, noticiou-se que:
Abandono e degradação - Ticunas vivem num lixão da
tríplice fronteira: Sem opções de renda, índios catam latinhas e comem restos de alimentos da cidade de Tabatinga.
A proximidade das aldeias com o centro urbano de Tabatinga praticamente transformou as terras desses índios em
bairros periféricos. Não há, porém, integração dos Ticunas
com o mercado de trabalho. A situação não é mais fácil para
ribeirinhos e brancos pobres. [...] Não houve expansão de lavouras nem chegada de investimentos produtivos. A cidade,
porém, tem agora 60 mil habitantes. O IDH de Tabatinga é
de 0.616, o mais alto da região do Alto Solimões. Esse índice
tem por base a expectativa ao nascer, o acesso ao conheci-
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mento e o padrão de vida. A média dos municípios do Alto
Solimões é de 0.533, considerada baixa pelas Nações Unidas.
Para efeito de comparação, trata-se de um índice inferior
aos de favelas do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré
(0.686) e o Morro Dona Marta (0.684). A agricultura de Tabatinga não supre a demanda dos restaurantes e mercearias.
As hortaliças e verduras vêm do lado peruano. [...] Marcelo
Ticuna, de 9 anos, disputa com índios adultos os melhores
lixos e latinhas de alumínio despejados em Santa Rosa por
comerciantes e funcionários da prefeitura. O corpo franzino desaparece entre as revoadas de urubus e as curvas
da montanha de dejetos, móveis velhos, ferros, plásticos
e material em decomposição. [...] A mãe, Rosa, também
trabalha no lixão. Com problemas de pressão, ela, porém,
recolhe-se de tempo em tempo numa barraca improvisada
de lona. Ali, também dá atenção a três outros filhos menores. A família mora em Letícia, no lado colombiano. Chega
às 8 da manhã no lixão e trabalha nele até às 17 horas. (grifo nosso).
As situações de crianças indígenas presentes no cenário que envolve
infância e trabalho na área urbana de Tabatinga não se esgotam por aí.
Constantemente, durante o dia a dia dos mercados públicos da cidade e
porto municipal, é possível se observar a presença de crianças indígenas
acompanhando suas mães (Tikuna/Kocama), quando essas trazem o excedente de sua produção para vender (peixes, verduras, frutas, legumes,
etc.). Além disso, na área urbana, é possível verificar crianças/adolescentes em postos de lavagem de veículos e, acompanhando os pais ou desacompanhadas, em pequenos “postos ilegais de venda de combustível”
existentes em determinados locais da cidade.
Esta prática da venda ilegal de combustível no contexto tabatinguense, vista sob a ótica jurídica, constitui crime previsto no inciso I, do artigo
1º, da Lei nº 8.176/91, que define os crimes contra a ordem econômica,
bem como no artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98, que trata dos crimes
ambientais.
Contudo, visto sob um viés sociológico, o comércio ilegal de combustível no contexto de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte
e outros municípios brasileiros da tríplice fronteira revela, primeiramente, a face do abandono estatal em fomentar políticas de desenvolvimento
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eficazes para esta região amazônica, e, em segundo lugar, a falta de oportunidades de emprego e geração de renda para os povos amazônidas, excluídos e marginalizados diante do contexto socioeconômico excludente
do capitalismo central.
Figura 3 – Criança na companhia dos pais na venda ilegal de combustível na rua Santos Dumont, Tabatinga/AM.

'Fonte: Registro fotográfico do pesquisador, 2015.

Figura 4 – Criança desacompanhada dos pais na venda ilegal de
combustível, na rua Ante Tamandaré, ao lado da Capitania dos Portos,
Tabatinga/AM.

Fonte: Registro do pesquisador, 2015.
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Entretanto, a presença das crianças na venda ilegal de combustível
não se restringe ao espaço urbano do município de Tabatinga, pois se
faz presente, também, na zona rural, conforme se contatou em registros
fotográficos na comunidade indígena Umariaçu I, no dia 9 de outubro de
2015. Tratava-se de duas crianças que aparentavam ter entre dois e cinco
anos de idade e estavam no “postinho de gasolina”, segurando o cocão22
cheio de gasolina sobre uma banca de madeira, em frente à residência
onde moram.
Figura 10 - Crianças Tikunas desacompanhada dos pais na venda
ilegal de combustível/Comunidade Umariaçu I.

Fonte: Registro do pesquisador, Tabatinga/AM, 2015.

Os registros fotográficos acima revelam a realidade da vulnerabilidade social enfrentada pelas crianças indígenas que vivem no espaço urbano
e rural do município de Tabatinga/AM, na fronteira Brasil-Colômbia-Peru, e ao mesmo tempo, as expõe como fronteira simbólica no processo de
enfrentamento da exploração da mão de obra infantil, em decorrência de
seus processos de aprendizagem terem um conteúdo étnico-cultural que
as particularizam, demandando percepção no âmbito da política pública
de erradicação do trabalho infantil no Brasil e diálogo com os povos indígenas, para distinção entre o que seja trabalho infantil propriamente dito
e o que representa processos educativos culturais de aprendizagem.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme já mencionado, evidencia-se que, no Brasil, a discussão
sobre políticas públicas envolvendo o trabalho infantil indígena é insipiente e encontra embaraços na conceituação do que possa ser definido como
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trabalho infantil ante as diversas especificidades sobre o tema, tais como:
o pequeno percentual da população indígena em relação à população nacional; consulta e participação das organizações indígenas representativas; a maior parte da população indígena vive no meio rural, tornando
mais difícil caracterizar o trabalho infantil23; dificuldade de definição do
que seja trabalho infantil indígena, pois o que pode ser considerado como
tal para o não indígenas pode não ser para o indígena, visto que partilham
cosmovisões diferenciadas; faltas de programas específicos envolvendo
as crianças indígenas; a sobreposição de normas, pois, ao mesmo tempo,
Brasil é signatário de convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que abordam o direito das crianças e de outras, que tratam do
direito dos povos indígenas.
Desse modo, nota-se que as dificuldades apontadas merecem reflexão, mas não podem se tornar fundamento para omissão dos governos,
órgãos do estado e agentes das carreiras de estado, pois, o fato de o percentual da população indígena em relação ao total da população nacional
ser baixo, não pode servir de fundamento para que os governos, órgãos do
estado e agentes das carreiras de estado não dispensam a devida atenção
à questão, ficando o enfrentamento da questão em plano secundário de
prioridade, revelando omissão sob a ótica dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e do Estado democrático de direito. Ademais, há
de se ter em conta as formas de violência, preconceitos e discriminações
sofridas por essa parcela da população indígena nacional que, embora seja
inferior a 0,5% da população do Brasil, nela se contém realidades como a
do município de Tabatinga, no qual a população indígena representa mais
de 25% das pessoas, com predomínio de crianças e jovens.
Consoante já asseverado, as concepções de cultura e infância não
são únicas nem universais, pois, no caso das crianças indígenas, o processo de desenvolvimento de políticas públicas envolvendo trabalho infantil
indígena deve perpassar pela compreensão da cultura e pela concepção de
infância de cada povo, suas atividades cotidianas agrícolas ou artesanais e
processos de aprendizagem próprios de cada comunidade. Portanto, esse
pode ser o ponto de partida para, a partir daí, definir o que são atividades
formativas e o que se trata de atividades que acarretam exploração das
crianças ou danos à saúde. Além do que, criar-se-á o caminho para se
estabelecer um diálogo fecundo entre aspectos culturais dos modos de
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aprendizagem da criança indígena e a proteção das crianças indígenas,
pois, se de um lado é refutável o desrespeito aos processos de aprendizagem enquanto patrimônio cultural de uma etnia, de outro, deve refletir
sobre a legitimação de formas de expressão culturais que possam representar exploração das crianças, por meio de cargas excessiva de trabalho
ou até violência.
O problema é complexo e demanda uma visão calcada na multidisciplinaridade sobre a questão, pois envolve muitos aspectos, destacando-se
dentre estes, os enfoques jurídicos, sanitários, étnico-culturais, sociais e
econômicos, etc.
Por fim, a configuração histórica da fronteira descrita situa o olhar,
no presente século, diante da realidade social, territorial e étnico-cultural
de Tabatinga. A composição humana e territorial do contexto evidencia,
além da fronteira entre Estados-Nações, especialmente, a fronteira simbólica decorrente do fator étnico-cultural resultante dos povos indígenas
que residem no espaço urbano e rural deste município, pois se defronta
com a conciliação de questões como reconhecimento étnico-cultural e o
direito à diferença no âmbito da política pública nacional que busca a erradicação do trabalho infantil.
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'Notas de fim'
1
Segundo o IBGE (2010), no Brasil, a população da etnia tikuna é maior população
indígena do país, totalizando 46.065 mil pessoas, ultrapassando a população de guarani-kaiowá, que tem 43.401 pessoas. Dos mais de 46 mil indígenas tikunas, 39.349 mil
vivem em terras indígenas, localizadas na região do Alto Rio Solimões.
2
É superado apenas por São Gabriel da Cachoeira que tem 95,5% de sua população
composta por indígenas vivendo no meio rural, ocupando o primeiro lugar no ranking
nacional.
3
No ano de 2014, no desempenho de minha atividade profissional de Oficial de
Justiça, ao cumprir um mandado judicial de Levantamento Socioeconômico em uma residência no Bairro Vila Verde, na cidade de Tabatinga, deparei com uma situação em que
o genitor da família declarou omitir que são indígenas da etnia Kocama devido ao receito
do preconceito e da discriminação. Este fato se assemelha ao comportamento adotado
pelos miranhas em Tefé, que procurando confundir-se com os brancos, escamoteando
sua identidade estigmatizada, os adultos miranhas não permitiam a suas crianças o uso
de sua língua, que caiu no esquecimento nas vizinhanças de Tefé. (MELATTI, 2011, p.
12).
4
Os Kocama falam uma língua tupi-guarani e seus ancestrais teriam chegado ao alto
Amazonas 200 ou 300 anos antes dos conquistadores europeus (MELATTI, 2011, p. 10).
Pesquisa realizada por Anthony Stocks (1981, p. 13, apud. MELATTI, 2011, p. 10), no
período 1975-77, estimou-se a população Kocama em 20 mil indivíduos no Alto Amazonas.
5
Alguns pesquisadores tem se debruçado sobre a temática. Com o foco de pesquisa
nas etnias Xacriabá e Maxakali do estado de Minas Gerais, o professor da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FAE-UFMG), Rogério Correia da
Silva, desenvolve pesquisa na qual se analisa relações entre infância e trabalho em comunidades indígenas.
6
Em atividades no meio rural envolvendo crianças indígenas, os profissionais incumbidos da fiscalização do trabalho (Auditores Fiscais do Trabalho) encontram dificuldades para lidar com situações do tipo: atividades de caça e pesca realizada por crianças/
adolescentes indígenas até que ponto constituem trabalho ou um processo cultural de
aprendizado? Questões polêmicas como essa ensejou a falta de consenso entre os representantes do Brasil no Encontro Latino-americano de Governos, Povos Indígenas, Empregadores e Trabalhadores sobre Infância indígena e Trabalho infantil, em Cartagena,
na Colômbia, no ano de 2010. Sem consenso sobre a questão não há caminho para se
criar leis sobre o assunto.
7
No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelo do Decreto
Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002 e promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19
de abril de 2004, da Presidência da República. Contudo, a Convenção nº 169 entrou em
vigor para o Brasil, em 25 de julho de 2003.
8
A Convenção entrou em vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990. Foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990
e promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, da Presidência da
República.
9
Embora esta Declaração não tenha recebido manifestação formal de adesão do
Brasil aos seus termos, por meio da ratificação do Congresso Nacional e da promulga-

206

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

ção da Presidência da República, não há óbice em sua aplicação, pois já se manifestou
favorável à Declaração na Assembleia da ONU. Já outros países, como a Bolívia optou,
em 2007, por adotar a Declaração na sua integralidade como lei doméstica. O Brasil
pode também aprovar leis que abordem os direitos indígenas e a relação dos indígenas
com o Estado - como, por exemplo, o novo Estatuto dos Povos Indígenas, observando
os parâmetros estabelecidos na Declaração, com os quais se comprometeu. Assim, ainda
que a Declaração da ONU não tenha força vinculante, é recomendável reconhecer seus
reflexos enquanto norma de costumes internacionais de proteção dos direitos humanos
dos povos indígenas e, ainda, como elemento de interpretação dos demais documentos
internacionais de proteção a tais direitos.
10 Entrou em vigor no Brasil em 02 de fevereiro de 2001. Foi aprovada pelo Congresso
Nacional, pelo Decreto Legislativo no 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo
Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000, da Presidência da República.
11 A Convenção entrou em vigor no Brasil em 2 de agosto de 2007, após ter sido
aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 485, de 20 de
dezembro de 2006 e promulgada pelo Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007, da
Presidência da República.
12 É assegurado na CF/1988, Art. 206, § 2º, “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.”(Grifos nosso).
13 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
14 No Brasil, são 34 DSEIs divididos estrategicamente por critérios territoriais e não,
necessariamente, por estados, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades
indígenas. Além dos DSEIs, a estrutura de atendimento conta com postos de saúde, com
os Polos base e as Casas de Saúde Indígena (Casais). O modelo de organização dos serviços é orientado para um espaço etnocultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado –, que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando
medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da
rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com o Controle Social. O DSEI do Alto Solimões possui abrangência de atendimento das populações indígenas de sete municípios
(55.304 pessoas de 7 etnias): Tabatinga, Amaturá, Benjamin Constant, Tonantins, São
Paulo de Olivença e Santo Antônio do Icá. (portalsaúde, 2013).
15 Criada em outubro de 2010, a Sesai surgiu a partir da necessidade de reformulação
da gestão da saúde indígena no país, demanda reivindicada pelos próprios indígenas durante as Conferências Nacionais de Saúde Indígena. Até o ano de 2010, era incumbência
da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA as ações de saúde como pela aquisição de
insumos, apoio logístico, licitações e contratos. Mas, com a criação da Secretaria Especial
de Saúde Indígena (Sesai), em outubro de 2010, a partir da necessidade de reformulação
da gestão da saúde indígena no país, demanda reivindicada pelos próprios indígenas
durante as Conferências Nacionais de Saúde Indígena, o Ministério da Saúde passou a
gerenciar diretamente a atenção à saúde dos indígenas, levando em conta aspectos culturais, étnicos e epidemiológicos desses povos. A nova secretaria está dividida em três
áreas: Departamento de Gestão da Saúde Indígena, Departamento de Atenção à Saúde
Indígena e Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Também passam a ser funções da
Sesai ações de saneamento básico e ambiental das áreas indígenas, como preservação das
fontes de água limpa, construção de poços ou captação à distância nas comunidades sem
água potável, construção de sistema de saneamento, destinação final ao lixo e controle de
poluição de nascentes. (portalsaúde, 2013)
16 O acompanhamento e avaliação das ações da educação escolar indígena são de
responsabilidade das secretarias estaduais/municipais de educação em parceria com o
MEC – e por entidades não governamentais – como ONG´s (OLIVEIRA, 2014, p. 188).
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17 Além disso, é pertinente na proteção dos direitos indígenas o Art. 216, incisos I e II,
da CF/1988, que diz “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem: as formas de expressão; e os modos de criar, fazer e viver;”. (grifos
nosso)
18 Conforme:
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
Nº
5000323
44.2010.404.7105/RS. RELATOR: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO. Egrégia 5ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - Porto Alegre, 23 de abril de 2013; e AC
200538000054815, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES,
TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:10/12/2012 PAGINA:11.
19 O povo Guarani Mbya está em outras regiões do Brasil, assim como existem grupos
Guarani no Paraguai, Bolívia e Argentina (NASCIMENTO et. al., 2011).
20 Segundo Landa (20011, p. 67-68) a tarefa de buscar água nas minas, embora apresente um grau de dificuldade para as crianças, tendo em vista que as minas estão em
áreas mais baixas da área, o retorno é por caminhos (tape poi) estreitos e íngremes, com
distâncias que podem chegar a 400m, trata-se de um momento em que as crianças aproveitam para se divertir refrescando-se ou mesmo tomando banho no local.
21 Retirado da Reportagem publicada no Jornal Estadão, sob o título “Favela Amazônia”. Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/favela-amazonia/capitulo-2.php>. Acesso em: 09 set. 2015.
22 Cocão é a nomenclatura adotada entre os vendedores e consumidores da gasolina
ilegal, de origem peruana vendida em Tabatinga, acondicionada em garrafas plásticas de
coca-cola reutilizadas.
23 Em atividades no meio rural envolvendo crianças indígenas, os profissionais incumbidos da fiscalização do trabalho (Auditores Fiscais do Trabalho) encontram dificuldades para lidar com situações do tipo: atividades de caça e pesca realizada por crianças/
adolescentes indígenas até que ponto constituem trabalho ou um processo cultural de
aprendizado? Questões polêmicas como essa ensejou a falta de consenso entre os representantes do Brasil no Encontro Latino-americano de Governos, Povos Indígenas, Empregadores e Trabalhadores sobre Infância indígena e Trabalho infantil, em Cartagena,
na Colômbia, no ano de 2010. Sem consenso sobre a questão não há caminho para se
criar leis sobre o assunto.
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RESUMO:
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o trabalho parte do método dedutivo, com pesquisa bibliográfico-documental, expondo as críticas e propostas de Mark Tushnet (“weak-form review”) e David Landau (‘structural injunctions”). Como estudo de caso,
propõe-se a análise qualitativa da Sentencia T-25/04, da Corte Constitucional
Colombiana, que tratou dos desplazados internos, para compreender modelos viabilizadores de decisões judiciais coparticipativas e cooperativas.
ABSTRACT:
What are the limits and possibilities of jurisdictional action in controlling public policies in scenarios in which socio-economic rights face
difficulties for their materialization? To answer the question about state
omissions in the provision of these rights and the judicialization in the
countries of the Global South, the work starts from the deductive method, with bibliographic-documentary research, exposing the criticisms
and proposals of Mark Tushnet (‘weak-form review’) and David Landau
(“structural injunctions”). As a case study, a qualitative analysis of Judgment T-25/04 of the Colombian Constitutional Court is proposed, which
dealt with the internally displaced, to understand models that enable co-participatory and cooperative judicial decisions.
RESUMEN:
¿Cuáles son los límites y las posibilidades de acción jurisdiccional en
el control de las políticas públicas en escenarios en los que los derechos
socioeconómicos enfrentan dificultades para su materialización? Para
responder a la pregunta sobre las omisiones estatales en la provisión de
estos derechos y la judicialización en los países del Sur Global, el trabajo
parte del método deductivo, con investigación bibliográfica y documental, exponiendo las críticas y propuestas de Mark Tushnet (“revisión de
forma débil”). y David Landau (“requerimientos estructurales ”). Como
estudio de caso, existe el análisis cualitativo de la Sentencia T-25/04 de
la Corte Constitucional colombiana, que se ocupó de los desplazados internos, para comprender los modelos que permiten decisiones judiciales
coparticipativas y cooperativas.
PALAVRAS-CHAVE:
Diálogos institucionais; ativismo judicial; direitos socioeconômicos

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

211

KEYWORDS:
Institutional dialogues; judicial activism; socio-economic rights.
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1. INTRODUÇÃO
Após a terceira onda de redemocratização, na segunda metade do Século XX, países pertencentes ao denominado Global South (MALDONADO, 2013), como Índia, Colombia e África do Sul, adotaram constituições
transformativas ou aspiracionais, que anunciavam o objetivo de promover transformações sociais, ainda que oferecessem eventuais diferenças de
tratamento jurídico quanto aos direitos socioeconômicos. Transcorridas
quase três décadas, a prática evidenciou a metáfora do “rights as myths”
(PERELMAN e YOUNG, 2010, p.27), demonstrando que a simples positivação desses direitos não era suficiente para atender aos escopos constitucionais transformativos.
Diante da paradoxal relação entre cartas garantistas e realidades nas
quais estes direitos encontravam dificuldades para sua materialização, minorias estigmatizadas e movimentos sociais desses países acabaram por
recorrer ao Judiciário com a finalidade de reinterpretação dos princípios
constitucionais de modo sensível às suas pretensões. Nesse sentido, um
dos debates contemporâneos no campo do Direito Constitucional Comparado versa sobre a legitimidade e eficácia do ativismo das cortes na concretização dos direitos fundamentais (sobretudo os de cariz coletivo), em
virtude do crescente protagonismo dos juízes na sua proteção. Um dos
aportes essenciais à temática concentra-se no problema teórico da fundamentação da justiciabilidade dos direitos socioeconômicos – que, não
raramente, precisam ser traduzidos em políticas públicas instrumentais à
sua garantia - à luz da teoria democrática e da realidade de contextos sociais caracterizados por profundas desigualdades econômicas e políticas.
O presente trabalho questiona os limites e possibilidades da atuação
do Poder Judiciário no controle de políticas públicas, enfrentando o desafio teórico da construção de respostas institucionais que sejam capazes
de superar situações de omissão legislativa ou administrativa. Para tal fim,
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propõe-se avaliar o controle jurisdicional em políticas públicas através do
estudo da famosa Sentencia T-025/04, proferida pela Corte Constitucional
da Colômbia, comumente referenciada como um dos marcos do debate
quanto ao papel dos tribunais na garantia de direitos no Sul Global. No
julgado, Tribunal declarou o famoso “estado de coisas inconstitucional”
e apelou ao princípio constitucional da colaboração harmoniosa entre os
diferentes ramos do poder, com o intuito de garantir o cumprimento dos
deveres de proteção efetiva dos direitos de todos os residentes no território nacional.
A pesquisa elegeu os seguintes objetivos específicos: (a) analisar
como o ativismo dialógico pode ser um mecanismo catalisador da democracia, investigando a possibilidade de um Judiciário indutor do debate
público, e não prolator de decisões substitutivas; (b) explorar os modelos
fraco (weak-form) e forte (structural injunction) de intervenção judicial
na implementação de políticas públicas, buscando entender qual das duas
formas dá ensejo a decisões mais dialógicas e com maiores chances de
impactar a realidade social; (c) analisar a Sentença T-025/04 com o escopo
de verificar o modus operandi da Corte Constitucional Colombiana e os
impactos da referida decisão na situação dos “desplazados”.
Para tanto, o trabalho será dividido em quatro partes. A primeira
abordará o papel das cortes constitucionais ou tribunais supremos na resolução de impasses sociais, enfrentando as críticas suscitadas acerca da
falta de expertise e legitimidade do Judiciário para interferir em matérias
que, a priori, deveriam ser resolvidas pela Administração Pública ou pelo
Poder Legislativo. A segunda, por sua vez, trabalhará os modelos forte e
fraco de intervenção judicial na implementação de políticas públicas, a
partir das perspectivas de Mark Tushnet e David Landau, marcos teóricos
importantes no que concerne à temática central do artigo. A terceira e
última parte, por fim, estudará o instituto colombiano do Estado de Coisas Inconstitucional a partir da Sentença T-025/04. Nesse sentido, será
abordada a temática dos diálogos institucionais como alternativa capaz de
viabilizar uma interferência mais legítima por parte do Judiciário e de desbloquear instâncias políticas que permanecem inertes diante de violações
massivas a direitos fundamentais. A metodologia utilizada é a dedutiva,
com o emprego de pesquisa bibliográfico-documental.
O escopo do estudo não é o de sugerir a importação acrítica de prá-
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ticas colombianas, pois entende-se que existem diferenças significativas
entre esta realidade e à brasileira. Pretende-se tão somente, encontrar
virtudes que, respeitando os limites políticos, sociais, e culturais dos países objetos de estudo, agreguem novos conhecimentos e possibilidades
de atuação cooperativa entre os poderes, prática ainda recente em terra
brasilis.
2. CONSTITUCIONALISMO SOCIAL E TUTELA JURISDICIONAL DOS DIREITOS SOCIOECONÔMICOS
A presença de diversos setores da sociedade civil no processo constituinte de 1987-8 resultou num amplo rol de garantias individuais e coletivas. Visando superar o legado de um passado de violência e exclusão,
a Constituição Federal de 1988 abrigou uma larga lista de direitos fundamentais socioeconômicos, revelando o intuito do constituinte de estabelecer um compromisso com a transformação e inclusão social1. Passado o celebrado momento de redemocratização, o desenrolar da história
mostrou que não obstante as referidas aspirações, a positivação desses
direitos, per si, não era suficiente para impactar de forma significativa a
realidade de determinados grupos sociais, dando ensejo ao fundado temor de que o direito permanecesse como um conjunto de meras promessas em relação ao futuro ou como um acoplamento de normas meramente
simbólicas em relação ao passado (VALLE, 2016, p.10).
Essa estrutura normativa, atrelada à baixa efetividade no que toca
aos compromissos constitucionais axiológicos, deflagrou um processo de
intensa judicialização das demandas sociais (VALLE, 2016, p.1) sobretudo quando se invoca o argumento do mínimo existencial (SARLET,
2018, p.204) em sua articulação com os direitos fundamentais sociais. O
cenário abre espaço, no contexto do fenômeno da judicialização, para a
imputação do ativismo, dando ensejo ao amplo debate que se tem sempre
por associado a esse padrão de ação institucional. Isso se dá, sobretudo,
em virtude desses direitos, muitas vezes, não municiarem o julgador de
critérios objetivos para solver a demanda, que carece de prestações positivas em diversos campos do direito; sem clarificar, todavia, os destinatários do direito e a determinação do conteúdo prestacional assegurado.
Logo, diante do exercício de uma jurisdição assecuratória da efetividade,
a atuação judicial opera no sentido de superar o vácuo legislativo (MA-
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CIEL e KOERNER, 2002, p.114).
Essa problemática, todavia, não se manifestou exclusivamente em
terra brasilis, tendo se mostrado presente em todos os países qualificados pela doutrina como componentes do Global South2. A referida classificação faz apologia aos países do Hemisfério Sul que apresentaram
constituições transformativas e aspiracionais nas quais, não obstante as
diferenças de tratamento no que toca à eficácia dos direitos socioeconômicos, o objetivo primário era o de promover a transformação social
(VALLE, 2016). Assim, diante da paradoxal relação entre cartas garantistas e uma realidade na qual o direito encontrava dificuldades para sua materialização, minorias estigmatizadas e movimentos sociais desses países
acabaram por recorrer ao Judiciário com a finalidade de reinterpretação
dos princípios constitucionais de modo sensível às suas pretensões.Verificou-se, assim, um padrão reivindicatório no que concerne aos direitos
fundamentais sociais e um deslocamento da luta política para o Judiciário, sobretudo diante de litígios que denunciavam uma percebida omissão
ou inadequação das opções materializadas pelos demais braços especializados do poder político (VALLE, 2016, p.3).
A escolha das Cortes como locus de resolução dos impasses sociais
deslocou estas instituições da perspectiva do essencialismo dos direitos
para uma atuação mais voltada ao provimento em si, afastando a lógica tradicional das sentenças condenatórias, declaratórias ou constitutivas (VALLE, 2016) e adentrando em decisões cujo objetivo consiste em
orientar o futuro do agir administrativo3.
Diante desse cenário, as principais críticas levantadas acerca de uma
atuação mais proativa do Poder Judiciário giram em torno das objeções
referentes ao déficit democrático do Poder Judiciário quando interfere
no agir dos poderes compostos a partir do princípio representativo e das
deficiências funcionais (falta de expertise) para a implementação ou redirecionamento das políticas públicas (VALLE, 2009, p.41). O primeiro
argumento invoca problemas teóricos, como a “origem” antidemocrática
dos juízes e o fato de que suas interferências em questões que deveriam
estar sendo resolvidas pelas instâncias majoritárias contrariam os pilares
da democracia (legitimidade eleitoral e separação de poderes).
Esses argumentos suscitam dúvidas como a accountability, porque a
gestão dos juízes não está sujeita ao controle dos cidadãos mediante no-
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vas eleições que favoreçam ou prejudiquem o desempenho de juízes ativistas através do voto, de forma que esses atores estariam exercendo uma
função crucial sem sofrer controle algum, sem ter que “prestar contas”.
Ademais, critica-se os possíveis efeitos antidemocráticos do ativismo judicial, sinalando que a intervenção dos juízes pode acabar substituindo o
debate público e a mobilização social como canais de solução de controvérsias e tomada de decisões democráticas (HIRSCHL, 2004).
O segundo argumento versa no sentido de que, ainda que os juízes
gozassem de legitimidade democrática, as cortes não possuem expertise
para formular políticas públicas apropriadas e implementar sentenças que
propiciem reformas sociais significativas (ROSENBERG, 2008). Em decorrência da própria natureza da instituição, os tribunais tm conhecimentos limitados sobre assuntos de política pública e dependem dos outros ramos do poder público para que suas decisões sejam cumpridas. Portanto,
segundo a referida crítica, carecem de uma visão “macro”; da habilidade
de planejar a longo prazo; de informações técnicas e de poder coercitivo
para resolver problemas coletivos. Em suma, carecem de expertises próprias da administração pública.
A resposta para as referidas críticas, todavia, talvez não esteja no
abandono da concepção do direito como catalisador das transformações
sociais, mas sim na reformulação da justificação e dos mecanismos de
intervenções judiciais que pretendem assegurar - e não colapsar - a democracia. Ao fixar as capacidades de cada instituição no texto constitucional,
cria-se uma noção de especialização que, em certa medida, consiste na
idealização de um protótipo. A realidade de um sistema constitucional
minimamente complexo é dinâmica e, portanto, carece de soluções que
sejam capazes de solver os impasses provenientes de problemáticas que
surgem na órbita dos fluxos interinstitucionais. Assim, as capacidades
institucionais são necessariamente empíricas e contingentes, só podendo
ser determinadas em arranjos institucionais e situações específicas (ARGUELHES e LEAL, 2011, p.28).
Em contextos de escassez de recursos e de assunção, pelo Estado,
de um conjunto expressivo de responsabilidades, as maiorias de cada momento terão que escolher em que e quando gastar, além de definir de onde
virão os recursos financeiros necessários para esse desiderato (ou seja:
deparam-se com o problema de fazer escolhas alocativas sobre recursos
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escassos). A intervenção judicial, nessas circunstâncias, justifica-se na
ocasião de grupos vulnerabilizados não terem a oportunidade de ver seus
interesses atendidos pelo processo político majoritário, de forma que, ao
tratar de problemas sociais enquanto problemas jurídicos, as cortes constitucionais acabam transformando-os em um “assunto de direito”. Esse
aspecto mostra-se relevante, sobretudo, quando há a necessidade de que
determinado tema ganhe visibilidade e seja tratado com urgência.
Não se pode afirmar, de forma categórica, que determinados assuntos devem ser sempre tratados por determinadas instituições, numa
presunção de que elas reúnem, indiscutivelmente, as melhores condições
para formular as respostas adequadas. As tentativas de determinar, por
meios puramente conceituais e clivagens teóricas, um conjunto de temas
que têm, em todas as realidades imagináveis, natureza exclusivamente legislativa ou exclusivamente judicial, “são incompatíveis com a perspectiva subjacente ao método orientado nas capacidades efetivas de diferentes
instituições” (ARGUELHES e LEAL, 2011, p.22).
Tribunais são atores políticos com considerável influência nas regras
do jogo democrático, de forma que mais frutífero que os debates travados
acerca da (i)legitimidade da sua atuação, são as discussões acerca de caminhos que possam construir mecanismos de decisões cooperativas. Dessa forma, o objetivo central do presente trabalho não é entender como as
normas constitucionais devem ser interpretadas, e sim como cada instituição é capaz de interpretar um mesmo texto (SUNSTEIN e VERMEULE,
2003, p.890)4, buscando traçar limites e possibilidades para uma atuação
jurídica5 em casos de potenciais tensões interinstitucionais6.
Em suma, se o ativismo judicial opera dentro de determinadas circunstâncias e mediante os mecanismos adequados, seus efeitos, ao invés
de serem antidemocráticos, são catalisadores e promotores da democracia7. O desafio é entender quais são essas circunstâncias e esses mecanismos8. O presente artigo não se propõe apenas a enfatizar habilidades ou
restrições das instituições, pois entende-se que tal conduta pode ser decisiva para uma sobrevalorização das mesmas. Pretende-se, tão somente,
através da análise da Sentencia T-025/04, avaliar os efeitos decorrentes
da interferência judicial em um quadro de violação massiva a direitos
fundamentais, a fim de entender se a proatividade da Corte Constitucional
Colombiana na temática do deslocamento forçado, deu ensejo a transfor-
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mações sociais (através de efeitos simbólicos e instrumentais da referida
decisão). A análise do caso em pauta mostra-se relevante na medida em
que considerações estritamente normativas ou sistemáticas acerca das
capacidades institucionais, desvinculadas de seus efeitos concretos, enfraquecem ou até mesmo invalidam o debate acerca dos limites e possibilidades dessa atuação, sendo mais frutífero pautar a discussão em habilidades e falhas empiricamente mensuráveis.
Assim, apesar das críticas referentes a uma possível falta de expertise do Judiciário para esse tipo de intervenção e os riscos levantados
acerca do ativismo e da “juristocracia” (HIRSCHL, 2004), essa atuação
excepcional mostra-se relevante. Isso porque, normalmente, não adentra
em questionamentos acerca da existência ou conteúdo dos direitos fundamentais em questão, mas busca, tão somente, garantir minimamente direitos básicos dos indivíduos que já foram definidos pelos poderes democráticos, mas que encontram-se diante de uma reiterada inércia e omissão
estatal. Logo, essa atuação tem potencial para viabilizar a fixação de uma
agenda e metodologia que priorizem e favoreçam a discussão acerca dos
direitos fundamentais (sobretudo em caso de obstrução política ou bloqueio institucional) (VALLE, 2016)
O ativismo judicial, dessa forma, no que toca à concretização dos
direitos socioeconômicos, apresenta-se como uma ferramenta interessante9, pois apesar do Poder Judiciário não ter uma origem democrática, o
juiz constitucional exerce uma função democrática fundamental: a de ser
guardião da continuidade do processo democrático (UPRIMNY, 2007,
p.66) Sua atuação trata diretamente com violações generalizadas de direitos que são pressupostos materiais e processuais da democracia, buscando superar um dos dos principais obstáculos à sua concretização – a
resistência política. Ao assegurar sua realização, os juízes cumprem uma
função democrática essencial10.
Outra contribuição da atuação judicial em questões relativas a direitos fundamentais e socioeconômicos revela-se nos efeitos indiretos
e simbólicos11 das sentenças, sobretudo diante de casos que demandam
resoluções estruturantes. Esses podem ser tão ou mais importantes que
os efeitos materiais, pois embora as vitórias judiciais, muitas vezes, não
se traduzam, automaticamente, na mudança social desejada, elas podem
ajudar a redefinir os termos das lutas imediatas e de longo prazo entre
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grupos sociais12.
Entretanto, se somente os tribunais se colocassem como protagonistas da efetivação dos direitos constitucionais, haveria um risco inafastável
de um esvaziamento da legitimidade democrática (uma vez que decisões
capazes de vincular a sociedade como um todo não podem ter como base
de sustentação raciocínios estritamente jurídicos) e de uma perpetuação
do imobilismo do Poder Público (VALLE, 2013, p. 387). A fim de evitar
as referidas problemáticas, é importante encontrar fórmulas mais comparticipativas entre os poderes e a sociedade, visando evitar danos à democracia e garantir soluções de caráter mais abrangente, que busquem
operar no plano da macrogestão13.
Diante dessa conjuntura, portanto, reclama-se a necessidade de um
Judiciário indutor do debate público, e não prolator de decisões substitutivas. É indispensável que juízes, ao tratarem de questões estruturais,
dialoguem com os demais ramos do poder Público e com outras esferas
da sociedade (tais quais os movimentos sociais, as associações civis e os
partidos políticos), pois se entende que os sistemas jurídicos democráticos constitucionalizados fortalecem-se na medida em que acontecem interlocuções institucionais e sociais de forma constante e fluída14. (GAURI
e BRINKS, 2008, p.306) A guarda dos preceitos da norma que conta com
o nível máximo de validade formal é uma espécie de tarefa compartilhada
entre uma ampla gama de atores constitucionais, políticos e sociais.
Nesse diapasão, Garavito (2013, p.7) sustenta ser mais provável que
decisões que se iniciam com um “ativismo dialógico”, sejam bem-sucedidas. Isto porque sentenças dialógicas estabelecem metas amplas e processos de execução claros, com prazos e demanda de relatórios de progresso
durante sua execução, deixando decisões substantivas e resultados detalhados aos órgãos administrativos. Ordens dessa natureza, para o autor,
além de serem compatíveis com o princípio da separação dos poderes,
promovem uma ampla eficácia das decisões em questão. Ademais, uma
abordagem dialógica permite mecanismos de monitoramento participativo, tais quais as audiências públicas; as comissões de monitoramento
designadas pelos tribunais; e os convites à sociedade civil aos organismos
administrativos para que apresentem considerações relevantes e participem da deliberação promovida pelos tribunais. Assim, os impactos da
intervenção judicial são aprimorados e promove-se um processo de deli-
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beração política.
3. WEAK-FORM X STRUCTURAL INJUNCTIONS: UM DEBATE
ENTRE MARK TUSHNET E DAVID LANDAU
Em seu artigo “The Reality of Social Rights Enforcement”, David
Landau partilha do argumento levantado por outros autores de que o debate
acerca de “se” os direitos socioeconômicos deveriam ou não ser positivados na Constituição e, se o fossem, se deveriam gozar de justiciabilidade,
é ultrapassado. Pois, como afirma Tushnet (2012, p.53), a discussão atual
orbita em torno de “como” as cortes podem efetivar esses direitos. Nesse
sentido, o artigo do professor norte-americano apresenta quatro formas
de “como” o Poder Judiciário (e, sobretudo, as Cortes Constitucionais)
podem concretizar os direitos sociais e econômicos: a) ações individuais
(individual actions); b) injunções proibitivas (“negative injunctions”); c)
por determinações “fracas” de políticas públicas (“weak-form review”)
e d) por decisões estruturais (“structural injunctions”). Os dois últimos,
para o autor, mostram-se como os mais adequados para assegurar direitos
fundamentais econômicos e sociais para a população menos favorecida.
Isso porque, nas ações individuais, os juízes concedem uma prestação a um único demandante, em casos que normalmente envolvem medicamentos, pensões ou subsídios (LANDAU,2011, p.230) e favorecem,
em geral, indivíduos pertencentes às classes média e alta15. Nas injunções
proibitivas, por sua vez, as cortes prolatam sentenças impedindo que determinado benefício social seja cancelado por alguma lei ou autoridade
pública. Para o professor norte-americano, tais injunções estão intimamente relacionadas ao princípio da proibição do retrocesso social e, assim
como as ações individuais, possuem efeitos que se limitam aos litigantes
(inter-partes) (LANDAU, 2011, p.230).
Argumenta que a tendência da utilização de ações individuais ocorre
devido ao fato das cortes se sentirem mais seguras em prolatar decisões
individuais, tendo em vista que, nesses casos, não interferem diretamente na estrutura sistêmica dos demais poderes (LANDAU, 2011, p.199).
O receio em relação às consequências de suas decisões e à reação dos
poderes políticos, faz com que os juízes prefiram optar por formas mais
conservadoras de concretização dos direitos fundamentais (LANDAU,
2011, p.191).
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O problema central dessa postura é o fato de que as ações individuais16 geram desequilíbrios financeiros na Administração Pública e
beneficiam demasiadamente os indivíduos pertencentes às classes mais
favorecidas, pois quando o Judiciário efetiva os direitos sociais de forma individualizada, privilegia aqueles que possuem acesso qualificado à
justiça Os efeitos não isonômicos desse tipo de jurisprudência individualizada trazem à baila a necessidade de estudar meios capazes de veicular
ações judiciais cujos benefícios se estenderão à coletividade e, sobretudo,
aos grupos economicamente vulneráveis
As duas últimas formas de judicialização, em contrapartida, se voltam a um grupo maior de indivíduos (beneficiam à coletividade) e envolvem litígios mais complexos e difusos. No weak-form review (modelo
fraco), os tribunais afirmam a necessidade de elaboração de certa política
pública destinada a impedir violações de direitos fundamentais, mas deixam de adentrar no mérito administrativo e não designam especificamente de que forma tal política deve ser concretizada (TUSHNET, 2009, p.
244). Nas decisões estruturais, por sua vez, os tribunais prolatam ordens
de execução complexas, que buscam realizar alterações sistêmicas em
instituições burocráticas do Estado. Nelas, há maior determinação de prazos e das medidas que devem ser adotadas pelos agentes públicos (FISS,
2003, p.3).
Ao realizar um estudo acerca da jurisprudência colombiana, no caso
do deslocamento interno, Landau argumenta que as structural injunctions
obtiveram resultados mais exitosos na Colômbia do que a weak-form obteve na África do Sul. Tushnet (2012, p.55), isso porque a utilização do
modelo fraco pelo Tribunal Constitucional do país fez com que a fase de
execução da sentença não obtivesse resultados satisfatórios (LANDAU,
2012, p.192), apesar da ideia subjacente à decisão ter sido correta. Para o
autor, o modus operandi do Tribunal deveria ter sido mais interventivo e
menos deferente à vontade da Administração Pública (LANDAU, 2012,
p.198), pois ordens genéricas não são suficientes para alcançar os resultados objetivados. É preciso, dessa forma, que os juízes adentrem de forma
mais incisiva na concretização de políticas públicas.
Ao abordar a experiência colombiana no caso dos desplazados internos, dispôs que estratégias judiciais “mais agressivas e não convencionais” se apresentam mais efetivas na resolução de casos que envolvem
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direitos prestacionais (LANDAU, 2012, p.198). Nesse sentido:
Esse cenário leva à necessidade de inovação das medidas,
no sentido de modelos mais fortes de revisão e supervisão
judicial, e não de formas mais fracas, como as defendidas
por Tushnet, Sunstein e outros. As experiências na Colômbia e na Índia demonstram que estratégias de execução mais
agressivas e não convencionais – especialmente a utilização
de remédios estruturais – podem produzir melhores resultados na busca pelos direitos sociais dos mais pobres. Ademais,
essas estratégias podem ser mais eficazes para fortalecer grupos da sociedade civil e induzir mudanças importantes na
burocracia estatal (LANDAU, 2012, p.192).
Em resposta ao artigo desenvolvido por Landau, Mark Tushnet dispõe que antes de comparar as duas formas de decisão judicial e assumir
que um dos dois modelos seria mais interessante para proteger direitos
socioeconômicos, existem outras questões empíricas e conceituais (que
podem variar a depender do caso concreto) que precisam ser exploradas,
como por exemplo: o lapso temporal que se deve esperar antes de averiguar-se se uma decisão logrou êxito ou não (independentemente do modelo utilizado) e o parâmetro escolhido para aferir o sucesso da decisão.
O objetivo central de Tushnet não é o de estabelecer parâmetros que
beiram a cientificidade para avaliar o (in)sucesso de decisões judiciais que
adotam a weak-form ou o structural injunctions, e sim, defender que as
diferenças existentes entre essas categorias, da forma como Landau expõe, são relativamente pequenas. Para o autor, no caso dos deslocados
internos, o cenário político era favorável à proteção dos grupos vulnerabilizados e a Corte Constitucional Colombiana gozava de de amplo apoio
social. Em Grootboom, por outro lado, o cenário político da África do
Sul era conservador e resistente ao ativismo judicial. Ou seja: a diferença
entre o êxito e o fracasso dos casos, respectivamente, não esteve atrelado
às formas de adjudicação utilizadas e sim a questões políticas (TUSHNET,
2012, p.159-160). Nesse sentido:
Considero que a diferença entre injunções de forma fraca e
estrutural é que as últimas são substancialmente mais detalhadas e prescritivas que as primeiras. O remédio utilizado
em Grootboom disse ao governo: “Elabore um plano para
garantir que aqueles que estão precisando desesperadamente de uma moradia sejam alocados de forma relativamente
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rápida”. Esse é um remédio de forma fraca. Se a ordem fosse
“Elabore um plano para construir (um número específico
de) unidades habitacionais no próximo ano fiscal para aqueles que precisam desesperadamente”, seria mais uma injunção estrutural. Ou até mesmo “Construa essas unidades habitacionais próximo ano”. O grande lapso temporal para o
cumprimento dessas decisões é o que as distinguem das individual actions e negative injunctions; o grau de generalidade
ou de especificidade é o que distingue a weak-form e structural injunctions (TUSHNET, 2012, p.58, tradução nossa).
Assim, apesar de, teoricamente, existir uma diferença entre esses
dois modelos, Tushnet, pautado na experiência americana (e na experiência colombiana com o deslocamento forçado de pessoas), aponta que
as structural injunctions, em geral, começam como uma decisão “fraca”
(weak-form), na qual as Cortes não se preocupam – ao menos em um
primeiro momento – em especificar detalhes, para depois evoluírem para
um modelo mais “forte” de intervenção judicial. Para o autor, a resistência política leva à frustração judicial na medida em que os tribunais
enxergam que suas decisões estão enfrentando dificuldades de aderência
e implementação. Diante disso, percebem a necessidade de aumentar a
especificidade de suas ordens a fim de viabilizar um monitoramento mais
fácil e efetivo da decisão. Logo, observam como seus decretos estão sendo implementados e sob quais aspectos estão sendo falíveis para produzirem estratégias que funcionem melhor naquele determinado contexto,
de forma que, com o passar do tempo e com a experiência adquirida, tornam-se capazes de, gradativamente, emitir decisões com maiores graus
de detalhamento acerca do caso em questão (TUSHNET, 2012, p.59).
Conclui defendendo a utilização dos weak-form remedies em casos
que envolvam direitos socioeconômicos, pois acredita que enquanto uma
structural-injunction já se inicia sofrendo uma certa resistência burocrática, a forma fraca tenta, primeiramente, desbloquear as instituições que
encontram-se inertes ou apresentam resistência à resolução de determinado problema social, o que não aconteceria por vontade própria destes
atores. Ademais, demonstram uma certa deferência para com as escolhas
administrativas, pois:
Uma liminar estrutural pode “funcionar” para melhorar a
prestação de assistência médica da burocracia, mas sua im-
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plementação pode consumir recursos que os políticos preferem dedicar à política de habitação, e do ponto de vista
dos direitos sociais e econômicos a saúde não tem prioridade óbvia sobre a habitação. Os casos que envolvem remédios
fracos mantém essas dificuldades em mente. Com um pouco
de exagero pode-se dizer que os remédios de forma fraca são
projetados para inverter a resistência burocrática e política
e fazer com que os políticos apoiem uma política planejada pelo tribunal. Assim, por exemplo, um remédio de forma
fraca visa melhorar a operação de um sistema burocrático
em seus próprios termos. Isto é, garantindo que ele opere de
acordo com políticas racionais dentro da própria estrutura
da burocracia (TUSHNET, 2012, p.60, tradução nossa).
Em suma, Tushnet defende que os remédios fracos são formas mais
dialógicas de decidir, pois, além de sua natureza “interativa” (interative
nature) (TUSHNET, 2012, p.61) viabilizam uma maior participação de
atores constitucionais que possuem mais expertise e legitimidade que o
Judiciário para interferir em questões de cariz coletivo, que impactamdireta ou indiretamente – no orçamento público. Assim, as decisões obteriam – pelo menos teoricamente – maior aderência da classe política, pois
passariam, primeiramente, por uma fase de tentativa de implementação
da decisão judicial; segundamente, por um período de observação no qual
seus êxitos e falhas seriam observados; e, nesse seguimento, por uma fase
de reavaliação judicial na qual, se necessário, determinados aspectos da
decisão judicial seriam alterados (TUSHNET, 2012, p.61). A partir desse
modelo, dessa forma, seria alcançado um maior equilíbrio entre o dever
judicial de proteger os direitos socioeconômicos e o imperativo democrático de separação de poderes.
O posicionamento de Tushnet também é defendido por outros atores, tais como Cass Sunstein (2001, p.221-237) e Rodríguez-Garavito
(2010, p.54), que sustenta que o detalhamento excessivo de algumas decisões estruturais pode ser um óbice à eficácia dos julgamentos que envolvem problemas e falhas sistêmicas.
Por fim, de acordo com o exposto por Tushnet, a distinção entre weak-form e structural injunctions parece ser mais tênue do que a que Landau
sugere e, o caso da Sentencia T-025/04, nesse seguimento, aparenta ter
começado como um weak-form remedy, tendo evoluído, com o passar do
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tempo, para um structural injunction (modelo forte). Apesar disso, o sucesso ou não da implementação de políticas públicas depende muito mais
da disponibilidade dos atores constitucionais e políticos de dialogarem e
das circunstâncias econômicas, sociais e políticas de um determinado país
do que das formas coercitivas empregadas.
4. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NA COLOMBIA: A SENTENCIA T-025/04
A terceira grande onda de redemocratização, no final dos anos 80
e começo dos anos 90, deu ensejo a profundas reformas constitucionais
na América Latina, voltadas a reestabelecer ou fortalecer a democracia
através da positivação de um amplo rol de direitos fundamentais e sociais,
e da criação de Cortes Constitucionais ou da ampliação de poderes para
cortes supremas que já existiam. Nesse sentido, em 1991, com a promulgação da Constituição Colombiana, foi criada a Corte Constitucional do
país, cuja missão fundamental reside na “guarda da integridade e supremacia da Constituição” (artigo 241).
Desde que iniciou suas atividades, a CCC tem se mostrado ativista17, sobretudo quando atua para garantir direitos fundamentais e sociais,
tendo, dessa forma, ganhado amplo respeito popular (CAMPOS, 2014).
A Corte, ao longo dos anos, frente ao cenário de crise dos direitos fundamentais e socioeconômicos no país, tem recusado uma abordagem
formalista e conservadora da Constituição e afirmado a necessidade de
realizar uma interpretação criativa a fim de “preservar os comandos constitucionais diante da realidade socioeconômica do país e, assim, garantir
as liberdades individuais, reduzir as desigualdades sociais e proteger as
minorias vulneráveis e marginalizadas.” (CAMPOS, 2014, p.124).
Essa capacidade de inovar o direito, com o intuito de atender à realidade social, deu ensejo a uma figura que tem sido “um dos aportes fundamentais do constitucionalismo colombiano à jurisprudência e à discussão
internacional sobre a proteção dos direitos humanos”(CAMPOS, 2016,
p.16): o estado de coisas inconstitucional18. O referido instituto verifica-se em casos de violação massiva e reiterada de direitos fundamentais,
provenientes de ações ou omissões de instituições Estatais, que acabam
por agravar a crise econômica e a desigualdade social no país, denunciando a incoerência entre os comandos normativos constitucionais e
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a realidade social (CABALLERO e FERNANDÉZ, 2015, p.121-134).
A intervenção judicial, nesses casos, não é capaz de, isolada, resolver
problemas estruturantes, que demandam, por sua própria natureza, uma
ampla gama de atores. Os magistrados buscam, dessa forma, através de
ordens gerais ou específicas, reestabelecer os direitos constitucionais dos
afetados, reconhecendo sua legitimidade19 para interferir na agenda política e nos “processos de formulação, implementação e avaliação das
políticas públicas quando isso se mostrar indispensável para a superação
de quadros de violação massiva e sistemática de direitos fundamentais”
(CAMPOS, 2016, p.16)
Foi nesse sentido que, em 2004, a Corte Constitucional Colombiana
enfrentou um dos mais importantes casos de violação massiva de direitos
fundamentais decorrentes de falhas estruturais: o caso do deslocamento
forçado de pessoas em decorrência do contexto de violência na Colômbia. O deslocamento forçado é um fenômeno típico de países que sofrem
um quadro interno de violência, de forma que a população é obrigada a
migrar dentro do território e a abandonar seus lares e suas atividades econômicas em virtude de ações violentas de grupos como as FARC (Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia), que ameaçam sua integridade
física, famílias, segurança e liberdade.
O fenômeno não é recente no país e já foi classificado pela Corte,
em diferentes ocasiões, como “un problema de humanidad que debe ser
afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es
lógico, por los funcionarios del Estado”; (CABALLERO, 1997) “una
tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y
que marcará el futuro del país durante las próximas décadas”(MUÑOZ,
2000); e, mais recentemente, como um fator que causa uma evidente tensão entre “la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de
millones de colombianos” (TRIVIÑO, 2002).
Garavito e Franco (2010, p.14) apontam que entre os anos de 1946 e
1966, cerca de dois milhões de pessoas migraram forçadamente e nunca
retornaram. Em tempos mais recentes, entre 1984 e 1995, aproximadamente seiscentas mil pessoas foram vítimas do deslocamento forçado. E
na segunda metade dos anos noventa, com o aumento do conflito armado
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no país, o deslocamento interno aumentou significativamente, de forma
que o período entre os anos de 2000 e 2002 foi o mais crítico para a agravação do fenômeno. Esse período coincide com a fase de maior expansão
dos grupos paramilitares e com a ruptura dos diálogos de paz com as
FARC.
“2002 fue un año nefasto para el tema del desplazamiento
forzado en Colombia. En esos 12 meses, marcados por el fin
del proceso de paz con las FARC y la transición de la administración Pastrana a la de Álvaro Uribe, el 85 por ciento de
los municipios del país vio huir a algún porcentaje de sus
pobladores por motivos relacionados con el conflicto armado” (El Tiempo, 2003).
Assim, com o aumento dos conflitos nos anos noventa, se intensificaram também os deslocamentos massivos da população, que tiveram
seu auge nos anos 2000 e 2002. Apesar da gravidade e da magnitude do
deslocamento forçado ter aumentado de forma considerável no referido
período, o poder público atribuía o problema a razões exclusivamente
econômicas ou a desastres naturais, não estabelecendo uma conexão entre o fenômeno e a violência interna no país (GARAVITO E FRANCO,
2010, p.15).
Ante este vacío estatal, la ayuda humanitaria y el acompa
ñamiento a la población desplazada eran prestados, esencialmente, por la Iglesia, el Comité de la Cruz Roja Internacional y
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(Codhes). Existían también algunos proyectos gubernamentales aislados, implementados por la Consejería Presidencial para
los Derechos Humanos, la Oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del entonces Ministerio de Gobierno (hoy en
día Ministerio del Interior y Justicia) y el Fondo de Solidaridad
y Emergencia Social (Foses) (Comisión de Derechos Humanos
1995: numeral 86). Sin embargo, en varias zonas del país no
había ninguna organización para los desplazados o programa
destinado a ellos (Comisión de Derechos Humanos 1995: numeral 59). En suma, no existía una política pública articula da ni
un conjunto de instituciones coordinadas para atender la crisis
humanitaria originada por el desplazamiento forzado (GARAVITO E FRANCO, 2010, p.15).
O período de tempo entre 1995 e 2004 foi uma etapa embrionária de reconhecimento da problemática e de tentativa de formulação de
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normas (Ley 387 de 1997) e políticas cujo escopo central era atender
às necessidades da população deslocada e tentar solucionar o quadro de
deslocamento massivo no país. Apesar dos esforços, os resultados não
foram satisfatórios, criando uma dicotomia entre abundância normativa e
ineficácia política. Assim, apesar do tema ter sido incorporado na agenda
pública20, primeiro pelo Poder Executivo (CONPES 1995) e posteriormente pelo Congresso (Lei 387 de 1997), foi somente com a interferência
da Corte que o problema ganhou notoriedade.
Na Sentença T-25/04 a Corte examinou 108 pedidos de tutelas formulados por 1.150 núcleos familiares deslocados. A maior parte dessa população era composta por grupos vulnerabilizados, tais quais: mulheres,
menores, minorias étnicas e idosos21, razão pela qual a Corte flexibilizou
a legitimidade ativa para os pedidos de tutela, permitindo que a interposição dos recursos fosse feita “diretamente por associações de defesa dos
direitos das pessoas deslocadas e pelas próprias pessoas prejudicadas”
(CAMPOS, 2016, p.146) sem que houvesse a necessidade da atuação de
advogados. A ação caracteriza-se como de litigância estratégica e foi interposta em face de diversas autoridades públicas22, com o argumento
central de que o Estado não estava cumprindo com seu dever de proteção
à população deslocada23 e que as vítimas que solicitaram ajuda do poder
público (em virtude da Ley 387 de 1997), não estavam recebendo respostas satisfatórias24.
Entre as respostas recebidas pelos deslocados estavam:
2. Que a entidade a quem a solicitação era feita não era competente para conceder a assistência solicitada, uma vez que
era responsável apenas por algum aspecto da coordenação;
2) Que não havia disponibilidade de orçamento suficiente
para atender à solicitação; 3) Que essa ajuda humanitária de
emergência era concedida apenas por três meses e, em casos
excepcionais, poderia ser prorrogada por mais três meses,
mas que além desse período peremptório, seria impossível
estender a ajuda, independentemente da situação de fato
em que os deslocados se encontrassem; 4) Que a assistência
solicitada não poderia ser prestada porque não estava registrada no Registro Único de População Deslocada; 5) Que a
entidade encarregada de atender sua solicitação estava em
liquidação; 6) Que existia um erro no pedido ou ausência
do requerente para solicitar assistência habitacional; 7) Que
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o programa de assistência habitacional estava suspenso por
falta de disponibilidade orçamentária; 8) Que os pedidos seriam respondidos em estrita ordem de apresentação e desde
que existisse disponibilidade orçamentária; 9) Que a política
de assistência habitacional havia sido modificada pelo governo nacional e transformada em política de crédito habitacional de interesse social, existindo a necessidade submeter
uma nova solicitação às entidades responsáveis pela concessão dos empréstimos; 10) Que a única maneira de acessar a
ajuda à recuperação econômica seria apresentar um projeto
produtivo, apesar de a lei prever outras formas de restauração (COLOMBIA, 2004, p.33).
Os pedidos formulados pelos demandantes, dentre outros, versaram
no sentido de: ver seus pleitos atendidos dentro de um espaço de tempo razoável; receber ou continuar a receber ajuda humanitária de emergência; serem reconhecidos enquanto “desplazados” e gozarem dos benefícios decorrentes do referido status; receber medicamentos prescritos,
alimentação e dar acesso à educação para as crianças; e, por fim, que as
entidades territoriais, de acordo com a sua disponibilidade orçamentária,
contribuíssem para os planos de provisão de moradias para a população
deslocada (COLOMBIA, 2004, p.15).
Dessa maneira, a Corte entendeu tratar-se de uma violação massiva, repetida e constante de direitos fundamentais, acarretada pela falta
de ação política do Legislativo e do Executivo, cuja solução requeriria a
intervenção de diferentes entidades para responder a problemas de ordem
estrutural (CAMPOS, 2016, p.145).
Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población
internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la
situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo
legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la
violación masiva de múltiples derechos. En segundo lugar,
otro elemento que confirma la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado,
es el elevado volumen de acciones de tutela presentadas por
los desplazados para obtener las distintas ayudas y el incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de tutela, confirma ese estado de
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cosas inconstitucional y señalan que la vulneración de los
derechos afecta a buena parte de la población desplazada, en
múltiples lugares del territorio nacional y que las autoridades
han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto
lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no
es imputable a una única entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en factores
estructurales enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia
entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas,
aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira
la insuficiencia de recursos dada la evolución del problema
de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema
frente a la capacidad institucional para responder oportuna
y eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional
relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales
como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar
tal estado de cosas (COLOMBIA, 2004, p.15).
Assim, após declarar o Estado de Coisas Inconstitucional, em suma,
a CCC determinou que fossem formuladas novas políticas públicas (dentro do prazo de quatro meses); que fossem editadas leis e um marco regulatório eficiente para proteger, além dos direitos individuais dos demandantes, a dimensão objetiva dos direitos envolvidos, que oportunizasse
às organizações e entidades representativas da população deslocada a
participação na tomada de decisões; que os governos locais seguissem de
forma coerente a nova política nacional e, por fim, que as autoridades
informassem às pessoas deslocadas, de maneira clara e imediata, acerca
de seus direitos básicos.
Por tratar de falhas graves e profundas do Estado, é classificada por
Garavito e Franco como uma macrosentença e como uma das mais emblemáticas tentativas judiciais de sua implementação. Durante os seis
anos em que os autores acompanharam o decorrer do processo, a CCC
manteve jurisdição sobre o caso, a fim de garantir o cumprimento de suas
ordens, através de oitenta e quatro decisões de seguimento e quatorze audiências públicas, nas quais a Corte analisou o trabalho do governo e ditou novas ordens para impulsionar a proteção dos direitos dos deslocados
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internos (GARAVITO e FRANCO, 2010, p.15).
5. CONCLUSÕES: POR UMA ATUAÇÃO JUDICIAL COOPERATIVA NOS DIREITOS SOCIOECONÔMICOS
“In the complex administrative environment in which we now
live, neither courts, legislatures, nor administrative agencies
operating alone can successfully resolve major social problems.
Successful policymaking in a complex regulatory environment
requires continuing interchanges and often continuing involvement of all three branches of government.” (REBELL, 2007, p.
1539).
O principal marco da sentença consiste na forma como o Tribunal
Colombiano lidou com a sua implementação. A Corte conservou a jurisdição sobre o tema e assumiu a tarefa de fazer um seguimento detalhado e
contínuo da atuação do Estado depois da prolação da T-025/04. Para isso,
emitiu ordens no sentido de que o Estado: 1) criasse um plano de ação
para superar o ECI; 2) procurasse assegurar os pressupostos necessários
para implementá-lo; e 3) garantisse os direitos básicos da população deslocada. Ao requerer a implementação de políticas públicas e convocar
audiências públicas para discuti-las, a Corte estabeleceu um procedimento participativo e gradual de implementação da sentença, que surtiram
bons efeitos práticos porque a Corte dialogou com os outros poderes e a
sociedade.
As ordens ditadas pelo Tribunal não visaram especificar os detalhes25 das medidas que as autoridades públicas deveriam tomar para atender à população dos deslocados internos (como já havia acontecido em
outras sentenças, tal como na Sentencia C-700 de 1999). Visaram, tão somente, expedir ordens de procedimento que fossem capazes de envolver
a participação do Estado e da sociedade civil na elaboração e aplicação
de programas para enfrentar a crise que afetava os direitos fundamentais
do grupo vulnerabilizado em questão26. Como afirmam Paul Rouleau e
Linsey Sherman (2009, p.182), as “ordens flexíveis sujeitas à jurisdição
supervisória” têm mais chance de obter resultados exitosos que “ordens
detalhadas sujeitas à execução se desrespeitadas”.
Ao dispor acerca das referidas medidas, a Corte afirmou que sua
atuação não implicaria numa violação à separação de poderes prevista na
Constituição de 1991 e nem interferiria na atuação das demais autorida-
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des no cumprimento de seus deveres. Pelo contrário, o Tribunal, levando
em consideração os instrumentos legais que desenvolveriam a política
de atenção à população deslocada, bem como o desenho da política e os
compromissos assumidos pelas diferentes entidades, apelou ao princípio
constitucional da colaboração harmoniosa entre os diferentes ramos do
poder, com o intuito de garantir o cumprimento dos deveres de proteção
efetiva dos direitos de todos os residentes no território nacional. Essa,
para a referida instituição, é a competência do juiz constitucional de um
Estado Social de Direito em relação aos direitos que têm uma clara dimensão prestacional.
Garavito e Franco (2010, p.14) apontam, nesse sentido, que a combinação de ordens gerais (não específicas27) com mecanismos de seguimentos públicos (tais quais as audiências públicas), criou espaços de
deliberação que ofereceram alternativas inovadoras e com potencial democrático para a aplicação judicial dos direitos constitucionais. Nesse
sentido, em âmbito nacional, Ingo Wolfgang Sarlet sustenta que, em processos estruturais, a administração pública e as legislaturas devem ser
as encarregadas pela elaboração do plano da política pública, que, posteriormente, será homologado pelo órgão judicial que emitiu a decisão
(SARLET, 2018, p.230).
Dessa forma, não obstante as críticas no sentido de que o ativismo
viabiliza uma interferência judicial na esfera de atuação do Executivo e
do Legislativo (que são eleitos popularmente), são frequentes os casos
em que as burocracias e os sistemas políticos das democracias contemporâneas entram em situações de estancamento estrutural, o qual acaba por
frustrar a realização dos direitos constitucionais. Nessas circunstâncias,
de bloqueios institucionais ou inexistência de políticas públicas, os autores defendem que as cortes são o local adequado para dar andamento ao
funcionamento do Estado e promover a proteção dos direitos. Argumentam, por fim, que esse tipo de intervenção judicial fortalece a democracia
ao invés de enfraquecê-la, como muitos sugerem.
Apesar de ainda ter o maior número de pessoas deslocadas do mundo (CAMPOS, 2015), uma vez que o contexto de violência urbana ainda
não foi superado pelo Poder Executivo Nacional, desde a adoção das medidas proferidas pela Corte Constitucional, a maior parte da população
deslocada não está completamente desassistida e nem sofrendo a violação
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massiva de seus direitos fundamentais como outrora. O caso possibilitou uma melhora no gozo efetivo dos direitos da população desplazada e
“uma redução no volume de novos casos, especialmente de desplazados
em massa de uma mesma localidade”(CARDOSO, 2019, p.555). Ainda acerca dos efeitos materiais da decisão, pode-se dizer que houve: a
formulação e a implementação de novas normas e políticas públicas por
parte das autoridades às quais estão dirigidas as ordens da sentença; a inclusão das ONG’s litigantes nas audiências públicas e nos processos de de
seguimento; e a melhoria do financiamento e prestação de alguns serviços
aos demandantes da ação (GARAVITO e FRANCO, 2010, p.24).
Ademais, além dos efeitos materiais, a prolação da sentença teve
efeitos simbólicos. Garavito e Franco (2010, p.23) apontam, nesse sentido, que o enfrentamento judicial da situação dos deslocados internamente
contribuiu para mudar a percepção pública sobre a urgência e a gravidade
do deslocamento forçado na Colômbia. A judicialização de determinadas demandas, dessa forma, logra êxito não somente quando produzem
efeitos materiais, capazes de provocar a mudança social desejada; mas,
também, são exitosas quando ajudam a “redefinir os termos das disputas
entre grupos sociais, tanto em curto quando em longo prazo” (HALTOM
e MCCANN,2004). O processo judicial, dessa forma, pode proporcionar
efeitos simbólicos transformadores ao dar visibilidade a determinadas
problemáticas sociais nos meios de comunicação ou criar laços duradouros entre organizações ativistas; laços que podem sobreviver para decidir
e derivar em ações políticas coletivas em favor da mesma causa em outros
cenários que não os tribunais - por exemplo, o Congresso, as ruas ou as
instâncias internacionais de direitos humanos - (GARAVITO e FRANCO, 2010, p.23).
A sentença T-025 mostra, na prática, como a intervenção judicial foi
capaz de romper com a burocracia que impedia o poder público de dar
atenção à população deslocada e como essa atuação, ao invés de substituir
o papel do Governo e do Congresso colombiano, serviu de complementação para a sua atuação. O fato é que os remédios estruturais podem ser
uma ferramenta eficaz para a proteção de direitos de grupos sociais minoritários, impopulares e marginalizados. Todavia, o princípio democrático
e as normas constitucionais impõem que as Cortes respeitem o papel político e a expertise do Legislativo e do Executivo, atuando sempre de for-
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ma equilibrada e flexível. É ilusório imaginar que o Judiciário seja capaz
de resolver problemas políticos e econômicos que os outros poderes não
solucionaram, de forma que transformações sociais só podem alcançar
níveis satisfatórios de efetividade caso os demais poderes do Estado também se comprometam com os fins objetivados. A formulação de políticas
públicas nas democracias contemporâneas requer o estabelecimento da
prática de diálogos institucionais contínuos e o envolvimento permanente
de todos os poderes do Estado, não sendo possível que decisões judiciais
“transformem de forma imediata décadas de omissões do poder público”
(PORFIRO, 2018, p.71).
Percebe-se, assim, que as sentenças estruturantes, além de seus efeitos materiais e simbólicos, viabilizam um debate público acerca das violações dos direitos fundamentais. Em sua essência, esse tipo de litígio, muitas vezes, envolve o controle jurisdicional de políticas públicas e, portanto,
demanda o uso de técnicas de decisões mais complexas e heterodoxas,
desafiando tradicionais compreensões sobre o princípio da separação dos
poderes e da democracia, sobretudo no que diz respeito à atuação do Poder Judiciário, razão pela qual o presente trabalho buscou compreender
os limites e possibilidades de atuação do referido poder através de uma
relação de cooperação entre diferentes atores constitucionais.
Assim, um manejo adequado das decisões estruturantes pode colaborar para mitigar a litigância errática e individualizada e até mesmo
contribuir para uma cultura de diálogos institucionais (PORFIRO, 2018,
p.172). Todavia, sua implementação é tarefa difícil, visto que objetiva a
transformação de uma realidade complexa, que envolve interesses superpostos e contraditórios. Isto porque a prática demonstra, também, que
decisões estruturantes só funcionam em determinados contextos político-sociais. Para que não se transformem em uma “paper victorie” (BRADLEY e CLARKE, 1976) - declaração puramente simbólica, que não goza
de efetividade – é preciso pensar formas coparticipativas de atuação institucional. Os processos estruturais, nesse sentido, são importantes pois estão aptos a “perturbar e abrir instituições públicas que têm falhas crônicas
no cumprimento das suas obrigações e que são impermeáveis aos mecanismos habituais de responsividade política” (SABEL e SIMON, 2004, p.1020).
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'Notas de fim'
1		 A opção por uma Carta de caráter transformador e com um amplo rol de direitos fundamentais, que encontram na possibilidade de tutela jurisdicional um de seus mecanismos de garantia, demonstra de forma clara o compromisso maximizador pretendido pelo referido documento. Firmou-se, cada vez mais, o entendimento de que a pobreza
e a exclusão social eram assuntos de algum modo afetos ao Estado, que abandonou sua
postura abstencionista para construir um modelo intervencionista e prestacional.
2		 A expressão faz referência a países que adotaram uma espécie peculiar de judicial review, marcadamente comprometido com a efetividade dos direitos fundamentais,
mesmo os socioeconômicos. (VALLE,2016, p.2). Ainda nesse sentido, apesar das críticas
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quanto à classificação dos países do “Sul Global” e do “Norte Global”, Ran Hirschl destaca que, em termos geopolíticos, no Norte Global encontram-se: América do Norte, a
maior parte da Europa e partes da Oceania (Austrália e Nova Zelândia) e Leste asiático
(Japão), enquanto que o Sul Global inclui a África, América Latina e grande parte da Ásia
e do Oriente Médio. (HIRSCHL,2014, p.193-223).
3		
Essas decisões são denominadas “sentenças estruturantes” e sua principal característica reside no fato do juiz habilitar-se para definir como devem atuar as autoridades, com o objetivo de garantir o exercício efetivo das normas constitucionais. Em
virtude disso, expedem ordens que excedem as coordenadas inter-partes dos casos que
originaram a respectiva sentença e apontam como resolver o problema generalizado
que foi detectado (FISS,1979, p.2). Não se exclui da apreciação do presente trabalho os
aspectos passíveis de falibilidade no que concerne às decisões estruturantes. Afinal, as
referidas decisões podem sofrer resistência em relação ao seu cumprimento espontâneo
e até mesmo intervir de modo incisivo na esfera de atribuição dos demais órgãos estatais,
inclusive ditando o que o Legislativo e o Executivo devem fazer e como devem fazer
(retirando-lhes a convencional autonomia e independência funcional), gerando disfunções sistêmicas e colidindo com os princípios democráticos da separação dos poderes
e do Estado Social. Por isso, antes de prosseguir com os argumentos acerca dos limites
e possibilidades da atuação jurisdicional, faz-se importante pontuar que ações do tipo
estruturante demandam um mínimo grau de respeito pelo demais órgãos estatais e a
viabilidade de sua execução, razão pela qual propõe-se uma cultura de complementação
e reforço recíproco. Nesse sentido: (VERBIC, 2018, p.62-72).
4		
A obra “Interpretation and Institutions” fornece o arcabouço teórico básico
para a teoria das capacidades institucionais, que consiste, em suma, num recurso para
saber que órgão público reúne as condições necessárias para tomar determinada decisão.
Assim, tem-se que determinada instituição – como o Congresso Nacional, as Agências
Reguladoras ou até a Presidência da República – pode oferecer uma melhor resposta a
determinado problema do que o Poder Judiciário, possuindo, dessa forma, “maior capacidade institucional”, em virtude de sua expertise técnica e com sua habilidade para lidar
com o elemento político envolvido. Em outros casos, entretanto, uma atuação mais proativa por parte dos juízes mostrar-se-á mais interessante para a concretização de alguns
direitos, como na efetividade do mínimo existencial, na salvaguarda dos direitos dos grupos vulnerabilizados e na aplicação das normas constitucionais que definem patamares
mínimos de investimento em saúde e educação. Em suma, a teoria permite analisar os
limites e as capacidades do Poder Judiciário no exercício de suas funções, isoladamente
ou comparado a outras instituições, pois joga luzes sobre aquela instituição dotada de
maior capacidade para interpretar um texto normativo e melhor concretizar um determinado direito.
5		
Quem decide – análise interinstitucionais - (que instituição pode dar a melhor
resposta) e como decide – análise intrainstitucional - (limites da decisão judicial). “[a]n
agent who says, ‘This is not my job’, is not necessarily abdicating responsibility. One form
of taking responsibility consists in taking the responsibility for leaving certain responsibilities to others” (SCHAUER, 1991,p.162)
6		
Entende-se que as escolhas do Poder Judiciário não se dão num vazio institucional. Nesse sentido: “Quando criam ou tendem a criar tensões interinstitucionais,
elas devem ser apreciadas relativamente aos méritos e deméritos das outras instituições
também capazes de oferecer respostas para esses problemas” (ARGUELHES e LEAL,
2011, p.14.)
7		
“(…) Is it useful, or even possible, to evaluate institutional variables without
agreeing on a first-best theory? (…) Our minimal response to these questions is that
without institutional analysis first-best accounts cannot yield any sensible conclusions
about interpretive rules. It is impossible to derive interpretive rules directly from first-best principles, without answering second-best questions about institutional performance. Consider an analogy. In economics, the idea of second best demonstrates that
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if perfect efficiency cannot be obtained, efficiency is not necessarily maximized by
approximating the first-best efficiency conditions as closely as possible; the second-best
outcome might, in principle, be obtained by departing from the first-best conditions in
other respects as well. So too, if an imperfect judge knows he will fall short of the standard of perfection defined by the reigning first-best account of interpretation, it is by no
means clear that he should attempt to approximate or approach that standard as closely
as possible.” (SUNSTEIN e VERMEULE, 2003, p.23). Os autores fazem uma analogia
com o pensamento econômico e dispõem que, se em determinadas circunstâncias, não
é possível atingir o estado de coisas mais eficiente, a máxima eficiência possível não será
obrigatoriamente atingida se tiver-se o estado “inatingível” como um “ideal regulatório”
e pautar-se por ele. O resultado pode até ser inferior ao da adoção da estratégia que, embora em condições ideais não fosse capaz de promover a eficácia de forma tão intensa,
em condições reais funciona melhor do que a estratégia “first-best”.
8		 O presente trabalho admite a interferência judicial para garantir o mínimo existencial (garantir as condições mínimas de vida digna e a possibilidade real e efetiva de
participação na esfera pública de deliberação), os direitos fundamentais dos grupos vulnerabilizados (controlar aspectos financeiros das políticas públicas quando a efetividade
de direitos fundamentais das minorias excluídas do processo político estiver em jogo) e
assegurar o cumprimento das normas constitucionais que fixam os patamares mínimos
de investimentos em questões relativas a direitos sociais (moradia, saúde, educação, etc.).
9		
Os debates que reivindicam o papel dos juízes no controle de políticas públicas
têm surgido, em boa parte, como resposta a críticas que influentes setores jurídicos e
políticos têm formulado contra o ativismo judicial favorável à efetivação de direitos. As
críticas têm sido suscitadas em círculos acadêmicos e políticos muito diversos: algumas
são provenientes de acadêmicos progressistas e favoráveis à realização dos direitos constitucionais, mas que preocupam-se com seus possíveis efeitos antidemocráticos (Tushnet
2008 e Waldron 2011), e outras de juristas e economistas que defendem uma visão restritiva/conservadora do direito, e que dirigem seus argumentos críticos contra a justiciabilidade dos direitos constitucionais e transformações sociais através da via judicial.
10		 Rodrigo Uprimny propõe que os juízes constitucionais gozam de legitimidade
democrática substancial, pois asseguram os “direitos fundamentais e protegem a continuidade e a imparicialidade do processo democrático”. (YEPES, 2007, p.66)
11		
Um exemplo de decisão cujo efeito simbólico foi de grande valia é Brown v.
Board of Education. Apesar de ter sido proferida em 1954, não conseguiu eliminar de
imediato a segregação racial nas escolas norte-americanas, de forma que até meados da
década de 1960, a realidade segregacionista ainda era fortemente presente. Não obstante, produziu efeitos simbólicos e práticos de longo prazo que deram ensejo ao fim da
segregação racial nas escolas dos Estados Unidos e também auxiliaram a impulsionar o
movimento dos direitos civis dos negros no país (FISS, 1979, p.2)
12		
Ao tratar da temática, Garavito dispõe que decisões judiciais podem produzir
efeitos materiais ou simbólicos. A primeira categoria se refere às mudanças tangíveis na
conduta dos grupos ou indivíduos. Os segundos, por sua vez, exercem impacto sobre as
ideias, sobre as percepções e as concepções sociais coletivas relativas à matéria objeto
de litígio. Em termos de teoria social, dessa forma, implicam modificações culturais ou
ideológicas com respeito ao problema suscitado pelo caso. (GARAVITO et al., 2013, p.3)
13		 Nesse sentido, alerta Landau: “Protecting social and economic rights is expensive. Moreover, while negative injunctions and individualized remedies could likely
enforce some kinds of social rights, the enforcement of many kinds of rights are likely to
require the creation of new programs.These tasks are difficult for courts to perform, and
they may refuse to perform them because of a perceived lack of capacity or legitimacy.”(
LANDAU, 2012, p.189)
14		
“In very general terms, however, the experiences of the various countries indicate that the courts are most engaged and most effective when they act in dialogue with
political, bureaucratic, and civil society actors. Public interest litigation arises when (a)
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the existing policy infrastructure fails to provide answers to deeply felt needs and (b) the
courts appear as an even minimally viable mechanism for pressing claims.” (GAURI e
BRINKS, 2008, p.306).
15		 “A maior parte da concretização dos direitos sociais por via jurisdicional não se
volta para a proteção dos mais pobres, e sim para grupos economicamente favorecidos”
(Landau, 2012, p.191)
16		
Landau aponta que a litígância individual por direitos sociais é uma tendência no Brasil (e em outros países), o que acaba gerando consequências controversas no
tocante à justiça distributiva. Corroborando esse entendimento, destacam-se os estudos
realizados por por Florian Hoffmann e Fernando Bentes, demonstrando que os tribunais
brasileiros têm sido mais abertos a demandas individuais por direitos sociais e muito
menos dispostos a aceitar demandas coletivas e o estudo realizado por Octavio L. Motta
Ferraz dispondo que “todos os estudos realizados no Brasil até hoje concluem que a
grande maioria dos casos envolve demandas individuais (casos trazidos por um único
reclamante) e não demandas coletivas (ações ajuizadas por agentes públicos ou ONGs
em favor de grandes grupos)”. Para um maior aprofundamento, ler, respectivamente:
LANDAU, 2012, p.189; HOFFMANN e BENTES, 2008, p.142-143 e FERRAZ, 2011,
p.99-100. Importante ressaltar que o presente trabalho não defende que as ações coletivas devam substituir as ações individuais. Coaduna-se com o entendimento de Ingo
Sarlet no sentido de que essas ações devem atuar em um processo de recíproca complementação e reforço. Assim, quando a omissão legislativa e administrativa for aguda
e prolongada, decisões coletivas, como as do tipo estruturante, podem ser interessantes
para assegurar uma solução mais coesa e sistêmica. No entanto, tendo em vista sua longa
duração e a possibilidade de resistência espontânea ao seu cumprimento, processos do
tipo estrutural não podem afastar demandas pontuais para correção dos problemas mais
emergenciais existentes. (SARLET, 2017, p.230).
17		
Faz-se importante salientar que a CCC exercer controle misto de constitucionalidade das leis. O controle abstrato é exercido por meio das acciones públicas, que podem ser propostas perante a Corte por qualquer cidadão, e o controle abstrato é exercido
por meio das acciones de tutela (que surgiram com a Constituição de 1991), propostas
pelos cidadãos com o intuito de defender determinado direito constitucional.(CAMPOS,
2014, p.122).
18		
Acerca do Estado de Coisas Inconstitucional, a Corte Constitucional Colombiana, na Sentencia T-153/1998 (p.17), pronunciou-se dispondo que: “Esta Corporación
ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional com el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter
general –en tanto que afectan a multitud de personas–, y cuyas causas sean de naturaleza
estructural, es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas
entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas
se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar
de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a
las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades
para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.”. Ainda nesse sentido, na Sentencia
T-025/04 (p.15): “Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un
estado de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración masiva y
generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de
personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales,
como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas
o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (v) la existencia
de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades,
requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel
de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las
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personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener
la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial”.
19		
Não obstante a crítica já trabalhada acerca dos riscos relativos ao ativismo
judicial, ressalta-se a necessidade de, ao realizarem intervenções estruturais as Cortes
Constitucionais atuem sob um viés dialógico, de forma a aumentar a proteção de direitos
fundamentais e sociais sem deixar de observar o equilíbrio institucional para essa tarefa.
(CAMPOS, 2016, p.121)
20		 Faz-se interessante salientar que nem sempre a violação massiva a direitos fundamentais decorre da ausência de políticas públicas, mas sim da relutância ou dos intentos fracassados de implementá-las. A situação dos deslocados internos é um exemplo
disso, pois apesar da Lei 3.057 de 1997 contemplar medidas para a prevenção, cuidado
e estabilização econômica da população deslocada, esses esforços não saíram do papel
até a prolação da Sentença T-025/04. Nesse sentido ver: SABEL e SIMON, 2003, p.1016).
Ainda nesse seguimento, em entrevista com Marco Romero, diretor (na época) da Codhes (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), constatou-se que:
“Los procesos de política pública preexistentes a la sentencia T-025 eran absolutamente
precarios. Hasta ese momento había documentos Conpes, y cosas así muy genéricas,
[pero] no había una política pública. Digamos que buena parte de las políticas que hoy
existen son gracias a esa sentencia. La ley 387 fue la base para reconocer el desplazamiento por parte de Estado, pero evidentemente el salto cualitativo más importante que se ha
dado en la política pública es la sentencia […] Casi no hay un programa importante hoy
que no sea producto de la sentencia T-025, por el hecho que antes de la sentencia T-025
solo había una atención parcial de ayuda humanitaria.” (GARAVITO e FRANCO, 2010,
p.42)
21		 Na Sentencia T-025/04 (p.1) a Corte dispôs: “Dada la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores
de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos,
resulta excesivamente onerosa para estas personas.”
22		 “Los demandantes interpusieron acción de tutela contra la Red de Solidaridad
Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Protección Social), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Educación, elINURBE, el INCORA, el SENA, así como contra varias administraciones
municipales y departamentales, por considerar que dichas autoridades no estaban cumpliendo con su misión de protección a la población desplazada y por la falta de respuesta
efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a proyectos productivos, atención de salud, educación y ayuda humanitaria.” (COLOMBIA, 2004, p.9)
23		 “El patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha persistido
en el tiempo, sin que las autoridades competentes hayan adoptado los correctivos suficientes para superar esas violaciones, y sin que las soluciones puntuales ordenadas por
la Corte frente a las violaciones detectadas en las sentencias dictadas hasta el momento,
hayan contribuido a impedir la reincidencia de las autoridades demandadas en tutela.
Inclusive, se ha llegado a agravar la situación de afectación de los derechos de la población desplazada ante la exigencia impuesta por algunos funcionarios de la interposición
de acciones de tutela como requisito previo para que las autoridades encargadas de su
atención cumplan con sus deberes de protección.” (COLOMBIA, 2004, p.1)
24		 “La raíz de los reclamos de los demandantes era el incumplimiento del Estado de su deber de protección a la población desplazada y respuestas efectivas a sus
solicitudes. Como quedó claro en los hechos de la sentencia, cuando las víctimas del
desplazamiento solicitaban la ayuda a la que tenían derecho en virtud de la Ley 387 de
1997, recibían como respuesta todo tipo de excusas por parte de las autoridades. Entre las
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respuestas comunes estaban que la entidad no era competente porque ella sólo tenía funciones de coordinación, que no había disponibilidad presupuestal, que la ayuda humanitaria era por sólo tres meses y excepcionalmente se prorrogaba por otros tres meses, que
la entidad encargada se encontraba en liquidación, que existía un error en la solicitud o
que el programa de auxilios para vivienda estaba suspendido por falta de disponibilidad
presupuestal.” (GARAVITO e FRANCO, 2010, p.85).
25		 “La mayoría de órdenes en esta fase inicial estaba redactada en términos generales. Ordenaban el diseño, la implementación y la aplicación de una estrategia para
superar cuellos de botella puntuales de la política pública, pero no entraban a determinar
el contenido específico de cada política o el numero mínimo de programas necesarios.”
(GARAVITO e FRANCO, 2010, p.86)
26		
Nesse seguimento, Owen Fiss afirma que a efetividade das decisões estruturais só pode ser garantida através de uma jurisdição supervisora contínua e constante.
“In some instances, where deinstitutionalization is conceivable, as in the mental health
field, closing the institution may be a viable option. For the most part, in cases involving schools, prisons, welfare agencies, police departments, and housing authorities, for
example, that option is not available. Then the remedy involves the court in nothing less
than the reorganization of an ongoing institution, so as to remove the threat it poses
to constitutional values. The court’s jurisdiction will last as long as the threat persists.”
(FISS, 1979, p. 28).
27		
No weak-form review, os tribunais afirmam a necessidade de elaboração de
certa política pública destinada a impedir violações de direitos fundamentais, mas deixam de adentrar no mérito administrativo e não designam especificadamente de que
forma tal política deve ser concretizada. (TUSHNET, 2009).
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RESUMO:
As sociedades modernas têm sofrido grandes
transformações com o avanço da globalização e das
crescentes inovações tecnológicas. Essas mudanças
impactam nas relações sociais, na economia e na ordem jurídica dos países. O Neoconstitucionalismo no
Brasil surgiu com a Constituição de 1988, impondo
uma nova forma de interpretar o Direito de acordo
com novos valores, rompendo com a tradição. Nesse contexto, o Supremo Tribunal se apresenta como
um dos maiores protagonistas desse novo cenário,
influenciando positivamente através das decisões do
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Plenário, unificando a jurisprudência dos Tribunais conforme essa nova
forma de interpretação, privilegiando a força normativa e a supremacia da
Constituição.
ABSTRACT:
Modern societies have suffered major transformations with the
advance of globalization and the increasing technological innovations.
These changes impact on social relations, the economy and the legal order of countries. Neo-constitutionalism in Brazil emerged with the 1988
Constitution, imposing a new way of interpreting Law in accordance with
new values, breaking with tradition. In this context, the Supreme Court is
one of the main protagonists of this new scenario, influencing positively
through the decisions of the Plenary, unifying the jurisprudence of the
Courts according to this new form of interpretation, privileging the normative force and the supremacy of the Constitution.
RESUMEN:
Las sociedades modernas han sufrido grandes transformaciones con
el avance de la globalización y de las crecientes innovaciones tecnológicas. Estos cambios influyen en las relaciones sociales, la economía y el
orden jurídico de los países. El neoconstitucionalismo en Brasil surgió
con la Constitución de 1988, imponiendo una nueva forma de interpretar
el Derecho de acuerdo con nuevos valores, rompiendo con la tradición.
El Supremo Tribunal se presenta como el principal protagonista, influenciando positivamente a través de las decisiones del Plenario, unificando la
jurisprudencia de los Tribunales conforme a esa nueva forma de interpretación, privilegiando la supremacía de la Constitución.
PALAVRAS–CHAVE:
Globalização, neoconstitucionalismo, eficácia normativa, Constituição.
KEYWORDS:
Globalization, neo-constitucionalism, normative effectiveness. Constitution.
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INTRODUÇÃO
A Sociedade Moderna tem sofrido pressões e interferências decorrentes do avanço da globalização e com a dinâmica desse mundo moderno exigindo mais crescimento econômico, com o advento das inovações
tecnológicas têm modificado as relações sociais criando desequilíbrios de
diferentes formas e intensidades nos países que afetam a economia, a vida
em sociedade, a política e não poderia ser diferente com o direito.
Nesse contexto de transformações nas relações sociais, caminham
as transformações nas relações jurídicas, com a ampliação das relações
comerciais internacionais entre os países pressionam por modificações no
direito interno desses Estados.
Com a experiência da redemocratização vivida no Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, marco teórico do Neoconstitucionalismo, o direito brasileiro tem evoluído e se transformado para
acompanhar no plano teórico as mudanças no estrato social. Seguindo
esse pensamento, a doutrina pátria classificou em três grandes marcos
responsáveis pelas transformações que subverteram o conhecimento convencional, relativamente à aplicação do direito constitucional. O primeiro
deles foi o reconhecimento da força normativa da Constituição; o segundo foi a expansão da jurisdição constitucional e, o terceiro foi o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional.
Neste trabalho pretende-se demonstrar que, de acordo com essa
onda transformista, o Poder Judiciário tem desenvolvido um papel preponderante e garantidor dos direitos e garantias fundamentais, sendo reconhecido como um dos maiores protagonistas o Supremo Tribunal Federal que, tratando-se de matéria constitucional tem a competência para
dar a última palavra cujos os efeitos irradiam para todos os ramos do direito e, no caso deste estudo, o do direito tributário.
A crescente judicialização dos casos concretos da vida, frequentemente, tem sido objeto de preocupação dos estudiosos e aplicadores do
direito. Muitas vezes, o cidadão só tem a concretização do seu direito subjetivo com a interferência do Poder Judiciário mesmo tratando-se de direitos e garantias fundamentais.
O caso brasileiro tem um agravante que tem contribuído para o deterioramento do quadro social que é a falência das contas públicas em todas
as esferas de governo. Esse tema, também tem sido um dos maiores óbices
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à concretização dos direitos sociais, aqueles que exigem uma prestação
positiva ativa do Estado na esfera econômica e social. Portanto, em nome
de não existir recursos financeiros “dinheiro” em caixa, ou seja, por haver
déficit fiscal nos seus orçamentos, os cidadãos recebem na realidade é a
negativa de seus direitos pelo Poder Executivo. A todo momento ouve-se
que o Estado nega saúde, com a falta de remédios e a falta de leitos nos
hospitais públicos para tratamentos das diversas doenças e enfermidades
da população, ouve-se que o Estado nega educação pela precariedade das
escolas públicas, falta de professor e servidores bem remunerados, as famosas fraudes nas licitações da merenda escolar, ou seja, o que se vê por
todo o lado é que existem desvios e descaso com os recursos públicos para
dar e vender além, como se não bastasse, junto com esse cenário soma-se
o propalado déficit da previdência.
É dentro deste contexto caótico, de déficit orçamentário, que os
direitos e garantias constitucionais dos contribuintes, também têm sido
desrespeitados. O Brasil é reconhecido como uma das nações que tem
uma das maiores cargas tributárias do mundo, onde os governos em todas
as suas esferas são verdadeiros leões na cobrança de tributos aparelhando
a máquina arrecadatória ao ponto de fazer inveja a qualquer país
desenvolvido, ou seja, de um lado tem-se eficiência na arrecadação, mas,
de outro lado tem-se o descaso e desperdício os recursos arrecadados.
Os governos, em nome de perseguir o crescimento da arrecadação,
equipam a máquina pública para esse fim e, muitas vezes, editam normas
e ou leis inconstitucionais e, dentro dessa sanha arrecadatória, exorbitam
de seus poderes de tributar quando interpretam a legislação visando cobrar tributos mais do que o devido.
Quando a situação ultrapassa o limite legal com o excesso de tributação tida por inconstitucional e os reclamos do povo chegam ao Supremo
Tribunal Federal, pelas vias competentes, seja da Ação Direta de Inconstitucionalidade em controle concentrado ou em ações de controle difuso o
Plenário da Egrégia Corte dá a devida resposta afastando do ordenamento
jurídico aquele tributo com a declaração de inconstitucionalidade.
Entretanto, o ente público competente pela instituição da exação
declarada inconstitucional, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal continua exigindo o respectivo
tributo dos contribuintes e para piorar, os entes resistem com todas as for-
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ças institucionais utilizando-se de forças de influência no Poder Judiciário
para tentar burlar a devolução do tributo cobrado indevidamente.
Portanto, este trabalho procura demonstrar que a partir do Neoconstitucionalismo, da globalização, da força normativa e a supremacia
da constituição, que devem considerando especialmente os casos de julgamento em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade em sede de Repercussão Geral, mas, não editou a
Súmula Vinculante e que a não observância das decisões do Supremo Tribunal Federal obviamente debilita a força normativa da Constituição.
2. NEOCONSTITUCIONALISMO E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO
Este artigo parte da ideia da influência e interferências que o mundo globalizado causa nas relações sociais intensificando desequilíbrios e
transformações de diferentes formas nas sociedades dos países envolvidos
nas múltiplas transações comerciais, que afetam a economia, a vida em
sociedade, a política e não poderia ser diferente com o direito.
O Direito Constitucional Contemporâneo e a teoria da constituição
não ficaram de fora desta onda transformadora. Segundo Barroso (2005,
p.1), na Europa, especialmente na Alemanha e na Itália, o novo direito
constitucional teve como marco histórico o pós-guerra e no Brasil o marco histórico teve início com a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização que ela ajudou a protagonizar.
Para este autor, a Carta Política de 1988, nestes trinta anos, tem
propiciado o maior período de estabilidade institucional da história da
república brasileira. O marco filosófico é o pós-positivismo que teve origem na confluência entre duas correntes que ofereciam modelos opostos
o jusnaturalismo e o positivismo. O jusnaturalismo moderno teve início
ao seu desenvolvimento a partir do século XVI, aproximou a lei da razão,
combustível das revoluções liberais, equiparou o Direito à lei e reinou até
meados do XX.
O fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim do fascismo na Itália e
do nazismo na Alemanha regimes que promoveram a barbárie em nome
da legalidade coincidentemente foi o marco do início da decadência do
positivismo, período em que a ética e os valores começaram a retornar ao
Direito.
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Vale ressaltar que, com relação ao marco teórico, três grandes acontecimentos modificaram o conhecimento tradicional sobre a aplicação
do direito constitucional. O primeiro deles foi o reconhecimento da força
normativa da constituição; o segundo foi a expansão da jurisdição constitucional e o terceiro foi o desenvolvimento de uma nova dogmática da
interpretação constitucional.
O reconhecimento da força normativa da constituição teve início no
continente europeu principalmente na Alemanha do pós-guerra chegando à Itália com um certo atraso e posteriormente na Espanha e Portugal.
À época, até o advento dessas transformações, as constituições não passavam de um documento essencialmente político ou mesmo, uma carta de
boas intenções e com o passar do tempo sua força normativa foi ganhando
corpo, ou seja, o caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições. As
normas constitucionais foram ganhando caráter de imperatividade, que
é atributo de todas as normas jurídicas, existindo mecanismos próprios
de coação para forçar sua observância e o cumprimento forçado de seus
comandos normativos.
A Constituição para Lassalle (1933, p.13) é a lei fundamental de uma
nação, “ela” deve ser qualquer coisa de mais sagrado, de mais firme e de
mais imóvel do que uma lei comum, ou seja, a força de uma constituição
decorre do seu fundamento, de uma força ativa que faz por uma exigência
de uma necessidade.
Os fatores reais do poder que regulam no seio de cada sociedade são
essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas da
sociedade em apreço, determinando que não possam ser, em substância,
a não ser tal como elas são.
Para Hesse (1991, p.02) questões constitucionais não são, originariamente, questões jurídicas, mas sim questões políticas. Nesse sentido, assim, ensinam-nos não apenas os políticos, mas também os juristas. Considerada em suas consequências, a concepção da força determinante das
relações fáticas significa o seguinte: a condição de eficácia da Constituição
jurídica, isto é, a coincidência de realidade e norma, constitui apenas um
limite hipotético extremo. É que, entre a norma fundamentalmente estática e racional e a realidade fluida e irracional, existe uma tensão necessária e imanente que não se deixa eliminar. Para essa concepção do
Direito Constitucional, está configurada permanentemente uma situação
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de conflito: a Constituição jurídica, no que tem de fundamental, isto é, nas
disposições não propriamente de índole técnica, sucumbe cotidianamente
em face da Constituição real. A ideia de um efeito determinante exclusivo
da Constituição real não significa outra coisa senão a própria negação da
Constituição jurídica. Poder-se-ia dizer, parafraseando as conhecidas palavras de Rudolf Sohm, que o Direito Constitucional está em contradição
com a própria essência da Constituição.
Portanto, segundo Barroso (Op.cit., p. 02) esse atributo transformador da Constituição chegou ao Brasil de maneira consistente na década de
80 do século passado, e como não poderia deixar de ser ganhou resistências decorrente da herança do longo período de autoritarismo, não é surpresa, portanto, que as Constituições tivessem sido, até então, repositórios
de promessas vagas e de exortações ao legislador infraconstitucional, sem
aplicabilidade direta e imediata. Coube à Constituição de 1988, bem como
à doutrina e à jurisprudência que se produziram a partir de sua promulgação a importância necessária para romper com a tradição.
O efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. A expansão da jurisdição constitucional foi outro fenômeno transformador na aplicação do direito constitucional no Brasil.
Para Barroso (Op.cit., p.3), no Brasil o controle de constitucionalidade existe, em molde incidental, desde a primeira Constituição republicana, de 1891. A denominada ação genérica (ou, atualmente, ação direta), destinada ao controle por via principal - abstrato e concentrado -,
foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 16, de 1965. Nada obstante, a jurisdição constitucional expandiu-se, verdadeiramente, a partir da
Constituição de 1988. A causa determinante foi a ampliação do direito de
propositura. A ela somou-se a criação de novos mecanismos de controle
concentrado, como a ação declaratória de constitucionalidade e a regulamentação da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Para esse autor, no sistema constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle de constitucionalidade (i) em ações
de sua competência originária (CF, art. 102, I), (ii) por via de recurso extraordinário (CF, art. 102, III) e (iii) em processos objetivos, nos quais
se veiculam as ações diretas. Segundo Barroso (Op.cit., p.3), de 1988 até
abril de 2005 já haviam sido ajuizadas 3.469 ações diretas de inconsti-
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tucionalidade (ADIn), 9 ações declaratórias de constitucionalidade e 69
arguições de descumprimento de preceito fundamental. Para conter o
número implausível de recursos extraordinários interpostos para o Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional nº 45, que procedeu a
diversas modificações na disciplina do Poder Judiciário, criou a figura da
repercussão geral da questão constitucional discutida, como requisito de
admissibilidade do recurso.
A interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação
jurídica. Tal circunstância é uma decorrência natural da força normativa
da Constituição, isto é, do reconhecimento de que as normas constitucionais são normas jurídicas, compartilhando de seus atributos. Porque
assim é, aplicam-se à interpretação constitucional os elementos tradicionais de interpretação do Direito, de longa data definidos como o gramatical, o histórico, o sistemático e o teleológico. Cabe anotar, neste passo,
para adiante voltar-se ao tema, que os critérios tradicionais de solução de
eventuais conflitos normativos são o hierárquico (lei superior prevalece
sobre a inferior), o temporal (lei posterior prevalece sobre a anterior) e o
especial (lei especial prevalece sobre a geral).
Sem prejuízo do que se vem de afirmar, o fato é que as especificidades
das normas constitucionais (v. supra) levaram a doutrina e a jurisprudência, já de muitos anos, a desenvolver ou sistematizar um elenco próprio de
princípios aplicáveis à interpretação constitucional. Tais princípios, de natureza instrumental, e não material, são pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais. São eles, na
ordenação que se afigura mais adequada para as circunstâncias brasileiras:
o da supremacia da Constituição, o da presunção de constitucionalidade
das normas e atos do Poder Público, o da interpretação conforme a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade.
Para Paulo Bonavides (2012, p.472-474), a interpretação da Constituição é parte extremamente importante do Direito Constitucional. O
emprego de novos métodos de hermenêutica jurídica tradicional fez possível uma considerável e silenciosa mudança de sentido das normas constitucionais, sem necessidade de substituí-las expressamente ou sequer alterá-las pelas vias formais da emenda constitucional.
A relevância dos modernos métodos interpretativos cresceu sem dúvida em razão da transformação porque passou todo o constitucionalismo
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clássico desde o advento de princípios de natureza declaradamente social.
A intepretação constitucional, objeto das reflexões subsequentes,
é sem dúvida aquela que se prende aos ordenamentos estatais dotados
de Constituição rígida, onde o formalismo da produção jurídica de nível
mais alto sempre representou penhor de estabilidade do sistema e das instituições.
Evidentemente, quando o sistema entra em crise e demanda rápidas
reformas, todo o edifício constitucional estremece. Suscita-se então o problema de acomodar a Constituição com a realidade a que ela responde ou
serve de instrumento.
Quanto mais rígida a Constituição, quanto mais dificultosos os obstáculos erguidos a sua reforma, mais avulta a importância de interpretação, mais flexíveis e maleáveis devem ser os seus métodos interpretativos,
em ordem a fazer possível uma perfeita acomodação do estatuto básico
às exigências do meio político e social. Do contrário, com a Constituição petrificada, teríamos a rápida acumulação de elementos de crise, que
sempre prosperam e rompem, por vias extra constitucionais, o dique de
formalismos e artifícios teóricos levantados nos textos pela técnica das
Constituições. Desaconselhada a operação da constituinte direta, em razão dos traumas que pode acarretar, ou bloqueado pela rigidez do processo revisor o apelo ao poder constituinte, só resta a via hermenêutica como
a mais desimpedida de obstáculos à preservação da ordem constitucional.
Ocorre então a mudança tácita da Constituição por obra de intérpretes.
Excluída a via excepcional do golpe de Estado ou do apelo extremo
aos recursos revolucionários, ordem constitucional, quando se lhe depara o imperativo de renovação a que se acha sujeita, pode perfeitamente
atender essa necessidade por três caminhos normais: o estabelecimento
de uma nova Constituição, a revisão formal do texto vigente e o recurso
aos meios interpretativos.
Mediante o emprego dos instrumentos de interpretação, logram-se
surpreendentes resultados de alteração de sentido das regras constitucionais sem que, todavia, se faça mister modificar lhe o respectivo teor. De
sorte que aí se combina a preservação da Constituição com o deferimento das mais prementes e sentidas exigências da realidade social. Mas a
interpretação constitucional nem sempre serviu a esse intento, nem foi
deliberadamente utilizada para alcançar semelhante resultado. Nas épo-
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cas constitucionais mais tranquilas como aquelas que caracterizaram o
antigo Estado de Direito da sociedade liberal, a hermenêutica constitucional tinha por regra uma posição eminentemente conservadora da ordem estabelecida e só por exceção desempenhava ativamente uma função
transformadora. É o que se pode perceber com toda clareza, analisando a
forma clássica de interpretar a Constituição.
Para Barroso (Op.cit., p.4) a locução constitucionalização do Direito é de uso relativamente recente na terminologia jurídica e, além disso,
comporta múltiplos sentidos. Por ela se poderia pretender caracterizar,
por exemplo, qualquer ordenamento jurídico no qual vigorasse uma
Constituição dotada de supremacia. Como este é um traço comum de
grande número de sistemas jurídicos contemporâneos, faltaria especificidade à expressão. Não é, portanto, nesse sentido que está aqui empregada.
Poderia ela servir para identificar, ademais, o fato de a Constituição formal incorporar em seu texto inúmeros temas afetos aos ramos infraconstitucionais do Direito. Trata-se de fenômeno iniciado, de certa forma, com
a Constituição portuguesa de 1976, continuado pela Constituição espanhola de 1978 e levado ao extremo pela Constituição brasileira de 1988.
Embora esta seja uma situação dotada de características próprias, não é
dela, tampouco, que se estará cuidando.
A ideia de constitucionalização do Direito está associada a um efeito
expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios
e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de
todas as normas do direito infraconstitucional. Como intuitivo, a constitucionalização repercute sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e
notadamente nas suas relações com os particulares. Porém, mais original
ainda: repercute, também, nas relações entre particulares.
Relativamente ao Legislativo, a constitucionalização (i) limita sua
discricionariedade ou liberdade de conformação na elaboração das leis
em geral e (ii) impõe-lhe determinados deveres de atuação para realização
de direitos e programas constitucionais. No tocante à Administração Pública, além de igualmente (i) limitar-lhe a discricionariedade e (ii) impor
a ela deveres de atuação, ainda (iii) fornece fundamento de validade para
a prática de atos de aplicação direta e imediata da Constituição, indepen-
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dentemente da interposição do legislador ordinário. Quanto ao Poder Judiciário, (i) serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade por
ele desempenhado (incidental e por ação direta), bem como (ii) condiciona a interpretação de todas as normas do sistema. Por fim, para os particulares, estabelece limitações à sua autonomia da vontade, em domínios
como a liberdade de contratar ou o uso da propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao respeito a direitos fundamentais.
A Carta de 1988, como já consignado, tem a virtude suprema de
simbolizar a travessia democrática brasileira e de ter contribuído decisivamente para a consolidação do mais longo período de estabilidade
política da história do país. Não é pouco. Mas não se trata, por suposto,
da Constituição da nossa maturidade institucional. É a Constituição das
nossas circunstâncias. Por vício e por virtude, seu texto final expressa uma
heterogênea mistura de interesses legítimos de trabalhadores, classes econômicas e categorias funcionais, cumulados com paternalismos, reservas
de mercado e privilégios corporativos. A euforia constituinte - saudável e
inevitável após tantos anos de exclusão da sociedade civil - levaram a uma
Carta que, mais do que analítica, é prolixa e corporativa.
Quanto ao ponto aqui relevante, é bem de ver que todos os principais
ramos do direito infraconstitucional tiveram aspectos seus, de maior ou
menor relevância, tratados na Constituição. A catalogação dessas previsões vai dos princípios gerais às regras miúdas, levando o leitor do espanto ao fastio. Assim se passa com o direito administrativo, civil, penal, do
trabalho, processual civil e penal, financeiro e orçamentário, tributário,
internacional e mais além. Há, igualmente, um título dedicado à ordem
econômica, no qual se incluem normas sobre política urbana, agrícola e
sistema financeiro. E outro dedicado à ordem social, dividido em numerosos capítulos e seções, que vão da saúde até os índios.
Embora o fenômeno da constitucionalização do Direito, como aqui
analisado, não se confunda com a presença de normas de direito infraconstitucional na Constituição, há um natural espaço de superposição
entre os dois temas. Com efeito, na medida em que princípios e regras
específicos de uma disciplina ascendem à Constituição, sua interação com
as demais normas daquele subsistema muda de qualidade e passa a ter um
caráter subordinante. Trata-se da constitucionalização das fontes do Direito naquela matéria. Tal circunstância, nem sempre desejável, interfere
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com os limites de atuação do legislador ordinário e com a leitura constitucional a ser empreendida pelo Judiciário em relação ao tema que foi
constitucionalizado.
Para Virgílio Afonso da Silva (2014, p.38-39), quando se fala em
constitucionalização do direito, a ideia mestra é a irradiação dos efeitos
das normas (ou valores) constitucionais aos outros ramos do direito. Mas
essa irradiação é um processo, e como tal, pode se revestir de diversas
formas e pode ser levada a cabo por diferentes atores.
2.1 O Instituto da repercussão geral na constituição
O instituto da repercussão geral surgiu com a chegada da Reforma
do Judiciário, pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que colocou à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF) novas ferramentas a fim de
firmar seu papel de Corte Constitucional, além de contribuir para melhorar a organização e a racionalidade dos trabalhos do Tribunal (FUCK,
2010).
Ao promulgar a emenda, o Congresso Nacional levou em consideração que no Poder Judiciário, especialmente no Supremo, tramita um número massivo de processos idênticos e analisados em sequência. Portanto,
procurou-se evitar que os milhares de casos análogos fossem julgados um
a um.
Com o advento da Emenda Constitucional n° 45/2004, introduziu-se
no art. 102 da Constituição da República o parágrafo (§ 3°), exigindo-se
para o conhecimento do recurso extraordinário a demonstração da repercussão geral da controvérsia constitucional ali ventilada.
Em 2006, o Congresso Nacional instituiu a Lei n° 11.418/2006, regulamentando o instituto e inserindo no Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época os dispositivos dos arts. 543-A e 543-B).1
A repercussão geral apresenta o chamado efeito multiplicador, ou
seja, o de possibilitar que o Supremo decida uma única vez e que, a partir
dessa decisão, uma série de processos idênticos seja atingido. O Tribunal,
dessa forma, delibera apenas uma vez e tal decisão é multiplicada para
todas as causas iguais.
Dessa forma, os processos são remetidos para análise pelo Plenário
Virtual que de acordo com o Regimento Interno do Tribunal o Plenário
Virtual é um sistema tecnológico criado pelo STF para que os ministros

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

257

deliberem se determinada matéria tem ou não repercussão geral. Um
ministro suscita a questão e os outros têm 20 dias para votar, se não se
manifestarem neste prazo, o sistema considera que o ministro votou pela
existência de repercussão. O Plenário Virtual funciona 24 horas por dia e
os ministros podem acessá-lo remotamente, o que contribui para evitar a
sobrecarga do plenário físico.
Assim que o processo é incluído no Plenário Virtual, os recursos localizados nas instâncias inferiores que tenham o mesmo tema ficam sobrestados, ou seja, o andamento desses processos é suspenso para
aguardar a decisão do Supremo. Uma vez que o STF resolve o mérito da
questão, dizendo se é constitucional ou não determinada lei, por exemplo,
todos esses recursos são decididos à luz do que o Supremo julgou, garantindo isonomia às decisões.
A adoção de um mecanismo de filtragem recursal como a repercussão geral encontra-se em absoluta sintonia com o direito fundamental à
tutela jurisdicional efetiva e, em especial, com o direito fundamental a um
processo com duração razoável. Este instituto resguarda ao mesmo tempo
os seguintes interesses: o interesse das partes na realização de um processo
em tempo justo e o interesse da Justiça no exame de casos pelo Supremo
Tribunal Federal apenas quando essa apreciação mostrar-se imprescindível para a realização dos fins a que se dedica a alcançar a sociedade
brasileira.
2.2 A eficácia das decisões do supremo em repercussão geral
A compatibilização vertical das decisões judiciais vem sendo introduzida no direito brasileiro há algum tempo e o novo Código de Processo
Civil dispões sobre a ordem dos processos nos tribunais. De acordo com
o novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Em
seguida essa lei diz que incumbe ao relator negar provimento a recurso
que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal e acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos.
Segundo Marinoni e Mitidiero (2008, p.20) esses mecanismos processuais visam compatibilizar as decisões jurisdicionais, uniformizando-
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-as, concretizando, dessa ordem, o valor constitucional da igualdade no
formalismo processual. Acabam por velar, nesse azo, pela unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, sobre racionalizar a atividade
judiciária, importando em notável economia de atos processuais.
Além disso, têm por desiderato racionalizar a atividade judiciária,
impedindo que recursos em confronto com a orientação dos Tribunais
Superiores tenham seguimento, ocupando inutilmente a estrutura judiciária.
É nessa mesma quadra que se engasta, em determinada perspectiva,
o instrumento da repercussão geral no direito brasileiro. Trata-se de salutar expediente que, ao mesmo tempo, visa concretizar o valor da igualdade e patrocinar sensível economia processual, racionalizando a atividade
judicial, sobre, consoante já se destacou, contribuir para a realização da
unidade do Direito em nosso Estado Constitucional.
Tem-se o direito fundamental à duração razoável do processo e a
vinculação das decisões do Supremo Tribunal Federal no concernente à
configuração da repercussão geral da questão debatida. A decisão atinente
à existência ou inexistência de repercussão geral da controvérsia debatida
no recurso extraordinário é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal conforme preceitua a norma do artigo 102, §3°2 da Constituição Federal e a norma do artigo 1035 do atual Código de Processo Civil
(Lei n° 13.105 de 16 de março de 2015)3.
O julgamento vincula o próprio Supremo Tribunal Federal, importando em vinculação horizontal. Entretanto, a inexistência no caso de repercussão geral em processos com idêntica controvérsia produz ainda, em
certa perspectiva, vinculação vertical, na medida em que os Tribunais de
origem, em casos que tais, encontram-se impedidos de remeter ao Supremo Tribunal Federal recursos cujas controvérsias já foram examinadas e
tidas como despidas de repercussão geral.
Pode-se fazer um paralelo acerca dos efeitos das decisões da Suprema Corte Americana e Brasileira. Dentro de um ponto de vista prático,
nos Estados Unidos as stare decisis, em sentido horizontal, corresponde
no Brasil à coisa julgada erga omnes4 em matéria constitucional, ou seja,
com efeitos vinculantes para todos nos termos da norma do artigo 103 A
da Constituição Federal5, já que impede a rediscussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que, as stare decisis da Suprema Corte
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Americana, em sentido vertical, é idêntica ao efeito vinculante das decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional
(MARINONI; MITIDIERO, 2008, p.24).
Para Marinoni e Mitidiero (Op.cit., p.24) a atual conformação da jurisdição constitucional no Brasil não leva a outra conclusão senão a da
aplicabilidade da doutrina da stare decisis entre nós. A propósito, já se
disse que aqueles que não reconhecem a existência da stare decisis no sistema da Civil Law estão apenas se iludindo e compactuando com o que
autorizada doutrina entende ser um verdadeiro “folklore”.
Segundo Paulo Roberto Lyrio Pimenta (2002, p. 91), no caso da decisão que pronuncia a inconstitucionalidade em sede de controle abstrato
– a qual pode ser proferida tanto em ação direta de inconstitucionalidade,
quanto em ação declaratória de constitucionalidade – predomina a eficácia declaratória, posto que o provimento certifica a invalidade de uma
norma, situação que antecede a decisão. Isto é, a decisão de inconstitucionalidade tem eficácia declaratória da invalidade da norma inconstitucional, retirando-a do sistema normativo.
Destarte, resolve-se a discussão em torno da eficácia declaratória, ou
constitutiva da decisão de inconstitucionalidade, separando-se os planos
do mundo jurídico sobre os quais esta atua. A declaração atinge a validade, a constituição, a eficácia.
No controle difuso, é inquestionável a eficácia declaratória da pronúncia de inconstitucionalidade, ou seja, a aplicação do princípio da nulidade da norma inconstitucional.
A pronúncia de inconstitucionalidade da norma pelo STF, pode importar, ou não, na retroatividade dos efeitos da decisão. Vale dizer, a solução para o problema da eficácia temporal deve ser a mesma proposta para
o controle abstrato, isto é, a eficácia retroativa ou prospetiva da pronúncia
vai depender dos princípios relacionados com o caso concreto. Impõe-se,
por tais razões, a aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido
estrito para resolver tais problemas, flexibilizando-se, se for o caso, a eficácia retroativa da pronúncia de inconstitucionalidade.
Quanto ao instituto da Repercussão Geral, uma vez configurada a
questão, tem o Supremo que admitir o Recurso e apreciá-lo no mérito.
Para Marinoni e Mitidiero (Op.cit., p.35) o fato de estar-se diante de
um conceito jurídico indeterminado, que carece de valoração objetiva no
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seu preenchimento, e não de um conceito que implique poder discricionário para aquele que se encontra encarregado de julgar, pode permitir,
ademais, um controle social, pelas partes e demais interessados, da atividade do Supremo Tribunal Federal mediante um cotejo de casos já decididos pela própria Corte. Com efeito, a partir de uma paulatina e natural
formação de catálogo de casos pelos julgamentos do Egrégio Supremo
Tribunal permite-se o controle em face da própria atividade jurisdicional
da Corte, objetivando-se cada vez mais o manejo dos conceitos de relevância e transcendência ínsitos à ideia de Repercussão Geral.
Impende notar, a propósito, que a própria Constituição da República
apresenta uma estruturação analítica que não é lícito ao intérprete descurar no preenchimento desses conceitos vagos empregados pelo legislador
infraconstitucional. Evidentemente, não é por acaso que o recurso extraordinário, endereçado ao guardião da Constituição (artigo 102, caput,
da CF), tem o seu conhecimento subordinado à alegação de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, uma vez
que a própria Constituição arrola matérias por ela mesma tratadas sob Títulos que trazem, exclusivamente ou não, explicitamente ou não, epígrafes
coincidentes com o aqueles conceitos que autorizam o conhecimento do
recurso extraordinário.
A Constituição da República Federativa do Brasil trata em seus títulos de diversas normas que em grande parte constituem verdadeiros direitos fundamentais. As questões aí tratadas são relevantes para a República
Brasileira e igualmente relevantes para efeitos de demonstrar a Repercussão Geral no recurso extraordinário. Entretanto, não se pode concluir que
para efeitos de demonstração da relevância da questão debatida tem que
ser aquilatada sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico. Basta que reste caracterizada a relevância do problema debatido em
apenas uma dessas perspectivas e que a questão debatida transcenda o
interesse das partes.
A legislação brasileira dispõe que, além dos casos expostos acima,
como o tema da relevância e da transcendência da questão debatida, haverá Repercussão Geral sempre que o recurso atacar decisão contrária à
súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal6. O
que se deseja, evidentemente, é prestigiar a força normativa da Constituição, decorrente da observância das decisões do Supremo Tribunal Federal
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a respeito da mais adequada intepretação constitucional e o fim de visar
perseguir a unidade do Direito via harmonização vertical das decisões
judiciais.
Contudo, em que pese os argumentos expostos, em matéria tributária, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais Estaduais por questões
externas ao conteúdo dos julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, ainda procuram prestigiar o interesse
das Fazendas Públicas e manter no orçamento recursos que foram declarados inconstitucionais, ou seja, não pertencendo mais ao tesouro público
em detrimento das garantias e direitos fundamentais dos contribuintes.
Quando as decisões neste Tribunais contrariam o que já foi decidido definitivamente em matéria constitucional pelo Órgão Judicial competente,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ferem o direito fundamental à
duração razoável do processo fazendo com que os contribuintes tenham
que recorrer até a Suprema Corte e esperar por anos a concretização de
seu direito.
A não observância das decisões do Supremo Tribunal Federal obviamente debilita a força normativa da Constituição, o que já indica, desde
logo, a relevância e a transcendência da questão levantada no recurso extraordinário interposto reclamando a adequação da decisão ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que importa é que a
Constituição seja concretizada e observada por todos.
3. CONCLUSÃO
Este trabalho visa contribuir para que os operadores do Direito, em
especial, os do direito tributário, que a partir das decisões proferidas pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal tenham reconhecido seu direito
pelas Fazendas Públicas para evitar o desperdício de recursos homenageando os princípios da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da supremacia e força normativa da Constituição.
Considerando que em matéria constitucional é o Supremo Tribunal
Federal quem dá a última palavra, principalmente quando harmoniza o
direito interpretando as normas declaradas inconstitucionais de acordo
com a Constituição não faz qualquer sentido que a Administração Pública
e os demais Tribunais do Poder Judiciário deixem de imediatamente aplicar o direito segundo a nova intepretação dada pela Egrégia Corte.
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As questões de ordem financeiras ou as que tratam de assuntos diversos dos temas tratados nas decisões proferidas e pacificadas nos julgamentos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, por ser o órgão competente para dar a última palavra, em
tese não poderiam ser observadas. Entretanto, infelizmente, não é isso que
acontece na realidade e não só em matéria tributária, mas, nos Tribunais
a realidade tem sido outra, algumas vezes, em sentido contrário à tese
firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
A crescente judicialização dos casos concretos da vida, frequentemente, tem sido objeto de preocupação dos estudiosos e dos aplicadores
do direito. Muitas vezes, o cidadão só tem a concretização do seu direito
subjetivo com a interferência do Poder Judiciário mesmo tratando-se de
direitos e garantias fundamentais.
Espera-se, com o passar do tempo, que cada vez mais, os cidadãos
consigam concretizar os seus direitos e garantias fundamentais, principalmente a partir da nova perspectiva dos julgados do Plenário do Supremo
Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral com irradiação dos efeitos para imediata aplicação dessa nova interpretação das normas jurídicas
harmonizando as leis infraconstitucionais e a jurisprudência de acordo
com o sentido semântico da Constituição Federal.
Portanto, na verdade, o que importa para esse estudo é que a Constituição seja concretizada e observada por todos e a não observância pela
Administração Pública e pelos demais Tribunais do Poder Judiciário
quando deixa de aplicar o direito segundo a nova intepretação dada pelas
decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal obviamente debilita a
força normativa da Constituição.
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'Notas de fim'
1
Dispositivo equivalente no novo Código de Processo Civil – arts. 1035 e 1036.
2
Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe: §3º - No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da
lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo
pela manifestação de dois terços de seus membros.
3
Art. 1.035 - O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá
do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
4
Tradução – a todos.
5
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
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§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
6
Art. 1.035 do CPC/15 - O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não
tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. - § 1o Para efeito de repercussão geral,
será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo; § 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula
ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
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RESUMO:
O Ministério da Educação homologou o Parecer
do Conselho Nacional de Educação n. 635/2018, por
meio da Portaria n. 1.351, de 14.12. 2018, publicada
no Diário Oficial da União por meio da Resolução n.
5, de 17.12.2018. Esta Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
Direito, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior e o Parecer CNE/CES
635/2018 criou como disciplina obrigatória dos Cursos de graduação em Direito, no Brasil, a arbitragem,
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a conciliação e a mediação, as quais deverão ser inseridas no projeto pedagógico dos Cursos. Considerando o Parecer do Conselho Nacional de
Educação, o presente estudo visa refletir sobre a arbitragem, a conciliação
e a mediação, com ênfase na mediação familiar, enquanto meios de solução consensual de conflitos. O procedimento metodológico constitui-se
de pesquisas bibliográfica e documental fundadas na discussão teórica do
material levantado. A abordagem do tema justifica-se por sua relevância
junto ao meio jurídico e acadêmico e por sua inserção como disciplinas
obrigatórias nos cursos de graduação em Direito. Após a análise, os dados
mostram que, das três formas de solução de conflito, a mediação é a que
tem menor interferência do mediador; na conciliação ela poderá ocorrer
por meio de sugestões; na arbitragem o árbitro profere a decisão e, apesar
de existirem controvérsias sobre a implantação da arbitragem, da conciliação e da mediação o Ministério da Educação caminhou muito bem.
ABSTRACT:
The Ministry of education approved the opinion of the National
Board of Education No. 635/2018, through ordinance No. 1.351, 14.12.
2018, published in the Official Gazette by resolution No. 5, 17.12.2018.
This resolution establishes the National curriculum guidelines for the Law
courses in Brazil, bachelor’s degree, to be observed by the institutions of
higher education and the CNE/Opinion CES 635/2018 created as a compulsory subject, arbitration, conciliation and mediation, which must be
inserted in the pedagogic project of the courses. Having regard to the opinion of the National Council of education, the present study aims to reflect
on arbitration, conciliation and mediation, with an emphasis on family
mediation, while consensual means of conflict resolution. The methodological procedure constitutes a bibliographical and documental research
based on theoretical discussion of the material raised. The approach of the
theme is justified by its legal and academic relevance and its insertion as
mandatory subjects in undergraduate courses in Law. After the analysis,
the data show that, of the three forms of conflict resolution, mediation
has less interference of the mediator; in conciliation it can occur through
suggestions; in arbitration the arbitrator makes a decision and, although
there are controversies about the implementation of arbitration, conciliation and mediation, the Ministry of education made a proper decision.
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RESUMEN:
El Ministerio de Educación respaldó el Dictamen del Consejo
Nacional de Educación n. 635/2018, mediante la Ordenanza n. 1.351,
de 14,12. 2018, publicada en el Boletín Oficial por resolución 5 de
17.12.2018. Esta Resolución establece las Directrices Nacionales de Currículo del curso de licenciatura, licenciatura, que serán observadas por
instituciones de educación superior y opinión CNE/CES 635/2018 creadas como una disciplina obligatoria de los cursos de grado en Derecho, en
Brasil, arbitraje, conciliación y mediación, que deben insertarse en el proyecto pedagógico de los Cursos. Teniendo en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Educación, este estudio tiene como objetivo reflexionar
sobre el arbitraje, la conciliación y la mediación, con énfasis en la mediación familiar, como un medio de resolución consensuada de conflictos. El
procedimiento metodológico consiste en investigaciones bibliográficas y
documentales basadas en la discusión teórica del material planteado. El
enfoque del tema se justifica por su relevancia para el entorno jurídico y
académico y por su inserción como disciplinas obligatorias en los cursos
de derecho de grado. Después del análisis, los datos muestran que, de las
tres formas de solución de conflicto, la mediación es la que tiene menos
interferencia del mediador; en la conciliación puede ocurrir a través de
sugerencias; en el arbitraje el árbitro pronuncia la decisión y, aunque hay
controversias sobre la implementación del arbitraje, la conciliación y la
mediación, el Ministerio de Educación caminó muy bien.
PALAVRAS-CHAVE:
Mediação familiar, meios de resolução de conflitos, heterocomposição e autocomposição.
KEYWORDS:
Family mediation, means of conflict resolution, heterocomposition
and autocomposition.
PALABRAS CLAVE:
Mediación familiar, medios de resolución de conflictos, heterocomposición y autocomposición
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INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação homologou o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 635/2018, por meio da Portaria n. 1.351, de 14.12.2018,
publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução n. 5, de
17.12.2018. Esta Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
do curso de graduação em Direito, bacharelado, a serem observadas pelas
Instituições de Educação Superior (IES) e o Parecer CNE/CES 635/2018
criou como disciplina obrigatória dos Cursos de graduação em Direito,
no Brasil, a Arbitragem, a Conciliação e a Mediação, as quais deverão ser
inseridas no projeto pedagógico dos Cursos.
Os meios para a solução dos conflitos na sociedade atual são a heterocomposição e a autocomposição. Na primeira tem-se a jurisdição estatal e a arbitragem e na segunda a conciliação, a mediação e a transação. Na
jurisdição estatal há atuação dos órgãos jurisdicionais; já na conciliação e
na mediação não se impõe a presença daqueles.
De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação n.
635/2018, o presente estudo visa refletir sobre a arbitragem, a conciliação
e a mediação, com ênfase na mediação familiar, enquanto meios de solução consensual de conflitos.
Considerando o extenso conteúdo das matérias que a arbitragem, a
mediação e a conciliação abarcam e que as Leis da Arbitragem e da Mediação regulamentam, não se pretende esgotar o estudo acerca das matérias nem comentar os artigos das Leis específicas, mas, sim, trazer para a
discussão algumas questões atuais que permitam a compreensão dos institutos e que dizem respeito, entre outras, às fontes legais; aos conceitos;
às diferenças e às divergências entre os meios alternativos de resolução de
conflitos; às matérias e às situações em que podem ser aplicadas.
O procedimento metodológico constitui-se de pesquisa bibliográfica
e documental; a análise interpretativa fundar-se-á “na discussão teórica
das normas ou categorias jurídicas abstratas”. (SEVERINO, 1979, p. 60-62;
ECO, 2010, p. 42; MARCHI, 2009, p. 66). A abordagem do tema justifica-se por sua relevância no meio jurídico e acadêmico e por sua inserção
como disciplinas obrigatórias nos cursos de graduação em Direito.
Para a investigação, que tem como fundamento a doutrina atualizada e a legislação em vigor, far-se-ão algumas considerações no que diz
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respeito aos institutos jurídicos da arbitragem, da conciliação e da mediação. O estudo dessas matérias é relevante para a compreensão dos temas
propostos e para subsidiar futuras adequações dos projetos pedagógicos
dos cursos de bacharelado em Direito. Em seguida, buscar-se-á refletir
acerca da mediação enquanto uma das formas de resolução de conflitos,
aplicada no Direito de Família. Ao final serão apresentados os resultados
do presente estudo.
1. MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: ARBITRAGEM
Tradicionalmente, “sempre se disse que os conflitos de interesse deviam ser resolvidos pelo judiciário, mas que haveria meios alternativos de
solução de disputas. Tais meios alternativos seriam a mediação, a conciliação e a arbitragem (Alternative Dispute Resolution – ADR)”. Esses são
identificados com as siglas MASCs – meios alternativos de resolução de
controvérsias ou MESCs – meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. (CUNHA, 2018, p. 1, itálico do autor).
A arbitragem é um dos meios mais antigos de resolução de conflito
por um terceiro imparcial (heterocomposição) e está presente no ordenamento jurídico, direta ou indiretamente, desde o Direito Romano até o
direito moderno.
A arbitragem pode ser conceituada como “o meio privado, jurisdicional e alternativo de solução de conflitos decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis por sentença arbitral, definida como título executivo
judicial e prolatada por um árbitro, juiz de fato e de direito, normalmente
especialista na matéria controvertida” (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. 2).
Apesar de a arbitragem ser sempre extrajudicial, atualmente ela possui força de sentença judicial transitada em julgado, e no atual Código de
Processo Civil, art. 515, inciso VII, a decisão arbitral (sentença arbitral) é
considerada como título executivo judicial.
Embora a arbitragem represente a heterocomposição assim
como a solução do conflito pelo Poder Judiciário, certo é que,
diante do descumprimento, a sentença arbitral depende da
coerção pelo Estado, o que não afasta sua natureza jurisdicional e de heterocomposição tendo em vista que o arbitro é
‘juiz de fato e de direito’ (Lei da Arbitragem art. 18) e prolata
sentença equiparada, em todos os seus termos, àquelas pro-
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latadas pelos órgãos do Poder Judiciário (art. 31 da Lei da
Arbitragem). (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. 9).
Com o fito de caracterizar o instituto, Charles Jarrosson, citado por
Guilherme (2018, p. 137), assevera que a “arbitragem é a instituição pela
qual um terceiro resolve o litígio que opõem duas ou mais partes, exercendo a missão jurisdicional que lhe é conferida pelas partes”.
A arbitragem representa, de acordo com Guilherme (2018, p. 44), “o
instituto integrante dos meios extrajudiciais de solução de controvérsias
mais representativo e lendário. Toda a formatação do instituto envolve
as principais células indicativas do direito e do mundo jurídico”. Ainda,
segundo o mesmo autor:
Colocando o instituto em posição mais próxima do cotidiano do operador do direito, consiste a arbitragem em um
dispositivo alternativo ao sistema jurídico convencional formal que novamente um terceiro, capacitado tecnicamente,
é eleito pelas partes com o intuito de mediar e de dirimir o
conflito, estabelecendo aquilo que é o mais justo para o caso
em apreço. (GUILHERME, 2018, p. 44).
Tradicionalmente disciplinada na lei processual a arbitragem também encontra-se prevista na lei material a partir da Lei dos Juizados Especiais n. 9.099/1985 e da Lei da Arbitragem n. 9.307/1996, e, segundo
Cintra, Grinover e Dinamarco (1999, p. 25), constitui um meio alternativo
de pacificação social.
A Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996 teve revogadas e incluídas várias de suas disposições pela Lei n. 13.129, de 26 de maio de
2015. A Lei da Arbitragem contém VII Capítulos. O primeiro trata das
disposições gerais e determina que as pessoas capazes de contratar e a administração pública direta e indireta poderão valer-se da arbitragem para
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis e às regras do
direito material que a mesma deve obedecer. A arbitragem poderá realizar-se com base “nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e
nas regras internacionais do comércio. No segundo capítulo a Lei traz, especificamente, as regras sobre a convenção de arbitragem (cláusula compromissória inserida no contrato ou compromisso arbitral entre as partes)
e a restrição à eficácia da cláusula compromissária inserida em contratos
de adesão; o capítulo seguinte, por sua vez, dispõe sobre os árbitros, os
quais podem ser quaisquer pessoas capazes que tenham a confiança das
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partes. O capítulo IV é dedicado ao procedimento arbitral, que deverá
respeitar os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento; o IV-A e o IV-B,
totalmente incluídos pela Lei n. 13.129/2015, dispõem acerca das tutelas
cautelares e de urgência e a carta arbitral. Os capítulos seguintes, V usque VII estabelecem, respectivamente, sobre a sentença arbitral, a qual
“produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença
proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”, o reconhecimento e a execução das sentenças, e ressalva ao árbitro a impossibilidade de realizar a execução de suas próprias
sentenças e a imposição de medidas coercitivas e as disposições gerais.
Cada um dos capítulos da Lei n. 9.307/1996 demanda denso estudo
e acurada análise já realizadas por renomados autores; todavia, não constitui objeto do presente trabalho tais investigações. Além disso, embora
a arbitragem não inclua os direitos indisponíveis, como, por exemplo, filiação, estado das pessoas, casamento, poder familiar, admite-se que “os
reflexos patrimoniais dessas questões sejam dirimidas pela arbitragem,
como, por exemplo, a partilha do patrimônio na separação e os danos
decorrentes de fato típico”. (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. e 78).
Constituem direitos patrimoniais disponíveis (art. 1°, da Lei da Arbitragem e art. 852, do Código Civil) aqueles sujeitos à transação, alienáveis
e têm por objeto bens suscetíveis de avaliação econômica. Entre os direitos “de cunho patrimonial, encontramos as relações jurídicas de direito
obrigacional, ou seja, aquelas que encontram sua origem nos contratos,
nos atos ilícitos e nas declarações unilaterais de vontade” (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. 16).
Cintra, Grinover e Dinamarco (1999, p. 31) lecionam, também, que
na Lei n. 9.099/1985 “o arbitramento recebe tratamento especial, com
bastante simplificação e especial recomendação ao juiz para que só passe à fase de instrução e julgamento se não tiver obtido das partes nem a
conciliação, nem o compromisso”; este não depende de termo e o “árbitro
considera-se sempre autorizado a julgar por eqüidade, independentemente da autorização das partes”.
Em vários artigos o atual Código de Processo Civil prevê a arbitragem, como, por exemplo, quando determina sobre “a conciliação, a
mediação e outros métodos consensuais de solução consensual de confli-
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tos”, os atos processuais, a carta arbitral, a contestação e a convenção de
arbitragem, audiência de instrução e julgamento, a sentença, a apelação,
o agravo de instrumento, entre outros.
A arbitragem pode ser classificada de várias maneiras. Guilherme
(2018, p. 150 e seguintes), ladeado pela maioria dos autores, apresenta da
seguinte forma: a) facultativa e a obrigatória esta última viola vários preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Assim, a arbitragem “é sempre voluntária ou facultativa, ou seja, o ordenamento jurídico
do país somente admite que haja arbitragem a qual fora escolhida pelas
partes livremente. O fundamento é a vontade das partes”; b) arbitragem
formal e informal - somente a primeira é prevista em lei e atende ao interesse social; portanto, somente a arbitragem formal ou ritual “produz
efeitos jurisdicionais”, a arbitragem informal “e, ao contrário, aquela que
não observa as prescrições impostas pelas normas”; c) arbitragem de direito e de equidade, “classificadas quanto ao critério a que os árbitros
podem recorrer para decidir o conflito”, a primeira “é aquela em que o
árbitro está obrigado a resolver a disputa aplicando as normas de direito
positivo”, a segunda, “é aquela em que o árbitro pode decidir segundo seu
entendimento de justiça, dadas as circunstâncias de cada caso, ou seja,
aplicando regras por ele formuladas”.
Ainda, o autor, no que é seguido pela maioria dos doutrinadores,
comenta acerca da arbitragem interna ou nacional e internacional, que seguem o critério territorial; a arbitragem “ad hoc” e institucional. Naquela
“as partes regem, via contrato, as regras que o árbitro utilizará para resolver os conflitos, nunca se esquecendo das ordens descritas na legislação
em vigor” e, na institucional, a qual é mais bem recebida, pois oferece
maior tranquilidade e segurança às partes e aos árbitros, os “litigantes
recorrem a uma entidade especializada em administrar procedimentos
arbitrais, sempre tendo em mente a utilização do regramento interno da
instituição” (GUILHERME, 2018, p. 156-158).
No âmbito nacional, segundo veiculado no Jornal do Advogado
(2018, p. 6), o “Brasil está entre os cinco maiores centros de arbitragem
do mundo e que, há pouco mais de 20 anos, ocorreu uma verdadeira revolução no sistema Judiciário, quando o método deixou de ser um pouco
utilizado para se transformar no que é hoje”.
Apesar do instituto da arbitragem se encontrar consolidado em nos-
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so ordenamento jurídico, é plausível afirmar, diante do material consultado, que na prática, ainda, é possível questionar sua efetividade.
2. A CONCILIAÇÃO: SUGESTÃO DE ACORDO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO CONFLITO
De acordo com a tradição jurídica brasileira, o Estado sempre deteve
a função pacificadora da sociedade. Diante de um conflito, “em princípio
o direito impõe que, se se quiser pôr fim a essa situação, seja chamado
o Estado-juiz, o qual virá dizer qual a vontade do ordenamento jurídico
para o caso concreto (declaração) e, se for o caso, fazer com que as coisas
se disponham, na realidade prática, conforme essa vontade (execução)”; a
autotutela é vedada por ser considerada crime, seja quando praticada por
particulares, seja pelo próprio Estado, e a autocomposição, embora não
constitua crime ou “ultraje ao monopólio estatal da jurisdição”, até há
pouco tempo, não era estimulada (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 1999, p. 20, 25 e 29).
A autocomposição é admitida sempre quando não se tratar de direitos indisponíveis, porque as partes não têm disponibilidade de seus
próprios interesses como, por exemplo, quando se trata de matéria de
direito de família ou penal. E, apesar de, inicialmente não ser estimulada,
por diversas razões que impedem o acesso à justiça através do processo,
como, por exemplo, o excesso de formalismo do processo, o tempo de
duração, que acarreta “angústia e infelicidade” às partes, e os altos custos,
os processualistas modernos têm considerado a autocomposição como
um novo meio hábil para a solução dos conflitos. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 1999, p. 26).
Cintra, Grinover e Dinamarco (1999, p. 30) ainda lecionam que,
caso seja
[...] disponível o interesse material, admite-se a auto-composição, em qualquer de suas três formas clássicas: transação,
submissão e desistência (e qualquer uma delas pode ser processual ou extraprocessual). Em todas essas hipóteses, surge
um novo preceito jurídico concreto, nascido da vontade das
partes (ou de uma delas), e que irá validamente substituir
aquela vontade da lei que ordinariamente derivara do encontro dos fatos concretos com a norma abstrata contida no
direito objetivo.
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A Constituição Imperial brasileira (1824) já citava em seu texto
a conciliação e exigia que essa “fosse tentada antes de todo processo,
como requisito para sua realização e julgamento da causa”. Posteriormente foi prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e nos Códigos
de Processo Civil (1973 e 2015) e na Lei dos Juizados Especiais (Lei n.
9.099, de 26.9.1995), a qual é totalmente voltada para a conciliação, que
pode ser extraprocessual (tradicional no Brasil mediante a atuação dos
antigos juízes de paz e pela obra dos promotores de justiça em comarcas
do interior) ou endoprocessual. “Em ambos os casos, visa a induzir as
próprias pessoas em conflito a ditar a solução para a sua pendência. O
conciliador procura obter uma transação entre as partes (mútuas concessões), ou a submissão de um à pretensão do outro”, como ocorre com
o reconhecimento do pedido ou a desistência da pretensão (renúncia).
“Tratando-se de conciliação endoprocessual, pode-se chegar ainda à mera
‘desistência da ação’, ou seja, revogação da demanda inicial para que o
processo extinga sem que o conflito receba solução alguma”. (CINTRA;
GRINOVER; DINAMARCO, 1999, p. 28, itálico dos autores). Enquanto
ato preliminar, mediante proposta do juiz, visa-se harmonizar as partes
litigantes e solucionar demandas.
O Código de Processo Civil de 2015 estimula técnicas de negociação para a solução das controvérsias, e a conciliação é prevista, entre outros, no art. 3°, § 3° e nos arts. 165 e seguintes, da legislação processual;
é também citada pela Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, Juizados Especiais Cíveis. A Lei da Mediação (Lei n. 13.140, de 2015) não menciona
a conciliação, trata apenas da mediação; todavia, suas “regras devem ser
aplicadas igualmente à conciliação, pois as diferenças entre mediação e
conciliação não são tão acentuadas, variando a adoção de algumas técnicas, a depender das pessoas envolvidas e do objeto de disputa havido
entre elas” (CUNHA, 2018, p. 7).
A conciliação oferece a participação de uma terceira pessoa para
atuar “de forma mais decisiva para tentar resolver o conflito” e os próprios litigantes “determinam que o conciliador deverá promover a orientação das partes e do próprio conflito para que haja o ajuste”. (GUILHERME, 2018, p. 42).
De acordo com Guilherme (2018, p. 43), o Conselho Nacional da
Justiça, órgão do Poder Judiciário brasileiro que tem como função con-
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trolar administrativa e financeiramente os órgãos desse poder e supervisionar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. O autor aponta
a conciliação como
Um meio alternativo de resolução de conflitos em que as
partes confiam a uma terceira pessoa (neutra), o conciliador,
a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um
acordo. O conciliador é uma pessoa da sociedade que atua,
de forma voluntária e após treinamento específico, como facilitador do acordo entre os envolvidos, criando um contexto
propício ao entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à harmonização das relações.
Ao contrário da jurisdição estatal e da jurisdição arbitral, na conciliação, “o conciliador, embora sugira a solução, não pode impor sua sugestão compulsoriamente, como se permite ao árbitro ou ao juiz togado”.
Também diferente da arbitragem, a conciliação pode ser judicial e extrajudicial. Quando judicial o conciliador atua como auxiliar da justiça, “nas
audiências de conciliação (CPC, art. 334), nos termos dos arts. 165 a 175
do CPC, ou extrajudicial, sem que haja, nessa hipótese, lei específica para
regular o procedimento ou requisitos para sua atuação”. Aplicar-se-ão, por
extensão, nas duas formas de atuação, as regras da Lei 13.140/2015 (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. 9 e 281).
A conciliação, ao que se averígua do material coligado, teve reduzida
aplicação até a entrada em vigor da Lei da Mediação em 2015 e do novo
Código de Processo Civil. Após, o advento dessas legislações, o instituto
se mostra mais aplicável e capaz de impor limites para a responsabilidade
das partes envolvidas tanto na gestão como na solução satisfatória dos
seus interesses.
3. MEDIAÇÃO: ORIENTAÇÕES PARA O CONSENSO ENTRE AS PARTES
O instituto da mediação, embora não seja novo, só recentemente
passou a contar com uma legislação própria, a Lei n. 13.140 de 2015,
a qual disciplina a mediação entre particulares e a autocomposição de
conflitos no âmbito da administração pública. A Lei n. 13.140/2015 “faz
parte do ‘minissistema brasileiro de métodos consensuais de solução judicial de conflitos’ – integrados pela Resolução n. 125 do CNJ e pelo
CPC/2015”. (TARTUCE, 2018, p. 104).
A Lei n. 13.140/2015, composta de três capítulos, dentre os quais o
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primeiro, que é o foco deste estudo, trata da mediação como solução de
controvérsias entre particulares; o segundo da autocomposição de conflitos quando for parte pessoa jurídica de direito público “no âmbito da
administração pública” e o último das considerações finais.
Em seu art. 1°, § único, a mesma Lei conceitua a mediação da seguinte forma: “Considera-se mediação a atividade técnica exercida por
terceiro imparcial e sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas
partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”.
A Lei de Mediação dispõe, em seu art. 2°, sobre os princípios que
orientam a mediação: imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do
consenso, confidencialidade e boa-fé.
Verifica-se que os princípios previstos no art. 166 do Código de
Processo Civil são aplicados à conciliação e à mediação: independência,
imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Os princípios da independência e da
imparcialidade, aplicam-se também aos árbitros (Lei n. 9.307, art. 21, § 2°)
e os demais estão previstos também na Lei de Mediação (art. 2°).
O art. 3° determina ser objeto da mediação “o conflito que verse
sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitem
transação” e que quando o consenso das partes envolver “direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público”.
Os arts. 4° usque 8°, também das disposições gerais da Lei da Mediação, determinam sobre o mediador, que poderá ser designado pelo
tribunal ou escolhido pelas partes, e deverá conduzir “o procedimento
de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso
e facilitando a resolução do conflito”. Está assegurada a gratuidade da
medição aos necessitados e a aplicação das “mesmas hipóteses legais de
impedimento e suspeição do juiz” e disposição sobre os impedimentos.
Os artigos seguintes do Capítulo I, da Lei 13.140/2015, estabelecem
sobre os mediadores extrajudiciais e judiciais, o procedimento de mediação e a mediação extrajudicial e judicial e a confidencialidade de “toda e
qualquer informação relativa ao procedimento de mediação”.
O Código de Processo Civil/2015, art. 3°, § 3°, expressamente, prevê
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a conciliação e a mediação como métodos de solução consensual de conflitos, os quais “deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” e estabelece uma sessão própria para os conciliadores e mediadores judiciais (arts. 165 a 175, Código de Processo Civil/2015), que atualmente são auxiliares da justiça (art. 149, Código de Processo Civil/2015).
Junto à doutrina, quanto à mediação, Guilherme (2018, p. 43) explica tratar-se de
[...] um mecanismo de solução extrajudicial pelo qual o terceiro age procurando ajudar as partes no desfecho mais satisfatório do conflito, mas com principal atribuição de criar
um canal de comunicação e de aproximação entre as partes
mais latente e vivo. Ficam abastecidas as possibilidades de
melhores planos de comunicação e de interação de forma
construtiva, a partir de acordos justos que possam respeitar
as necessidades de cada um dos polos.
Acerca da mediação, a Ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz
(2018, p. 402) explica que a mediação tem por principal finalidade estabelecer uma comunicação adequada entre os envolvidos, “partindo de
explicações, buscando informações e permitindo a intersubjetividade entre os mediandos, para que cada um possa compreender o que o outro diz
ou quer”. O mediador “apenas conduz o procedimento de comunicação
entre as partes, buscando o consenso e a solução de conflitos”. Nesse sentido, Cunha (2018, p. 2) explica que o mediador “intermedeia as partes,
auxiliando-as para que cheguem a uma solução consensual do conflito. O
mediador nada decide; apenas conduz as partes, mediante técnicas adequadas, para que elas tenham melhores condições de darem uma solução
à disputa”.
Enquanto auxiliares da justiça, os conciliadores e mediadores deverão ser capacitados para o registro profissional. A capacitação consiste em
curso “promovido por entidades credenciadas pelos tribunais, que respeitem o currículo definido pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça” (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. 281). O mesmo autor mostra que
Além do curso de capacitação, o CPC, diferentemente do
mediador judicial, nos termos da Lei 13.140/2015, não exigiu formação superior ou formação superior jurídica específica, ao menos expressamente. Nada obstante, requer, espe-
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cialmente dos conciliadores judiciais, o respeito ao ‘princípio
da decisão informada’ (CPC, art.166) em atividades que
implica ‘sugerir’ a solução da controvérsia, de tal sorte que
entendemos que a formação jurídica superior será requisito
inafastável, seja a teor do que dispõe o art. 166 do CPC (decisão
informada), seja em razão de interpretação sistemática com o
art. 11 da Lei 13.140/2015. (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. 281).
Apesar de existirem algumas semelhanças entre a mediação e a conciliação, é possível observar também várias diferenças entre elas. Uma
entre as mais marcantes é o fato de a mediação ser sempre voluntária,
enquanto a participação na conciliação “pode ser compulsória, notadamente na modalidade judicial, nos termos do art. 334 do CPC, que impõe
ao juiz a determinação da audiência” (SCAVONE JÚNIOR, 2018, p. 275).
Na prática, “a principal diferença é o poder de atuação do terceiro que
atua para tentar auxiliar na melhor resolução do conflito” (GUILHERME,
2018, p. 43).
Resta apontar ainda que: a) na conciliação há uma relação jurídica sem continuidade, já na mediação as relações jurídicas são contínuas,
tais como guarda, alimentos, entre outros; b) na conciliação, o conciliador
aproxima as partes e propõe soluções, enquanto na mediação, o mediador
orienta as partes e elas chegam a um consenso.
Em relação à Lei da Mediação, Barbosa (2018, p. 12) assevera que
muito pouco se fala sobre ela e a mesma “não transformou comportamentos, não desafogou o judiciário e não aprimorou a prestação jurisdicional
em prol do reconhecimento de um ideal de cidadania”, ao contrário, a
mediação inserida nas normas fundamentais do Código de Processo Civil
estimula, “em vários artigos, o comportamento de buscar o justo de forma
plural, em diversas fontes, tem semeado uma nova ética de enfrentamento
dos litígios. O CPC outorgou à mediação o reconhecimento da comunidade jurídica nacional, tornando-a ferramenta capaz de aprimorar a função
do judiciário”.
Por derradeiro, embora não se pretenda discutir aqui os artigos da
Lei reguladora da mediação no Brasil, vale destacar o disposto no art. 19,
da mesma, tendo em vista o fato de ser motivo de várias controvérsias.
Citado artigo prevê, expressamente, a possibilidade de o mediador fazer
uso das reuniões privadas na mediação no desempenho de suas funções.
Essa ferramenta, segundo Loss (2018, p. 115), “há décadas divide opiniões
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entre profissionais e teóricos no âmbito da resolução de disputas: o uso,
não uso, e quiçá, até mesmo o abuso” de reuniões privadas na mediação.
Em conclusão, Loss (2018, p. 121) destaca que, embora “na literatura e prática internacional, trata-se de uma ferramenta controversa e cuja
utilização variará em frequência, momento, finalidade e até mesmo uso
e não uso”, percebe-se, que apesar das controvérsias, a “sessão privada é
um instrumento que pode ser útil e até fundamental” e que há benefícios
ao trazer informações importantes, as quais possibilitam “aprofundar a
confiança com a parte”.
Nesse sentido, é possível perceber que, no Brasil, apesar da controvérsia sobre a questão da sessão privada e de sua pouca utilização, somente, após seu emprego prático é que se poderá verificar seus resultados
positivos e negativos.
3.1 A mediação diante dos conflitos na seara familiar
As relações humanas em geral e as relações intrafamiliares em particular são carregadas de emoções, das quais, muitas vezes surgem conflitos, os quais, vez ou outra, podem ser positivos; na seara familiar, contudo, não raro são negativos. Diniz (2018, p. 402) ensina que eles “decorrem
de uma inadequada comunicação”.
Diante de um conflito negativo no ambiente doméstico, decorrente,
por exemplo, da ruptura da relação conjugal, da dissolução da união estável, é possível que o casal tenha filhos comuns ou não da relação e que
seja preciso fixar os atributos do poder familiar: a guarda, os alimentos e
as visitas. Ocorre que nem sempre as partes envolvidas sabem como lidar
com os conflitos daí decorrentes, tampouco como solucioná-los. Nesses
casos, o mediador, alguém que detém os conhecimentos necessários e específicos para auxiliar na resolução das controvérsias, deve intervir para
orientar a melhor forma de solucionar o conflito.
Além disso, a ruptura conjugal pode provocar crises nos filhos, que
muitas vezes são “usados” como instrumentos de agressões entre os pais.
“Assim, quanto mais rápido se chegar a um acordo mutuamente aceitável
para todos os membros da família, menores os sofrimentos para todos os
envolvidos no conflito”. Nesse caso, a “intervenção do mediador familiar
pode facilitar aspectos da vida dos filhos, focalizando-os como assunto
central das sessões e procurando seu bem-estar futuro, distanciando do
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foco central as mágoas e os ressentimentos de cada parte” (THOMÉ 2018,
p. 128).
Nesse diapasão, os conflitos familiares gerados pela separação ou
pelo divórcio e pela dissolução da união estável trazem, “além dos problemas jurídicos, questões de ordem psíquica, por envolverem sentimentos,
já que aludem às relações entre pais e filhos menores, dificultam ao judiciário uma decisão que atenda satisfatoriamente aos interesses e às necessidades dos envolvidos”; portanto, o ideal deveria ser “respeitar o direito
da coparentalidade, o exercício da autoridade parental conjunta, em que
cada um dos pais reconheça o lugar do outro”. (DINIZ, 2018, p. 402).
Prossegue Diniz (2018, p. 403) mostrando que “a mediação tão somente possibilita pacificar o conflito, responsabilizar os genitores e permitir que haja continuidade das relações de coparentalidade” o que é imprescindível “na relação pai-mãe e filho, havendo o término da conjugalidade.
Por isso a mediação procura transformar a crise familiar e a ‘falência’ do
casamento em uma relação estável parental, abrindo caminhos para uma
reconstrução satisfatória da vida”. Ainda, na seara familiar
A mediação procura criar oportunidade de solução do conflito, possibilitando que, com maturidade, os protagonistas
repensem sua posição de homem, mulher, pai e mãe, verificando seus papeis na conjugalidade e na parentalidade, e
impedindo violência das disputas pela guarda de filhos menores e pelas visitas. Com isso, protege-se a prole de comprometimentos psicológicos e psicossomáticos, tão frequentes
no período de pós-separação ou pós-divórcio de seus pais.
(DINIZ, 2018, p. 404).
A mediação familiar é importante não somente para se buscar o
acordo inicial entre as partes, mas também diante do descumprimento
de acordos e sentenças judiciais, já que quando não forem adequadas à
realidade e ao desejo das partes, as soluções impostas “tendem a não serem cumpridas, especialmente no núcleo familiar, onde existem regras
próprias de comportamento assimiladas e seguidas pelos membros da família que, mesmo frente a uma decisão judicial, deixam de cumprir o estabelecido na sentença”. Isso ocorre, por exemplo, quando uma ou ambas
as partes não cumprem cláusulas do acordo estabelecido na separação,
no divórcio ou na dissolução da união estável “acarretando o ingresso de
novas demandas para exigir, revisar ou extinguir os alimentos ajustados,
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discutir visitas e convivência com os filhos menores de idade ou incapazes”. (THOMÉ, 2018, p. 116).
Sobre o instituto da mediação no universo familiar, Guilherme (2018,
p. 93) mostra que: a) ultimamente, ele tem encontrado amparo relevante; b) o “ambiente familiar tem apresentado diversas situações que fazem
receber muito bem a mediação”; c) nas contendas familiares “é bastante
natural que as partes envolvidas e conflitantes já se conheçam bem”; d) o
“instituto pode utilizar profissionais de diversas áreas do conhecimento,
bem demonstrando a sua capacidade de atuar de forma multidisciplinar”;
e) não “raro se percebe a utilização de comedidores para gerenciar conflitos que necessitem da atenção de um psicólogo, de um assistente social ou
de um psiquiatra para melhor apreciação”.
Um tratamento mais benigno às partes envolvidas em litígios familiares pode ser verificada desde a Lei 6.515/1977, art. 2°, § 3° até o atual
Código de Processo Civil que prevê a mediação e a conciliação como métodos aplicáveis ao Direito de Família. O seu art. 694, aponta: “Nas ações
de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de
outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. Parágrafo
único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do
processo enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou
a atendimento multidisciplinar”. As normas do Código de Processo Civil
de 2015 (art. 693) “aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e
filiação”.
O que se pretende, ao lançar mão de métodos alternativos para a
solução dos conflitos como a mediação, segundo Groeninga (2018, p. 8),
[...] é humanizar os vínculos. Além disso, a mediação Lei
13.140/15, como mencionado no item VIII da Carta de
Princípios, Valores e Diretrizes Orientadores da Mediação
Interdisciplinar do IBDFAM, também tem uma função social preventiva, que faz parte de uma consciência que paulatinamente vem sendo adquirida pela sociedade, que poderá
incorporar os seus benefícios com o exercício mais pleno da
cidadania.
Citada Carta, do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) (2018, p. 13), traz princípios, valores e diretrizes que “estatuem
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um conjunto de parâmetros orientadores da prática responsável e ética da
mediação”, os quais “têm por finalidade precípua nortear o desenvolvimento da mediação interdisciplinar em matéria de Direito das Famílias e
Sucessões, bem como orientar a formação de mediadores”.
Além dos princípios próprios e previstos na legislação específica
(art. 166, caput, do Código de Processo Civil) observa-se que a mediação
familiar encontra-se recepcionada pelos princípios norteadores do Código Civil brasileiro, eticidade, socialidade e operabilidade. Segundo atesta
Thomé (2018, p. 125), na eticidade encontra-se um campo propício para
a “aplicação de suas técnicas norteadas por condutas éticas, morais e em
consonância com o ordenamento jurídico”; na socialidade, busca atender, por exemplo, “às necessidades de todos os envolvidos na ruptura da
relação conjugal e, na operabilidade, traduzida no envolvimento direto
dos mediadores na prática da mediação e na concretização de soluções
satisfatórias para todos”.
Gerbase (2018, p. 5), em seu artigo intitulado “O ensino jurídico
no Brasil ainda forma profissionais voltados para a disputa”, após defender a mediação e mostrar que as técnicas utilizadas pela mesma transcendem a ordem superficial e ressignificam os conflitos entre os mediados,
diz que a mediação “é fundamental no cenário jurídico, especialmente no
Direitos das Famílias, e deve ser encarada como uma ferramenta a serviço
da justiça e da sociedade contribuindo para a paz social” e que o “ensino
jurídico no Brasil ainda forma profissionais voltados para a disputa. Vivemos a cultura do combate, em que ganhar a causa tem relevância. Ou seja,
uma justiça baseada no modelo adversarial e no binômio ganha-perde”.
Ainda, segundo a autora, os “métodos consensuais são uma nova forma
de enfrentamento do litígio, na qual se busca o binômio ganha-ganha, em
que as soluções sejam vencedoras. A mediação busca favorecer o diálogo
necessário entre as partes de um processo de família, levando a soluções
eficientes e eficazes”.
Após o levantamento, e, em apertada síntese, é possível assinalar
que na arbitragem, o árbitro, como o juiz, decide a demanda que lhe é
apresentada (heterocomposição). A conciliação e a mediação são realizadas por uma terceira pessoa convocada para auxiliar as partes a se comporem (autocomposição).
No tocante à atuação dos conciliadores e mediadores e as maté-
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rias em que eles devem atuar, segundo as lições de Cunha (2018, p. 6),
é possível concluir que o conciliador deve “atuar preferencialmente nos
casos em que não tenha havido vínculo anterior entre as partes, como,
por exemplo, em acidentes de veículos ou em casos de danos extrapatrimoniais em geral”. O conciliador pode sugerir soluções para o pleito,
mas lhe é “vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou
intimidação para que as partes conciliem”. A mediação “é mais adequada
aos casos em que tiver havido vínculo anterior entre as partes, a exemplo
do que ocorre em matéria societária e de direito de família. Sua função é
de auxiliar os interessados a compreender as questões e os interesses em
conflitos”, a fim de que as partes restabeleçam a comunicação e se componham. Para a mediação, o “mediador vale-se de técnicas próprias, com
diálogo, paciência, simplicidade e constante esclarecimento”.
Os dados mostram que a mediação, na seara familiar, é uma ferramenta satisfatória, tanto quando utilizada como meio judicial ou extrajudicial de solução conflitos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que das três formas de solução de conflito a mediação
apresenta menor interferência do mediador, já que este apenas auxilia as
partes, por meio de técnicas adequadas, com o fito de oferecer-lhes melhores condições de solucionarem a demanda; na conciliação a interferência do conciliador poderá ocorrer por meio de sugestões para a resolução
do litígio, e na arbitragem o árbitro profere a decisão. Na conciliação e na
mediação há orientação realizada por um terceiro.
A arbitragem é um dos meios muito antigos de resolução de conflito por uma terceira pessoa. Enquanto meio extrajudicial de solução
das controvérsias pela heterocomposição, versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e conta com amplo amparo na legislação vigente: Lei n.
9.307 de 1996, Lei da Arbitragem, com as alterações previstas pela Lei n.
13.129/2015, Lei dos Juizados Especiais e Código de Processo Civil de
2015, os quais determinam tanto acerca do alcance do instituto quanto
das situações em que o mesmo pode ser empregado.
Enquanto um dos mais antigos e amplos meios alternativos de resolução de conflitos, a conciliação pode ser judicial e extrajudicial e se
encontra prevista em vários dispositivos da legislação processual, da Con-

284

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

solidação das Leis do Trabalho e da Lei dos Juizados Especiais. Como uma
das formas de autocomposição, é medida mais adequada quando as partes
não tenham vínculo anterior e os litígios versarem sobre “acidentes de
veículos ou em casos de danos extrapatrimoniais em geral”. O conciliador
propõe soluções para que as partes cheguem a uma solução consensual da
demanda e sua atuação é mais intensa do que a do mediador.
Por último, importante pontuar que a mediação também pode ser
judicial e extrajudicial; conta com legislação própria; tem amparo na legislação ordinária e especial vigente; é uma das formas de solução dos conflitos pela autocomposição; busca um acordo entre as partes sem a interferência de uma terceira pessoa. O mediador, com poderes limitados, busca
a composição dos litígios por meio de uma escuta direcionada e com a
utilização de “técnicas próprias, com diálogo, paciência, simplicidade e
constante esclarecimento”, em matérias pertencentes à área societária e de
Direito de Família.
No Direito de Família o mediador tem que compreender o viés jurídico e o psicológico que perpassam, respectivamente, as questões legais
e as partes envolvidas. De acordo com a doutrina atual é possível visualizar várias situações em que a mediação familiar pode ocorrer, como, por
exemplo, “ação de divórcio, separação, reconhecimento e dissolução de
união estável, guarda, visitação e filiação”.
O consentimento das partes deve ser ressaltado e amplamente, resguardado, tanto na conciliação quanto na mediação, já que a manifestação
favorável da vontade das partes é condição sine qua nom para a validade e
a eficácia do acordo.
Inobstante as formas de resolução de conflitos aqui alinhadas contarem com muitos pontos positivos, dentre os quais o maior é a possibilidade de flexibilização com que se busca produzir um acordo entre as
partes envolvidas, encontrou-se junto à doutrina a existência de algumas
circunstâncias controversas como em relação às sessões privadas facultadas pela Lei da Mediação.
Os dados apontam, com clareza, que apesar de existirem controvérsias sobre a implantação da arbitragem, da conciliação e da mediação, ao
homologar o Parecer do Conselho Nacional de Educação, o Ministério da
Educação caminhou muito bem. Ao criar como disciplina obrigatória dos
cursos de bacharelado em Direito, no Brasil, a arbitragem, a conciliação
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e a mediação, faculta aos profissionais da área uma visão que transcende,
por um lado, entre os profissionais “a cultura do combate, em que ganhar
ou perder tem relevância” e, por outro lado, a garantia da eficácia da prestação jurisdicional e da dignidade da pessoa humana.
O artigo citado na epígrafe, previsto na Constituição Imperial brasileira de 1824: “Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da
reconciliação, não se começará Processo algum”, mostra que, apesar do
tempo passado, ainda hoje, ele é muito atual em se tratando do Poder
Judiciário.
No entanto, no âmbito das relações de direito privado o uso de tais
técnicas, apesar de não ser recente, gradativamente tem sido incentivado,
inclusive, elas fazem parte do rol das normas fundamentais do Código de
Processo Civil brasileiro, a serem observadas pelo Estado, para promover
a solução consensual dos conflitos, e a “conciliação, a mediação e outros
métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público,
inclusive no curso do processo judicial”. (art. 3°, parágrafos 1° usque 3°,
do Código de Processo Civil, de 2015).
Apesar disso, no Brasil, a utilização da arbitragem, da conciliação e
da mediação antes de se recorrer ao Poder Judiciário para resolução de
conflitos, se mostra incipiente.
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'Notas de fim'
1
Altera a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha
dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela
instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de
arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e revoga dispositivos da Lei no 9.307, de
23 de setembro de 1996.
2
Código de Processo Civil, arts. 3, § 3°, 189, IV; 260, § 3°; 337, X, §§ 5° e 6°; 359; 485;
1.012 e 1.015.
3
Como exemplos de autotutela que constitui crime no caso do particular cita-se o
“exercício arbitrário das próprias razões” (CP, art. 345) e no segundo o exercício arbitrário ou abuso de poder (CP, art. 350).
4
RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010. Dispõe sobre a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do
Poder Judiciário e dá outras providências.
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RESUMO:
Artigo que problematiza acerca da relação entre o direito à saúde e o direito ao desenvolvimento,
questionando se há influência mútua entre eles. Inicialmente, estuda-se o direito à saúde e, em seguida, o
direito ao desenvolvimento, ambos de forma isolada e
com base na Ordem Constitucional brasileira a partir
de 1988. Posteriormente, analisa-se o direito à saúde
e sua relação com o desenvolvimento, na perspectiva da teoria de desenvolvimento como liberdade de
Amartya Sen.
ABSTRACT:
This article discusses the relationship between
the right to health and the right to development,
questioning the mutual influence between them.
Initially, the right to health is studied, and then the
right to development, both in isolation and based on
the Brazilian Constitutional Order starting in 1988.
Subsequently, the right to health and its relation to
development are analyzed from the perspective of the
theory of development as liberty by Amartya Sen.
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RESUMEN:
Este artículo discute la relación entre el derecho a la salud y el derecho al desarrollo, cuestionando si existe una influencia mutua entre ellos.
Inicialmente, se estudia el derecho a la salud y luego el derecho al desarrollo, tanto de forma aislada como en base al Orden Constitucional de
Brasil de 1988. Posteriormente, se analiza el derecho a la salud y su relación con el desarrollo, en la perspectiva de la teoría del desarrollo como
liberdad del Amartya Sen.
PALAVRAS-CHAVE:
Direito à Saúde, direito ao desenvolvimento, ordem constitucional
brasileira, Amartya Sen, desenvolvimento como liberdade.
KEYWORDS:
Right to Health, right to development, Brazilian constitutional order,
Amartya Sen, development as liberty.
PALABRAS CLAVE:
Derecho a la salud, derecho al desarrollo, orden constitucional brasileña, Amartya Sen, el desarrollo como libertad.
1. INTRODUÇÃO
Dentre os direitos sociais fundamentais previstos na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), o direito à saúde, ou a
falta dele, tem suscitado inúmeros debates na doutrina e na jurisprudência.
Nesse sentido, a CRFB/88 é paradigmática, pois reconheceu toda
força e fundamentalidade aos direitos sociais. Portanto, a Carta Magna
simboliza um marco jurídico de democracia e institucionalização dos direitos fundamentais no País, uma vez que o valor da dignidade da pessoa
humana, como fundamento do Estado Democrático de Direito, sobre o
qual se funda o Brasil, insculpido no art. 1º, III da CRFB/88, impõe-se
como núcleo básico de toda hermenêutica do sistema jurídico, como critério de valoração e baliza de atuação estatal.
O direito à saúde está disposto na CRFB/88 no Título II, destina-
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do aos direitos e garantias fundamentais, Capítulo II, que versa sobre os
direitos sociais, ou seja, da ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. O art. 6º da CRFB/88 estabelece como direitos
sociais fundamentais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desemparados.
Mais à frente, a partir do art. 1961, dentro do Título VIII, que trata
da ordem social, especificamente na Seção II, tratando de saúde, o constituinte reconhece ser este um direito de todos e impõe ao Estado o dever
de garantia, dando destaque às políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Por sua vez, o direito ao desenvolvimento também está relacionado
à dignidade da pessoa humana, considerando que para o autêntico desenvolvimento é necessária a garantia de direitos sociais, instrumentos
à garantia da igualdade material, pelo gozo dos quais o indivíduo pode
desenvolver suas potencialidades e perseguir seu plano de vida. Nesse
sentido, é possível afirmar que a dignidade humana somente poderá ser
concretizada quando for possibilitado ao ser humano o pleno desenvolvimento de suas capacidades. Percebe-se, portanto, a inegável conexão
existente entre a vida humana digna e o direito de acesso à saúde e ao
desenvolvimento.
Desse modo, o presente artigo objetiva refletir acerca dessa relação
existente entre o direito à saúde e o desenvolvimento, questionando se há
influência mútua entre esses direitos. Para tanto, este ensaio está divido
em três partes.
Inicialmente, será estudado o direito à saúde e, em seguida, o direito ao desenvolvimento, ambos de forma isolada e com base na Ordem
Constitucional brasileira a partir de 1988. Posteriormente, será analisado
o direito da saúde e sua relação com o desenvolvimento na perspectiva da
teoria de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen.
O objetivo pretendido será alcançado por meio da análise do material doutrinário e legislativo referente ao tema, bem como se buscará
suporte teórico necessário na Filosofia Política, especificamente na teoria
de Sen de desenvolvimento como liberdade.
Passa-se, então, a caracterização do direito à saúde no ordenamento
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jurídico brasileiro:
2. O DIREITO À SAÚDE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
A CRFB/88 é resultado de um longo processo de discussão que objetivava a redemocratização do País após mais de vinte anos de ditadura militar. Portanto, o próprio processo histórico de instalação da Assembleia
Nacional Constituinte e a elaboração da Constituição já justifica sua forte
vinculação com a formação de um catálogo de direitos fundamentais que
marcam a inauguração de uma nova Ordem Constitucional.
Assim, a importância atribuída na CRFB/88 aos direitos fundamentais e até mesmo a caracterização do conteúdo desses direitos demonstra,
nas palavras de Sarlet, uma “reação do Constituinte, e das forças sociais
e políticas nele representadas, ao regime de restrição e até mesmo de aniquilação das liberdades fundamentais”2
A topografia constitucional evidencia a importância dada pelo constituinte aos direitos fundamentais, que logo no preâmbulo são evidenciados. Assim, o preâmbulo da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 institui o Estado Democrático de Direito, o qual se destina
a assegurar “o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça”3.
Nesse sentido, a CRFB/88 é paradigmática, pois reconheceu toda a
força e fundamentalidade dos direitos sociais. Portanto, a Carta Magna
simboliza um marco jurídico de democracia e institucionalização dos direitos fundamentais no País, uma vez que o valor da dignidade da pessoa
humana, como fundamento do Estado Democrático de Direito, sobre o
qual se funda o Brasil impõe-se como núcleo básico de toda hermenêutica
do sistema jurídico, como critério de valoração e baliza de atuação estatal.
Os direitos sociais estão dispostos na CRFB/88 no Título II, destinado aos direitos e garantias fundamentais, Capítulo II, que versa sobre
a ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. O
art. 6º da CRFB/88 estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência
aos desemparados.
Ao reconhecer a esses direitos uma dimensão fundamental, o Estado
obrigou-se a prestações positivas que os garantam a todos na integralida-
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de. Ou seja, o constituinte tem os direitos fundamentais como baliza para
atuação do Estado, bastando observar a localização do dispositivo legal,
logo no início do texto constitucional, para compreender que o constituinte quis desenvolver toda organização da República Federativa do Brasil a
partir desse mínimo que deve ser garantido aos indivíduos.
A CRFB/88 legitima o Estado Social e Democrático de Direito (art.
1º) e traz um catálogo de direitos sociais (art. 6º), todos inseridos no rol
dos direitos fundamentais (art. 5º a 17). A formação desse catálogo de
direitos fundamentais é, portanto, fruto da luta de grupos sociais que almejaram, em cada momento da história da sociedade, o reconhecimento
e a garantia de suas necessidades fundamentais. É assim que o direito à
saúde, como direito social, é fruto de anos de luta.
A partir do art. 196, após estabelecer a saúde como direito fundamental, o constituinte destaca a forma pela qual ela deve ser garantida,
dando destaque às políticas sociais e econômicas, com vistas à garantia
da saúde, direito de todos e dever do Estado.
O conceito de saúde evoluiu ao longo do tempo, sendo que atualmente não mais é considerada somente como ausência de doença. As descobertas de conhecimentos introduzidos pela epistemologia4 acabaram
por fortalecer o conceito de saúde como algo decorrente de uma multiplicidade de causas coexistentes no fenômeno saúde-doença e não somente
como ausência de doença, embora os conceitos estejam sempre relacionados.
A Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua
Constituição de 1946 define que “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença
ou de enfermidade”5.
O conceito da OMS parecia um nirvana diante dos horrores de pós-guerra, mas continuava sendo uma definição enigmática na medida em
que era preciso definir o “todo completo” e ao mesmo tempo o “nada da
doença”, elementos utilizados no conceito.
Assim, na medicina, o que é saúde continuava sendo uma pergunta
sem resposta exata. Isso porque
a saúde é um problema simultaneamente filosófico, científico, tecnológico, político e prático. Diz respeito a uma realidade rica, múltipla e complexa, referenciada por meio de
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conceitos, apreensível empiricamente, analisável metodologicamente e perceptível por seus efeitos sobre as condições
de vida dos sujeitos.6
Desse modo, percebe-se que conceituar saúde não é tão simples
quanto parece. Almeida Filho, em sua obra, destaca que a saúde pode
ser analisada sob vários aspectos, por isso constrói sua argumentação em
seis vieses, sendo eles: saúde como fenômeno, saúde como medida, saúde
como ideia, saúde como valor, saúde como campo de práticas e, por fim,
saúde como síntese.
Pelo que se pode perceber, o conceito de saúde é muito mais amplo do que se pode imaginar e levanta, segundo Almeida Filho, algumas
questões inquietantes, tais como: será a saúde uma coisa? Um algo com
materialidade? Um ente provido de concretude? dentre outras. Em resumo, para o autor, essa multiplicidade de facetas e conceitos de saúde, tratada sempre por diversos autores de formas tão diferentes, representando
diferentes escolas do pensamento, compõem o objeto de seu estudo, que
resume sua exposição esquematicamente nos seguintes termos:
1. Saúde como fenômeno; fato, atributo, função orgânica,
estado vital individual ou situação social, definido negativamente como ausência de doenças e incapacidade, ou positivamente como funcionalidades, capacidades, necessidades e
demandas.
2. Saúde como metáfora; construção cultural, produção simbólica ou representação ideológica, estruturante da visão de
mundo de sociedades concretas.
3. Saúde como medida; avaliação do estado de saúde, indicadores demográficos e epistemológicos, análogos de risco,
competindo com estimadores econométricos de salubridade
ou carga de doença.
4. Saúde como valor; nesse caso, tanto na forma de procedimentos, serviços e atos regulados e legitimados, indevidamente apropriados como mercadorias, quanto na de direito
social, serviço público ou bem comum, parte da cidadania
global contemporânea.
5. Saúde como práxis; conjunto de atos sociais de cuidado
e atenção a necessidades e carências de saúde e qualidade
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de vida, conformadas em capôs e subcampos de saberes e
práticas institucionalmente regulados, operado em setores
de governo e de mercados, em redes sociais e institucionais.7
O autor especifica esses diversos conceitos de saúde para, ao final da
sua obra, propor um conceito holístico de saúde, integrador das diversas
facetas, modos e estruturas. Antes de especificar sobre o conceito proposto por ele, importante destacar alguns elementos que chamam atenção
nesse universo tão amplo que busca conceituar a saúde.
Chama atenção, inicialmente, o conceito de saúde como fenômeno,
pois nele a saúde pode ser vista, segundo Almeida Filho, como “fato,
evento, estado, situação, condição ou processo”8. E, ainda, esse conceito
leva em conta níveis de referência ou planos de existência, ou seja, “fenômenos de saúde ocorrem em níveis coletivos (populacional ou social)
e individual (subjetivo ou clínico)”9. Assim, desde já é preciso destacar
que a saúde, para a medicina, uma vez que o autor referenciado é médico,
possui um campo individual e não somente deve ser vista como coletivo.
Outro ponto que merece destaque é o trabalhado pelo autor quando
trata do conceito de saúde como medida, momento em que fica claro que
o estado de saúde é um conceito multidimensional e não pode ser considerado somente como ausência de doença, pois:
sabemos que indivíduos funcionais e produtivos podem
ser portadores de doenças, mostrando-se muitas vezes profusamente sintomáticos ou portadores de sequelas e incapacidades parciais. Outros sujeitos apresentam limitações,
comprometimentos, incapacitações e sofrimentos sem qualquer evidência clínica de doença. Além da mera presença
ou ausência de patologia ou lesão, precisamos considerar a
questão do grau de severidade das doenças e complicações
resultantes, com repercussões sobre a qualidade de vida dos
sujeitos. Em uma perspectiva rigorosamente clínica, portanto, saúde não seria o oposto lógico da doença, por isso estado de saúde não poderia de modo algum ser definido como
“ausência de doença”10
Mas, voltando ao conceito de saúde proposto pelo autor, conforme
dito acima, é proposta uma concepção que, segundo ele é holística de saúde, onde se devem levar em conta vários fatores identificados por ele simbolicamente, tais como organismo-grupo-população-ambiente, que pode
significar sujeito-família-sociedade-cultura. Assim, ele chama a primeira
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de ordem hierárquica biodemográfica e a segunda de ordem hierárquica
sociocultural.
A sua principal conclusão é exposta na afirmativa de que a possibilidade de estudo com rigor teórico do conceito de saúde, tratada de forma
plural, necessita considerar o potencial de descoberta e de significados
acumulados nas ciências sociais e de saúde. Assim, para Almeida Filho
“não se pode falar da saúde no singular, e sim de várias ‘saúdes’11, a depender das ordens hierárquicas, dos níveis de complexidade e dos planos
de emergência considerados”. Desse modo, fica evidente que, para o autor, a saúde não é simplesmente a ausência de doença.
Por esta razão é que o conceito da OMS acima transcrito vem sendo
expandido cada vez mais para incorporar as dimensões física, emocional,
mental, social e espiritual do homem. Atualmente, compreende-se que a
saúde não é um fenômeno isolado, mas o resultado da interação de todas
as condições em que vive a população, como argumenta Pereira:
Não se pode considerar o indivíduo fora de sua realidade,
econômica, social e ambiental. O clima, o tipo de moradia, a
qualidade da água consumida, a possibilidade dos tratamentos dos dejetos domésticos, o ar que se respira, a degradação
social ou a desnutrição, estilos de vida pessoais e formas de
inserção de diferentes parcelas da população no mundo do
trabalho. A saúde é produto e parte do estilo de vida, das
condições de existência e do equilíbrio das diversas dimensões do homem.12
Sendo, então, a saúde resultante de diferentes dimensões, para se
chegar ao seu melhor conceito, imprescindível observar o ser humano
como um todo, suas condições de vida, de habitação, de trabalho e de
acesso aos serviços de saúde. Trata-se, portanto, de um alargamento conceitual e, somente a partir dele se podem pensar boas políticas públicas,
direcionadas a garantir a saúde dos indivíduos, entendendo que, muitas
vezes, alcançar este estado exigirá melhorar a qualidade e condições de
vida da população. Isso porque:
A incorporação à base jurídico-legal do SUS de uma concepção ampliada de saúde que inclui os condicionantes
econômicos, sociais, culturais e bioecológicos e uma visão
abrangente e integrada das ações e serviços de saúde, busca
superar a visão dominante de enfocar a saúde pela doença,
sobretudo nas dimensões biológica e individual. Sem negar
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o peso e a importância das doenças na configuração de sistemas de saúde e na consequente oferta de ações. 13
No mesmo sentido, ao tratar da equidade na saúde, Sen acrescenta:
Equidade na saúde não pode se preocupar somente com a
saúde, isoladamente. (...). Equidade na saúde com certeza
não se refere apenas ao acesso à saúde, muito menos ao enfoque ainda mais restrito do acesso aos serviços de saúde. Na
verdade, equidade na saúde como conceito tem um alcance e
uma relevância extremamente amplos.14
Assim, o conceito de saúde engloba a própria noção de justiça, pois
qualquer teoria de justiça social que busque uma distribuição de bens e
riquezas na sociedade de forma equitativa, preocupada em dar ao ser humano condições de desenvolver suas capacidades, precisa lembrar sempre
da importância da saúde para que o crescimento individual e social seja
possível.
Importante também destacar, que o preâmbulo da Constituição da
OMS acrescenta ao conceito elencado o atributo de fundamentalidade e,
mais ainda, destaca a responsabilidade dos Governos na garantia de saúde, senão vejamos:
Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano,
sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. (...). Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode ser assumida pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais
adequadas.15
Por tudo que foi exposto, resta claro que, em busca de uma melhor
abordagem para as políticas de saúde deve-se levar em conta uma série
de fatores ligados ao indivíduo singularmente considerado, ou seja, que
não são apenas sociais e econômicos, mas também uma variedade de outros parâmetros, “como deficiências pessoais, predisposições individuais
e doenças, riscos epistemológicos de regiões especificas, influência de
variações climáticas etc.”16
Ademais, tendo em vista a caracterização Constitucional do direito à
saúde, fica evidente que o próprio texto legal já elenca a forma de atuação
estatal, por meio de políticas públicas para garantia de direitos fundamentais sociais. Concretamente, cabe ao Estado a promoção da dignidade
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assegurando prestações materiais que possibilitem um maior número de
liberdades para que os seres humanos desenvolvam seu projeto racional
de vida e sua personalidade. O resultado é a realização e eficácia do texto
constitucional, deixando seu caráter meramente retórico.
Os direitos fundamentais são, portanto, uma garantia de vida melhor
que foi concedida pelo constituinte a todos os seres humanos. Eles são
posições jurídicas essenciais a todas as pessoas, porque decorrentes, de
uma forma ou de outra, da sua dignidade. Desse modo, os direitos sociais
fundamentais possuem uma tríplice característica: o Estado está obrigado
a proporcioná-los aos indivíduos, ou a todos eles; eles são (frisa-se, todos
eles), um mínimo indispensável, sem eles não há condições de vida digna
e, ainda, eles são direitos essenciais para todas as pessoas.
Caracterizado o direito à saúde, passa-se, na próxima seção, à análise do direito ao desenvolvimento.
3. O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO
Contemporaneamente, a ideia de desenvolvimento não está mais estritamente vinculada a um objetivo econômico, como por muito tempo
esteve, mas se vincula à ideia de direitos humanos. Nesse sentido, “o
direito ao desenvolvimento é hoje compreendido como um direito fundamental, integrante dos direitos de solidariedade (...)”17
A progressiva e demorada transformação do pensamento tradicional que teve origem nos últimos anos 60 e 70, traduz-se na plena aceitação geral de que o desenvolvimento não se confunde nem se restringe
ao mero crescimento econômico, englobando, assim, outras dimensões,
todas essenciais para a plena realização do homem, tais como a saúde,
educação, liberdades em geral, dentre outras.
Nesse sentido, Anjos Filho esclarece que a palavra desenvolvimento
denota uma multiplicidade de sentidos, daí a dificuldade de uma definição
que seja aceita universalmente. Portanto, para o autor, “pode-se afirmar
que nos dias atuais se trata de uma palavra inegavelmente plurívoca”18.
Ademais, acrescenta:
A palavra desenvolvimento surgiu entre os séculos XII e XIII,
e o seu sentido inicial era o de revelar, expor, passando a
significar a progressão de estágios mais simples, inferiores,
para outros mais complexos, superiores, apenas por volta de
1850. Essa ideia de transição evolutiva faz com que a palavra
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passasse a admitir diversos prismas ou conotações, a depender do adjetivo que a qualifica, podendo ser: social, político,
humano, econômico, ambiental, infantil, nacional, regional,
equilibrado, sustentável, dentre muitos outros. Como se não
fosse suficiente, cada uma destas conotações normalmente
comporta mais de uma compreensão.19
Logo, pelo que se pode depreender, o conteúdo da palavra desenvolvimento é dinâmico e abrange diversas estruturas e conceitos, não podendo, assim, se restringir à ideia de crescimento, apesar de com ela possuir
relação. Por isso, Anjos Filho, utilizando-se de expressões empregadas por
Alves (1997) e Almeida (2000), assevera:
Não é à toa, assim, que o desenvolvimento pode ser entendido como um magatema, ou como um objeto que só pode ser
compreendido em uma moldura abrangente, ou até mesmo
como um progresso-síntese de satisfação de todas as necessidades humanas.20
E, mais à frente, resume:
O desenvolvimento, portanto, é um fenômeno abrangente,
que admite diversas projeções, todas elas interdependentes
entre si, dentre as quais aquelas ligadas ao crescimento econômico, ao meio ambiente sustentável e ao desenvolvimento social, de cuja conjunção deve resultar uma melhoria no
potencial de escolha das pessoas que lhes permitam alargar
as suas liberdades, concebidas estas do ponto de vista instrumental e finalístico, constituindo um processo amplo que se
pode chamar de desenvolvimento humano.21
Para Sachs, tendo em vista o contexto de surgimento, a ideia de desenvolvimento está relacionada à redução e compensação das desigualdades passadas, de modo a criar um elo que preencha o abismo civilizatório
entre as antigas nações metropolitanas e a sua periferia colonial, entre as
minorias ricas que usufruíram da modernização e a maioria de trabalhadores pobres relegada à margem. Nesse sentido, o desenvolvimento suscita a promessa de modernidade em tudo, inclusive proporcionada pela
mudança estrutural.22
Nesse diapasão, o autor acrescenta uma segunda maneira de encarar
o desenvolvimento, que
- Consiste em reconceituá-lo em termos da apropriação efetiva das três gerações de direitos humanos:
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- Direitos políticos, civis e cívicos;
- Direitos econômicos, sociais e culturais, entre eles o direito ao trabalho digno, criticamente importante, por motivos intrínsecos e instrumentais;
- Direitos coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento.23
O direito ao desenvolvimento consta expressamente no art. 1º da Resolução n.41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986, como sendo
§ 1. (...) um direito humano inalienável, em virtude do qual
toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar
do desenvolvimento econômico, social, cultural e político,
para ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente
realizados.24
Ademais, o direito ao desenvolvimento foi reiterado no art. 1025 da
Declaração da Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em
Viena, de 12 de julho de 1993, tratando-se, portanto, de direito internacionalmente reconhecido. E, ainda, do texto da Declaração fica claro que
a ausência do desenvolvimento não é justificativa autorizadora da limitação de direitos humanos. Por sua vez, os Estados possuem dever de
cooperação para promoção do desenvolvimento, portanto, imprescindível
atuação baseada em boas e estruturadas políticas públicas.
Desse modo, assevera Sousa:
Diante da necessidade de se buscar equilíbrio entre crescimento econômico e direitos humanos, surge o conceito hodierno de direito ao desenvolvimento como um direito humano, no qual o ser humano é seu sujeito central, devendo
ser ainda participante ativo e beneficiário direto. 26
O Direito ao desenvolvimento não possui capítulo, título e nem artigo próprio na CRFB/88; apesar disso, é possível afirmar que ele tem
abrigo na atual Constituição. As primeiras referências ao desenvolvimento na Constituição Brasileira estão no preâmbulo e no artigo 3º, inciso
II27. Segundo Anjos Filho “à luz da atual Constituição da República do
Brasil é possível concluir que o direito ao desenvolvimento é um direito
fundamental que integra o nosso ordenamento jurídico-positivo”28. Isso
porque, como é sabido, os regimes e princípios adotados pela Constitui-
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ção fazem concluir desse modo.
Ademais, a partir da leitura do § 2º do art. 5º29 da CRFB/88, pode-se
constatar o caráter de direito fundamental do direito ao desenvolvimento,
pois o referido dispositivo expressamente prevê que direitos e garantias
expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime
e dos princípios por ela elaborados, ou dos tratados internacionais dos
quais o Brasil seja parte.
Portanto, assevera Sousa:
não há dúvidas de que o direito ao desenvolvimento é um
direito fundamental estabelecido em nossa Constituição
Federal, mesmo não estando expressamente previsto no rol
do art. 5º da CF/88, tendo inclusive o parágrafo segundo do
mencionado artigo ressalvado expressamente a existência de
outros direitos fundamentais fora do referido catálogo.
Portanto, o direito ao desenvolvimento está expressamente
previsto no art. 2º e nos capítulos constitucionais que tratam da ordem financeira, econômica e social, tendo sido ainda incorporado ao nosso texto constitucional por meio de
inúmeras convenções e pactos internacionais firmados pelo
Brasil. 30
Outrossim, é importante destacar que as finalidades do Estado Brasileiro estão diretamente e logicamente relacionados aos objetivos fundamentais da República. Nesse sentido, o art. 3º, II da CRFB/88 prevê
como objetivo da República na qual se funda o Brasil justamente o desenvolvimento nacional, tratando-se de norma vinculativa de princípios
fundamentais e de natureza obrigatória. Logo, toda a atuação do Estado
Brasileiro deve buscar esse desenvolvimento.
Nesse diapasão, conclui Anjos Filho:
Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
previstos no art. 3º da nossa Constituição podem ser entendidos como verdadeiras premissas necessárias ao pleno respeito à dignidade da pessoa humana. (...). Todos esses objetivos fundamentais, portanto, estão estreitamente vinculados
à dignidade da pessoa humana, o que, a nosso ver, indica
de maneira segura que a noção constitucional de desenvolvimento
nacional deve ser alinhar plenamente à ideia de desenvolvimento
humano que serve de alicerce ao direito ao desenvolvimento. 31

302

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

Importante acrescentar, que o direito ao desenvolvimento terá sempre uma dimensão individual, voltado ao ser humano e a promoção de
sua dignidade. A pessoa humana não é apenas sujeito central, mas o principal partícipe do processo de desenvolvimento. Assim, “mesmo quando
se tratar da dimensão coletiva desse direito uma perspectiva individual
também estará presente, pois, afinal, coletividades são formadas por seres
humanos.32
Nesse cotejo, esclarece Sousa:
O reconhecimento expresso do direito ao desenvolvimento
pela comunidade internacional como direito humano inalienável pertencente a todos os seres humanos e todos os povos
implicou elevar à categoria de direito humano o desenvolvimento em suas duas dimensões: individual e coletiva. 33
O importante, nesse sentido, é perceber que independentemente da
dimensão em que se trate sobre o direito ao desenvolvimento, este sempre terá como objetivo a garantia de que cada pessoa humana goze dos
direitos que lhes são inerentes, pela própria condição de seres humanos,
respeitada a sua dignidade, aí desconsideradas as diferenças de etnia e
nacionalidade.
Logo, fica evidente que a proteção e garantia dos direitos sociais faz
parte da ideia de desenvolvimento. Não é possível falar em desenvolvimento sem fazer relação com a ideia de inclusão, em oposição ao crescimento excludente, baseado no consumo e na exploração dos mais pobres.
Sobre isso, tratar-se-á na próxima seção.
4. DIREITO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO NA PERSPECTIVA DE AMARTYA SEN
Amartya Sen destaca-se como grande pensador contemporâneo, sua
contribuição consolida-se com a publicação, em 2009, da obra A ideia de
Justiça e fortalece nas obras posteriores Desenvolvimento como Liberdade (2010) e Desigualdade Reexaminada (2012).
Sen defende a abordagem focada nas capacidades, a qual utiliza-se
da metodologia de análise comparativa focada nas realizações sociais,
com vistas à remoção das injustiças evidentes do mundo em que seus
idealizadores eram partícipes. Essa perspectiva considera que a injustiça
pode estar ligada a transgressões comportamentais, relacionadas ao modo
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como as pessoas vivem, por exemplo, e não a defeitos institucionais.
As ideias igualitárias de Sen partem da pergunta: igualdade de quê?
O autor coloca em pauta o local correto em que deve ser buscada a igualdade, pois as distintas teorias colocam a igualdade em algum espaço o
que “pode fazer com que se seja anti-igualitário em algum outro espaço,
cuja importância comparativa na avaliação global tem de ser apreciada
criticamente”34. Desse modo, as várias teorias igualitárias podem ser distinguidas em relação ao espaço em que cada uma delas entende no qual as
pessoas podem ser iguais, o que Sen chama de igualdade basal.
Sen defende a igualdade de capacidades, entendendo a capacidade
como o que concede conteúdo à liberdade. Em outras palavras, as capacidades são as possibilidades de transformar bens primários sociais, tendo
em vista os funcionamentos dos indivíduos. A ideia de capacidades está
atrelada, portanto, à igualdade de oportunidades e, assim, à liberdade de
escolha para alcançar seus objetivos. Seu interesse está relacionado à necessidade de desenvolver uma teoria que não se “limite à escolha das instituições nem à identificação de arranjos sociais ideais”35. Em seu ponto
de vista, “a necessidade de uma compreensão da justiça que seja baseada
na realização está relacionada ao argumento de que a justiça não pode ser
indiferente às vidas que as pessoas podem viver de fato”.36
Isso não quer dizer que Sen não reconheça a importância das instituições e das regras na realização de um projeto de justiça social. Mas
considera que as realizações de fato não se limitam ao quadro organizacional, pois incluem as vidas que as pessoas de fato conseguem viver.
Logo, a liberdade das pessoas está relacionada à possibilidade de escolha
entre diferentes tipos de vida.
A problemática, segundo Sen, é que os “seres humanos diferem uns
dos outros de muitos modos distintos”.37 Logo, essa variedade transforma
a relação entre renda e bem-estar, tornando-a muito variável de acordo
com as possibilidades que cada pessoa possui para transformar renda em
bem-estar. Bens primários, para Sen, são meios para a liberdade, que podem ou não se converterem em liberdade a depender da capacidade de
cada pessoa. Por isso, não basta que as pessoas sejam igualadas na renda,
“a liberdade tem de ser distinguida não apenas da realização, mas também
de recursos e meios para a liberdade”.38
Nesse contexto, a abordagem das capacidades traduz-se em uma es-
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trutura para a avaliação do bem-estar do indivíduo e da liberdade para que
esse bem-estar seja buscado. Desse modo, situações tais como a pobreza,
as desigualdades e as políticas públicas podem ser analisadas a partir dos
conceitos de funcionamentos (functionings) e capacidades (Capability
Approach)39.
Os funcionamentos, por sua vez, são aquilo que uma pessoa pode
considerar valioso fazer ou ter, podendo ser elementares ou complexos e
serão sempre constitutivos para o bem-estar individual. Sen explica:
A realização de uma pessoa pode ser concebida, sob esse
aspecto, como o vetor de seus funcionamentos. Os funcionamentos relevantes podem variar desde coisas elementares
como estar nutrido adequadamente, estar em boa saúde, livre de doenças que podem ser evitadas e da morte prematura
etc., até realizações mais complexas, tais como ser feliz, ter
respeito próprio, tomar parte na vida da comunidade, e assim por diante. A asserção é de que os funcionamentos são
constitutivos do “estado” [being] de uma pessoa, e uma avaliação do bem-estar tem de assumir a forma de uma apreciação desses elementos constituintes.40
Assim, seria possível analisar, no contexto das políticas públicas, o
bem-estar de uma pessoa em termos da qualidade de seu estado e se sua
vida está intimamente ligada ao conjunto de funcionamentos, que compreendem estados e ações, todos inter-relacionados, que desencadeia ao
longo da vida.
Os funcionamentos são os elementos constitutivos do bem-estar
individual e a capacidade está atrelada à possibilidade de realizar funcionamentos. Sen interliga a ideia de liberdade à capacidade de produzir funcionamentos. Assim, nas palavras de Lamarão Neto e Brito Filho,
“considera que a liberdade pode ser vista como intrinsecamente importante para uma boa estrutura social. Uma boa sociedade também é, nesta
concepção, uma sociedade de liberdade”41.
Para que fique claro, andar de bicicleta, por exemplo, pode ser considerada uma espécie de funcionamento. A bicicleta é um instrumento e
é preciso compreender qual razão leva distintas pessoas a usarem este
instrumento. Um rico executivo com forte consciência ecológica decide
ir ao trabalho todos os dias de bicicleta e um pobre homem também vai
de bicicleta todos os dias à fábrica onde trabalha. Ambos estão compar-
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tilhando do mesmo funcionamento (functioning), mas por razões muito
distintas. O rico executivo fez a opção de ir de bicicleta, mas poderia ir de
carro particular ou de táxi. Por sua vez, o operário vai de bicicleta porque
não tem outra opção. Desse modo, fica claro que o executivo possui maior
liberdade que o trabalhador, uma vez que pode escolher entre um leque de
opções disponíveis.42
Nessa esteira de raciocínio, algumas questões sociais relevantes podem ser consideradas. É diferente quando alguém passa fome porque está
de dieta, ou porque está fazendo jejum de quando uma pessoa passa fome
porque não possui dinheiro e nem meios para adquirir comida. Ou mesmo é diferente quando alguém não faz determinado tratamento por não
acreditar na sua eficácia e quando alguém não faz esse mesmo tratamento
porque não tem condições de custear os fármacos indicados.
Fica claro, então, que a proposta de Sen não visa igualar as pessoas
em seus funcionamentos, uma vez que os funcionamentos “são constitutivos do bem-estar, a capacidade representa a liberdade de uma pessoa
para realizar bem-estar”43. Ou seja, a proposta de Sen é tornar as pessoas
livres para escolher os funcionamentos que para elas são relevantes, e
o que deve ser buscado é a igualdade de capacidades para realizar estes
funcionamentos, ou seja, a igualdade de liberdade para realizar. Na visão
de Gargarella, segundo Sen, “o que deveria ser considerado é algo ‘posterior’ à posse desses recursos, mas ‘anterior’ à obtenção da utilidade”.44
Assim, fica evidente a preocupação de Sen com as circunstâncias
pessoais dos indivíduos. Diante da diversidade humana ele considera a
pessoa como um todo, o que come, onde vive, onde trabalha, em qual
cultura está inserida, dentre outros inúmeros fatores. O autor sabe que as
pessoas não possuem os mesmos talentos e nem as mesmas capacidades;
preocupa-se com as possibilidades reais que as pessoas têm de empregar seus recursos nos seus próprios objetivos para obtenção dos mesmos
graus de realizações.
Nesse sentido:
as capabilities se referem não somente a capacidades e habilidades, mas também a estados mentais, a outros estados
subjetivos (como estar com saúde, ser alfabetizado etc.) e
circunstancias externas. Portanto, podem ser pensadas somente como um conjunto, e não como qualidades isoladas.45
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Sen considera que a liberdade tem um significado negativo de ausência de interferência do Estado na esfera privada, mas afirma que a
liberdade está relacionada à expansão das capacidades, ou seja, à ampliação das possibilidades de escolha que as pessoas podem ter para levarem
a vida que valorizam.46
Em resumo, a concepção de justiça de Sen está relacionada às particularidades de cada pessoa, como também se relaciona com as privações
pelas quais passam. A ideia de liberdade, assim, não pode ser dissociada
da realização da igualdade no seu sentido material, o que relaciona os
direitos fundamentais como prioritários para proporcionar a igualdade de
capacidades, pois a privação desses direitos afeta diretamente a capacidade de escolha e autonomia das pessoas.
Nessa senda, pode-se afirmar que, para Sen, desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e
as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição
de agente. Dessa forma, somente se pode falar em real desenvolvimento
humano quando a liberdade do cidadão é efetiva, pois a liberdade é o resultado do desenvolvimento, ou, em outras palavras, promovida por ele.
Dessa forma, o desenvolvimento humano deve viabilizar liberdade, igualdade e solidariedade social, sendo possível firmar a imposição
constitucional da repartição equânime da quantidade possível do direito
ao desenvolvimento a todos os membros da sociedade brasileira. E, se o
desenvolvimento também está relacionado à promoção dos direitos sociais, pode-se afirmar que ambos os direitos (direito à saúde e direito ao
desenvolvimento) estão entrelaçados.
Logo, correto o disposto por Sousa quando afirma que:
O direito ao desenvolvimento envolve aspectos sociais, econômicos e culturais. Os Estados têm responsabilidade primária pela criação de condições nacionais e internacionais
favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento, conforme afirmam expressamente a Declaração e o Programa de
Ação de Viena para o desenvolvimento.47
Para a autora, nem o modelo de Estado Liberal, nem o de Estado de
Bem-Estar Social tiveram êxito na implementação do direito ao desenvolvimento, pois ambos contribuíram para o aumento da concentração de
riqueza e, assim, da desigualdade social.
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Contudo, Sousa afirma categoricamente que “independentemente do
modelo de Estado que se adote, o certo é que o desempenho estatal em
prol do desenvolvimento humano é a função essencial do Estado contemporâneo”48. Isso porque, todas as demais funções podem ser vistas como
instrumentos para a consecução do fim último do Estado, qual seja, a
garantia de direitos fundamentais, todos umbilicalmente relacionados à
dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, conclui a autora:
Assim, tendo o Estado a responsabilidade primária na realização do direito ao desenvolvimento, a escassez de recursos público não o isenta do dever de implementá-lo. Ao
contrário, na hipótese de insuficiência de recursos e sendo
necessária a prestação de serviço público, caberá ao Estado
desenvolver inúmeras outras ações como fomento, parcerias,
regulações, entre outras, para garantir o respeito à dignidade
da pessoa humana. 49
A pobreza não só se caracteriza pela falta de riquezas econômicas,
mas leva a ausência de desenvolvimento das capacidades pessoais, pois
ante a escassez de recursos básicos, a realização plena da pessoa reduz
em potencial. Portanto, sem o gozo pleno dos direitos mais básicos e fundamentais, como a saúde, o ser humano não pode desenvolver-se, e sem
desenvolvimento não há a garantia desses direitos. Realidades que estão,
por assim dizer, totalmente entrelaçadas.
Por tais razões, os Estados devem assegurar, em igualdade de oportunidades, que todas as pessoas possuam acesso aos recursos básicos e
serviços necessários em matéria de direitos fundamentais sociais, especialmente de saúde, de modo a garantir não só esses direitos, mas também
o direito tão fundamental do desenvolvimento.
É nesse sentido que conclui Anjos Filho:
As disposições que tratam do conteúdo do direito ao desenvolvimento se projetam em relação à pessoa humana individualmente considerada. O desenvolvimento é tido como
um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa o constante incremento do bem-estar de toda a
população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na
distribuição justa dos benefícios daí resultantes. O desenvolvimento deve ser, ainda, integral, de forma a maximizar
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todas as potencialidades humanas, o que justifica o fato da
promoção, do respeito e do gozo de certos direitos humanos
e liberdades fundamentais não poderem justificar a negação
de outros direitos humanos e liberdades fundamentais.50
Restando, assim, evidente que direito à saúde e desenvolvimento
possuem estreita relação, de modo que a garantia do direito ao desenvolvimento implica na garantia do direito à saúde e, do contrário, sociedades
em déficit desenvolvimentista têm afetada a própria garantia do direito à
saúde. Ambos os direitos fundamentais abrangem a dimensão plena das
potencialidades e capacidades do ser humano, garantem a vida livre e digna no seio da comunidade à qual pertencem, convivem e interagem com
os demais que a compõem nas mesmas condições.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pode notar, o objeto do direito ao desenvolvimento toca
o conteúdo de outros direitos também fundamentais, mas o direito ao
desenvolvimento possui características próprias, não se resumindo a uma
mera somatória de outros direitos. Porém, o direito ao desenvolvimento,
enfatizada a interdependência e indivisibilidade dos direitos fundamentais, exige a garantia de outros direitos correlatos, contextualizando esse
todo integral.
O direito fundamental social à saúde, por sua vez, está intimamente
ligado à dignidade da pessoa humana, como direito essencial para realização de qualquer plano de vida, por meio do qual o indivíduo pode desenvolver toda sua personalidade e se autodeterminar em busca dos seus
objetivos. Na ausência de saúde não se pode falar em desenvolvimento
humano pleno.
Desse modo é que direito à saúde e desenvolvimento estão relacionados, pois sem condições para o desenvolvimento econômico e humano não se poderá falar em saúde plena. O desenvolvimento é, portanto,
includente. Quanto mais uma sociedade for desenvolvida, maior será a
garantia de direitos sociais. De outro modo, ter garantido o direito à saúde
também indica tratar-se de uma sociedade que oportuniza o desenvolvimento, uma vez que o desenvolvimento depende de planejamento e da
elaboração e realização de políticas e programas de ação sobre a responsabilidade do Estado em diversos campos, especialmente no que diz res-
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peito aos direitos sociais.
A garantia do direito fundamental social à saúde viabiliza o caminho
para o desenvolvimento humano e o direito ao desenvolvimento, também
direito fundamental, abrange diversas dimensões, não somente o crescimento econômico, mas, especialmente, o compromisso com a dimensão
humana e social, intelectual e cultural.
Com base na teoria de Sen se pode concluir que o nível de efetividade do direito ao desenvolvimento é diretamente proporcional à garantia
de liberdade humana e, inversamente proporcional a qualquer privação
da liberdade. Portanto, a garantia do direito à saúde mede também o nível
de desenvolvimento de uma determinada sociedade.
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RESUMO:
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cias. Em uma sociedade onde coexistem tantas realidades diferentes, é
preciso questionar de que forma esse assunto é tratado, em especial quando julgamentos relevantes como o Habeas-Corpus coletivo nº 143.641
impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal com aptidão para abrir
precedentes sobre matérias importantes. Utilizou-se de pesquisa teórico-bibliográfica seguindo o método indutivo que instruiu a análise de leis e
doutrinas relacionadas ao tema e aos conceitos de ordem dogmática.
ABSTRACT:
This article demonstrates by various forms and intensities that gender violence is a problem experienced by women, alerting the importance
of reflecting on its causes and consequences. In a society where so many
different realities coexist, it is necessary to question how this subject is
treated, especially when relevant judgments such as Collective Habeas
Corpus n. 143.641 that was filled with the Federal Supreme Court with
the capacity to open precedents on important matters. Theoretical-bibliographic research was used following the inductive method that instructed
the analysis of laws and doctrines related to the theme and concepts of
dogmatic order.
RESUMEN:
Este artículo demuestra por medio de variadas formas y intensidades, que la violencia de género es un problema vivido por las mujeres,
alertando sobre la importancia de reflexionar sobre sus causas y consecuencias. En una sociedad donde coexisten tantas realidades diferentes, es
preciso cuestionar de qué forma se trata, en especial cuando juicios relevantes como el Habeas-Corpus colectivo nº 143.641 impetrado ante el Supremo Tribunal Federal con aptitud para abrir precedentes sobre materias
importantes. Se utilizó de investigación teórico-bibliográfica siguiendo el
método inductivo que instruyó el análisis de leyes y doctrinas relacionadas al tema ya los conceptos de orden dogmático.
PALAVRAS-CHAVE:
Violência de gênero, habeas-corpus coletivo nº 143.641, provimento
jurisdicional, direitos fundamentais.
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PALABRAS CLAVE:
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judicial, derechos fundamentales.
INTRODUÇÃO
A consagração de direitos é um caminho precedido de lutas para
sua conquista e efetivação, pois é preciso, sobretudo, que existam formas
de torná-los acessíveis a todos. No caso específico dos grupos tidos como
vulneráveis, dentre os quais estão compreendidos as mulheres, há alguns
fatores inclusive culturais que reforçam um contexto de violação de direitos em maior ou menor intensidade.
Esse é um problema crescente que atravessa a divisão de classes sociais para atingir um número indeterminado de mulheres que, muitas vezes, sequer torna conhecido por razões que vão desde o constrangimento
das vítimas até o medo de sofrerem alguma retaliação por parte do agressor.
Tais questões expõem não apenas um problema de violência reiterada, mas também uma passividade diante de tais dados onde passamos a
enxergar esse problema como um desdobramento inevitável sobre o qual
pouco se tem a fazer. Na outra ponta desse cenário, existem também mulheres que praticaram infrações e,estando presas preventivamente, tiveram que abrir mão do convívio dos filhos, muitos deles ainda menores.
É nessa perspectiva que se insere o julgamento do habeas-corpus coletivo nº 143.641 impetrado pelos membros do Coletivo de Advogados
em Direitos Humanos, com pedido de medida liminar, em favor de todas
as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem
como em nome das próprias crianças.
Mais do que trazer a resistência contra a violência de gênero sofrida
pela mulher, a presente análise verifica como o provimento jurisdicional
em questão tem o condão de impactar diferentes contextos de mães e de
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filhos que se encontram sob as circunstâncias narradas. Em um momento
onde o Judiciário é visto com aptidão para viabilizar direitos, é preciso
ponderar sobre essa atuação numa conjuntura que demanda uma providência diante de tratamentos tão desiguais quer seja em função do sexo ou
da condição social e criminal dos envolvidos.
O desafio de conciliar importantes valores sem que se incorra no
risco de uma atuação dissonante com o que se espera da justiça precisa ser
avaliado principalmente à luz de alguns critérios como a igualdade preconizada pela Constituição Federal de 1988. Resta claro, nessa perspectiva,
a releitura do papel do judiciário que passa a ter diante de si o condão
de ditar rumos num caso emblemático que pode abrir precedentes importantes envolvendo uma gama de direitos de mães e filhos expostos às
consequências da prisão.
Tomando como base uma sociedade onde a discriminação tem se
manifestado em diferentes níveis atingindo essencialmente os chamados
grupos minoritários, é importante que se reflita de que maneira o provimento judicial como o que foi dado no habeas corpus em análise pode
servir para equalizar essas diferenças na hora de tratar pessoas que, mesmo estando em condições semelhantes, acabam por receber um destino
diferente.
Nessa perspectiva, o objetivo do presente artigo é trazer uma reflexão crítico constitucional sobre o impacto do habeas-corpus coletivo nº
143.641 em meio aos elementos que foram citados com um realce específico a partir da violência de gênero sofrida pela mulher submetida à prisão.
Estruturalmente, o trabalho se divide em duas seções temáticas que
se somam à introdução e à conclusão. Na primeira parte intitulada “o habeas-corpus coletivo nº 143.641 e a violência de gênero sofrida pela mulher” onde o objetivo central foi estabelecer o impacto da decisão proferida num contexto de prisão preventiva que submete mulheres detentas e
seus filhos às condições de vulnerabilidade e de transgressão de direitos
nas prisões.
Na segunda parte denominada “o direito das mulheres e crianças
diante das consequências do cárcere” o foco se concentrou em estabelecer
como fica essa perspectiva de direitos humanos em um Estado Democrático de Direito, convidando o leitor para uma reflexão sobre as diretrizes
que devem ser observadas nessas condições.
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Quanto à metodologia, para a realização do estudo, utilizou-se da
pesquisa teórico-bibliográfica, documental disponível, com a utilização
de livros, textos e artigos doutrinários, além de leis que possuam relação direta ou indireta com o assunto em questão, tendo em vista que a
construção do debate teórico se embasa, de maneira considerável, em
doutrina. Tendo como base a atual visão constitucionalizada dos direitos
fundamentais.
No que tange ao procedimento metodológico, optou-se pelo método
indutivo, haja vista partir-se de uma concepção macro para uma concepção microanalítica, permitindo-se, portanto, a delimitação do problema
teórico. Finalmente, no procedimento técnico, foram adotadas as análises
interpretativas, comparativas, temáticas e históricas, para possibilitar uma
discussão pautada sob o ponto de vista da crítica científica.
Por fim, resta esclarecer que as conclusões tecidas durante o desenvolvimento deste trabalho de maneira alguma pretende esgotar a matéria, que discute temas afetos a violência de gênero contra a mulher e a
possibilidade de se obter uma tratativa adequada dessas questões através
do provimento jurisdicional no caso das mulheres submetidas à prisão
preventiva, ainda em construção e de relevante complexidade para a sociedade, merecendo discussões profundas e passíveis de aprimoramento.
2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA COMO VALORES ESTRUTURANTES
Bobbio (2004) escreve que os direitos humanos nascem quando o
poder e a capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens se afloram, seja pelo progresso técnico devastador e destruidor ou
mesmo pelas intervenções exacerbadas na natureza humana e, referindo-se à constante evolução dos direitos do homem.
Os direitos do Homem, apesar de terem sido considerados naturais
desde o início, não foram dados de uma vez por todas. Basta pensar nas
vicissitudes da extensão dos direitos políticos. Durante séculos não se
considerou de forma alguma natural que as mulheres votassem. Agora,
podemos também dizer que não foram dados todos de uma vez e nem
conjuntamente. Todavia, não há dúvida de que várias tradições estão se
aproximando e formando juntas um único grande desenho da defesa do
homem, que compreende os três bens supremos da vida, da liberdade e da
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segurança social (BOBBIO, 2004, p. 95).
Os direitos proclamados de primeira geração referem-se aos direitos fundamentais do homem, conquistados nas lutas contra os governos
arbitrários e visam limitar a atuação estatal em vista da preservação de
direitos como a vida, a liberdade e a igualdade. Estes direitos se traduzem nos direitos de liberdade que limitam o poder do Estado e reservam
aos indivíduos e aos grupos particulares certa liberdade de atuação em
relação ao próprio Estado. Os direitos aceitos como de segunda geração
decorrem das lutas de classes, notadamente da classe operaria no século
XIX e requerem ações afirmativas do Estado, visando que o ente público
se abstenha de práticas lesivas aos direitos humanos, e também requerem atitudes prestacionais para salvaguardar situações relacionadas à vida
digna, como por exemplo, educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, segurança, dentre outros. Expressam assim, o amadurecimento das novas
exigências como valores a serem garantidos aos homens para a promoção
do bem-estar e da igualdade não só formal, mas também materialmente
necessária (BOBBIO, 2004).
Os direitos de primeira geração apresentam-se como direitos negativos traduzindo-se em limitação ao Estado, já os direitos de segunda
geração são positivos, pois, exigem ações concretas para a promoção da
dignidade humana, muito embora a quase a totalidade das Constituições
dos Estados modernos tenham assimilado essas conquistas, infelizmente,
boa parte delas e em número significativo de países ali no papel permaneceram, ou seja, uma coisa é proclamar esses direitos, outra coisa é efetivamente desfrutar deles.
Bobbio (2004) assevera que a luta pelos direitos humanos teve como
primeiro adversário a poder religioso, em seguida o poder político e logo
depois o poder econômico. Agora, por derradeiro, as ameaças surgem das
conquistas das ciências e das aplicações dela derivadas, ou seja, dos progressos tecnológicos, exemplificando com o direito a viver em um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, traduzindo-se em uma terceira
geração de direitos, que abrange a preservação do meio ambiente e do
consumidor e que pode ser destacado como prenúncio de preocupação
nos tempos modernos com a manutenção da vida na Terra.
Também o direito à comunicação e à privacidade, não ser invadido
pelas armas e ferramentas virtuais hoje disponíveis aos órgãos públicos e
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também largamente utilizados pela comunidade privada, como também o
direito à integridade genética, a fim de ficar esse a salvo de manipulações
e dos avanços dos setores antiéticos e deletérios da bionanotecnologia e
da bioengenharia, os quais representam na atualidade uma quarta geração, englobando direitos ligados à informática, à proteção do patrimônio
genético, e também relacionados à preocupação com a bioética, dentre
outros (BOBBIO, 2004).
Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 deu destaque aos direitos fundamentais, incorporando em seu texto um catálogo de direitos
individuais, políticos, sociais, difusos e coletivos em consonância ao direito internacional de proteção dos direitos humanos. Uma vez as regras
e princípios de direitos fundamentais que compõem o gênero normas jurídicas estando abrigados na Constituição, todos passam a ter força irradiante no ordenamento jurídico.
Os princípios são muito importantes porque, pela sua plasticidade,
conferem maior flexibilidade à Constituição, permitindo a ela que se adapte mais facilmente às mudanças que ocorrerem na sociedade. Além disso,
por estarem mais próximos dos valores, eles ancoram a Constituição no
solo ético, abrindo-se a Constituição para conteúdos morais substantivos. Por isso, seria inadmissível uma Constituição baseada apenas sobre
regras. Ter-se-ia um sistema cerrado, incapaz de adaptar-se às mutações
de uma sociedade cambiante, fechado tanto para o mundo da vida, como
para o universo dos valores (SARMENTO, 2010, p. 90-91).
Como um valor fundamental que é também um princípio constitucional, a dignidade humana funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais. Sendo assim, ela vai necessariamente informar a interpretação de tais direitos
constitucionais ajudando a definir o seu sentido nos casos concretos.
Além disso, nos casos envolvendo lacunas no ordenamento jurídico, ambigüidades no direito, colisões entre direitos fundamentais e tensões entre
direitos e metas coletivas, a dignidade humana pode ser uma bússola na
busca da melhor solução. Mais ainda, qualquer lei que viole a dignidade,
seja em abstrato ou em concreto, será nula (BARROSO, 2016, p. 64-66).
Em outra palavra, o princípio da dignidade humana é a qualidade
intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da co-
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munidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria
existência da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET,
2008, p. 63).
A autonomia é o elemento ético da dignidade humana. É o fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar, da sua
própria maneira, o ideal de viver bem e de ter uma vida boa. A noção
central aqui é a de autodeterminação: uma pessoa autônoma define as
regras que vão reger a sua vida. A autonomia pressupõe o preenchimento
de determinadas condições, como a razão (a capacidade mental de tomar
decisões informadas), a independência (a ausência de coerção, de manipulação e de privações essenciais) e a escolha (a existência real de alternativas). A autonomia, portanto, corresponde à capacidade de alguém tomar
decisões e de fazer escolhas pessoais ao longo da vida, baseadas na sua
própria concepção de bem, sem influências externas indevidas. Quanto às
suas implicações jurídicas, a autonomia está subjacente a um conjunto de
direitos fundamentais associados com o constitucionalismo democrático,
incluindo as liberdades básicas (autonomia privada) e o direito à participação política (autonomia pública). Por fim, ínsito à ideia de dignidade
humana está o conceito de mínimo existencial, também chamado de mínimo social, ou o direito básico às provisões necessárias para que se viva
dignamente (BARROSO, 2016, p. 81-85).
Assim, os princípios fundamentais são concretizações ou exteriorização do princípio da dignidade humana, pois onde não houver respeito
pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde
não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a
igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem
reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero
objeto de arbítrio e injustiças (SARLET, 2008, p. 59).
O ser humano é dotado de dignidade, sendo-lhe garantido sua autodeterminação e lhe é assegurado a autonomia para desenvolver sua pró-
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pria existência. A dignidade, como direito fundamental e como direito da
personalidade, é mais que um direito, é um valor e, clamar pelo fundamento constitucional da dignidade humana é reconhecer a pessoa como
ser humano diferenciado dos demais seres em face de sua racionalidade
e sociabilidade (SARLET, 2008). Melhor explicando, a dignidade humana
possui um conceito deontológico sob o primado do dever de proibição, de
permissão e de direito a algo, traduzindo-se juridicamente no conceito do
dever ou dever-ser e, então, elevada a metarregra se aproxima do direito
com status de princípio jurídico (ALEXY, 2015).
2.1 A coisificação ou objetificação da mulher e a violência de gênero
Andrade (2012, p. 143) descreve a coisificação aceita na sociedade,
que diferencia papeis aos homens e às mulheres, sendo ele “o cara” e ela,
“a coisa”. O cara é aquele sujeito onipresente e onisciente do nosso imaginário, plantonista de vinte e quatro horas, a quem recorremos para todas
as demandas. Se eu contar uma história ativa, ela começará com um cara.
O que estraga em casa, da telha ao vaso sanitário, tem que chamar um
cara para consertar; o que estraga ou se necessita na rua, do pneu furado
às compras para carregar, tem que chamar um cara, e estes não são apenas pedidos masculinos feitos por mulheres, mas por mulheres e homens.
Agora, o cara é também o vilão temido no mesmo plantão: se alguém
tiver que entrar em nossa casa para roubar, se alguém tiver que colocar
uma escada para subir na janela ou no telhado, será um cara. Se alguém
porventura nos assaltar na rua, será um cara. O cara é, a um só tempo,
exaltado e temido, ação e reação.
A vitimização da mulher, notadamente no que se refere aos crimes
contra a dignidade sexual e à violência doméstica, é tema que, a despeito
de mudanças legislativas e dos esforços para a conscientização e mudança
de cultura, continua despertando discussões. Há quem aponte que atualmente um acusado por estupro ou por violência contra sua companheira,
já inicia a ação penal condenado, havendo quase que uma presunção de
responsabilidade. Por outro lado há as opiniões mais próximas ao movimento feminista, que sustentam ainda vivermos em uma sociedade patriarcal, que oprime as mulheres e as classifica entre “honestas e desonestas”, impondo-lhes a obrigação de provar que são vítimas. Mesmo com
o espaço alcançado pelas mulheres, é muito forte na cultura atual a ten-
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dência à “coisificação”, notadamente em músicas e peças publicitárias, que
reduzem a mulher ao seu corpo e enfatizam o quanto são “descartáveis”.
Registre-se que não são raros os exemplos em que as próprias mulheres
incentivam essa atitude, sustentando discursos plenamente machistas sem
sequer o perceber, expondo-se voluntariamente à coisificação (MELHEM;
ROSAS, 2013, p. 1).
Bourdieu (2005) afirmou ser a dominação masculina manifestada
pela violência física, moral, psicológica, consistindo em uma reprodução
da sociedade, que se demonstra por meio do processo social pelo qual
as culturas das gerações humanas são reproduzidas, em especial pela influência de instituições como a família, a Igreja e a própria sociedade. Portanto, a dominação masculina enquanto violência nem sempre é material,
concreta, sendo, em sua maioria, simbólica, subjetiva, camuflada no seio
das relações sociais.
Dessa forma, a dominação masculina é tão comum na sociedade,
vista como um habitus, que, em virtude de seu aspecto sutil e “invisível”, a
violência simbólica nas relações de dominação e de poder faz com que os
dominados não percebam o comportamento do dominador, compreendido como algo natural e impassível de questionamentos. Assim, a mulher
acaba incorporando a relação de dominação do homem, não percebendo
sua condição de submissa e subjugada, considerando essa situação algo
normal, natural da existência humana.
A dominação masculina é alimentada pela violência simbólica: “violência suave, insensível, invisível as suas vítimas, exercida essencialmente
pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou,
mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento” (BOURDIEU, 2005, p. 8).
Rich (2010) apresenta as oito características do poder masculino,
em que não se vê somente a manutenção simples da desigualdade e da
posse de propriedade, mas também o emprego da brutalidade física e do
controle da consciência para garantir a manutenção da dominação masculina nas sociedades. Torna-se assim difícil identificar a violência, suas
formas e características, uma vez que, em diversas situações, esta assume
contornos de naturalidade ou se traveste de legítima, abrindo precedentes
para diversas espécies de abuso e violações de direitos humanos.
A violência de gênero tem como alicerces a sexualidade e o trabalho,
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já que estes definem a posição do homem e da mulher na sociedade, bem
como seus respectivos poderes. O estabelecimento destes papéis, conforme exposto no capítulo anterior, utiliza os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais para forjar a ideia de que cada sexo deve ocupar seu
lugar, já previamente definido, para exercer poderes desiguais, pressupondo a hegemonia masculina sobre as mulheres (RICH, 2010).
No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes
apresenta como desvio. Ainda que não haja nenhuma tentativa, por parte
das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do prescrito pelas
normas sociais, a execução do projeto de dominação-exploração da categoria social homens exige que sua capacidade de mando seja auxiliada
pela violência. Com efeito, a ideologia de gênero é insuficiente para garantir a obediência das vítimas potenciais aos ditames do patriarca, tendo
este necessidade de fazer uso da violência (SAFFIOTI, 2001, p. 115).
Nesse contexto, a violência de gênero é ao mesmo tempo expressão
do poder de dominação e da impotência dos homens. Se, quanto ao gênero, o homem desfruta de privilégios (poder) frente mulher, pode ocorrer
de, no eixo das classes sociais e/ou no da raça/etnia, o mesmo encontrar-se
em desvantagem, sentindo-se impotente. Esse sentimento de impotência
pode permear o domínio de gênero à medida que ultrapassa os limites das
relações de classe e/ou etnia. Portanto, a violência de gênero consiste em
um padrão específico de violência baseada na hierarquia e desigualdade
de lugares sociais sexuados, que subalternizam as mulheres, ampliando-se
e tornando-se atual, de forma diretamente proporcional à ameaça ao poder masculino (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, p. 43).
Para Saffioti (1987), a violência de gênero ocorre majoritariamente
no sentido homem contra mulher devido ao estágio das relações patriarcais, porém também pode ser praticada por um homem em face de outro
homem, ou por uma mulher em desfavor de outra mulher. Esse processo
discriminatório e de desigualdade foi construído paralelamente à evolução da sociedade, que atribuiu a homens e mulheres, papeis distintos,
delimitando os campos de atuação de cada sexo, o que culminou com a
formação da ideologia da “inferioridade” feminina.
3. O HABEAS-CORPUS COLETIVO Nº 143.641 E A VIOLÊNCIA
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DE GÊNERO SOFRIDA PELA MULHER
A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 20 de fevereiro de 2018 um habeas-corpus emblemático determinando que gestantes e mães presas preventivamente com crianças de até 12 anos de idade
poderão cumprir prisão domiciliar em função de sua condição especial.
Mesmo que a decisão não alcance detentas já condenadas em definitivo, ainda assim provocará grande repercussão abrindo precedentes
importantes e abrangendo um grande número de mulheres nessas circunstâncias.
A decisão que vêm despertando diferentes reações acaba por contar
com o respaldo da própria lei, uma vez que o Código de Processo Penal
em seu artigo 318 autoriza que o juiz venha a substituir a prisão preventiva ou domiciliar quando o agente da infração for mulher com filhos de até
12 (doze) anos de idade incompletos, dentre outras situações.
Entretanto, ainda que haja a previsão legal, essa decisão não ocorre de forma pacífica levantando polêmica sobre as consequências em se
adotar esse posicionamento num contexto onde o número de mulheres
infratoras cresce a cada dia.
A decisão da segunda turma responsável pela apreciação do habeas
corpus em questão contou com 4 votos favoráveis dentre os 5 ministros
que compõem a turma, tendo Ricardo Lewandowski como relator da ação.
Entre as razões apontadas pelo relator estavam, sobretudo, as constantes violações de direitos humanos pelas quais passam as detentas e seus
filhos quando expostos às consequências do cárcere.
Nesse sentido, um dos aspectos que mais contou a favor da decisão
foi justamente a consciência que, de fato, a política criminal defasada é em
grande parte responsável pelo expressivo encarceramento feminino revelando-se discriminatória e seletiva ao impactar de forma desproporcional
as mulheres pobres e suas famílias.
Igualmente, deve-se questionar o fato de ter a prisão como principal
resposta estatal diante de infrações cometidas sem que se cogite primeiramente outras alternativas mais adequadas à situação específica da pessoa
infratora.
Através desse raciocínio, é preciso ponderar sobre o papel deficitário
que a prisão desempenha para recuperação das pessoas submetidas ao
ambiente carcerário onde o caráter educativo e ressocializador acaba se

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

327

perdendo em meio às mazelas do sistema. Nesse sentido:
Sabe-se que a prisão não é um lugar de ressocialização e futura reintegração social, mas um depósito de corpos para os
quais os únicos investimentos estão na redução total da possibilidade de fuga e no rigoroso sentenciamento com base no
aumento da pena (DEBERT; GREGORI, 2008 p. 11).
É forçoso considerar que a falta de condições adequadas ao desenvolvimento dos filhos das detentas quando expostos ao cárcere evidencia um
tratamento oposto à qualquer nível de dignidade humana além de violar
as diretrizes constitucionais de individualização da pena, de vedação de
penas cruéis e respeito à integridade física e moral das mulheres presas.
Deve-se questionar qual valor está prevalecendo quando se determina que mulheres presas preventivamente sejam submetidas juntamente
seus filhos às consequências do cárcere quando existiriam outras alternativas criminais que possibilitariam tratar o problema sem desrespeitar em
tamanha escala o direito dos filhos menores em desenvolvimento.
Permitir que menores em desenvolvimento passem o período vulnerável da primeira infância em um ambiente degradante e com condições
de vida precárias é anular toda a conquista de direitos obtidos através de
anos de luta. É equivalente a dar com uma mão e tirar com a outra já que
a realidade passa a ser dissonante com o preconizado pela lei.
Verifica-se que muitas vezes as escolhas de política criminal acabam
caindo na aleatoriedade, outras tantas recaem no descaso ao evidenciar a
falha do Estado que deveria ser o maior garantidor desses direitos.
Todavia, o que se observa é um constante desrespeito à integridade
física e moral das pessoas submetidas ao ambiente prisional, revelando
um lugar onde não há espaço para uma existência saudável.
Em suma, em uma sociedade em que houver discriminação
arbitrária, desrespeito à autodeterminação pessoal, se o próprio Estado não realizar políticas concretas e serviços eficazes em prol do ser humano, em que a integridade física e
moral não for respeitada, em que a coexistência saudável e
harmônica não tiver lugar, em que os seres humanos forem
tratados como coisas, em uma sociedade que mantenha tais injustiças de modo duradouro e tolere tais aviltamentos, a dignidade da
pessoa humana não encontrará terreno para germinar e fazer-se
vívida em benefício coletivo (STAFFEN; SANTOS, 2016).
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É necessário que haja o reconhecimento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal não trata simplesmente de um habeas-corpus, mas
sobretudo de uma resposta às violações que vêm sendo praticadas ao tirar
a mulher do convívio dos filhos ou submetê-los ao ambiente degradante
das prisões, sem que haja uma condenação definitiva acerca do caso.
Sob essa perspectiva é preciso ponderar sobre o risco em se manter
no cárcere uma mulher em prisão preventiva com filhos, pois ainda que
essa pena seja posteriormente revertida em restritiva de direitos quando
do julgamento definitivo do caso, tal fato não terá o condão de apagar os
danos sofridos pela mãe e pela criança que passaram pelo sistema prisional.
Nesse compasso e,mesmo na hipótese de já haver condenação, é forçoso reconhecer a necessidade de reavaliar as condições a que são submetidas mulheres e filhos menores sujeitos ao contexto do cárcere que,
notadamente, não foi pensado de acordo com as necessidades de ambos.
Deve-se considerar, ademais, que as mulheres presas sofrem uma
negligência potencializada, pois além do estigma de serem presidiárias,
acabam por não terem sua condição feminina respeitada ao faltar-lhes
cuidados básicos de higiene e de saúde.
Há uma inversão de valores onde a dignidade da pessoa infratora é
relativizada juntamente com a de seus filhos menores que deveriam ser
alvo de uma proteção completa e integral por parte do Estado.
O que se observa é um sistema prisional feito para abrigar homens
que precisou se adaptar ao crescente número de mulheres que passaram
a delinquir. Tal dificuldade estrutural pode ser verificada, inclusive, pela
presença de unidades prisionais mistas onde as diferenças entre homens e
mulheres são, lamentavelmente, ignoradas.
Por essa perspectiva, é incontestável que o cárcere não é um ambiente adequado para uma mulher estar com o filho e, ainda que as crianças
fiquem em casa, elas deixam de receber o tratamento adequado a uma
pessoa em desenvolvimento.
Ocorre que a partir desse cenário verifica-se uma ruptura na estrutura familiar que potencializa as chances de surgir mais violência diante
disso, fragilizando as bases de formação do menor e expondo-os a um
abandono físico, material e familiar.
Nesse desdobramento, a separação dos filhos das presas preventiva-
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mente ou a exposição deles ao ambiente de prisão resulta em uma transgressão sucessiva de direitos onde não apenas as mulheres passam a ser
submetidas a tratamentos prejudiciais à sua condição como também os
seus filhos sofrem as consequências de uma pena que, por preceito constitucional do princípio da intranscendência previsto no artigo 5º, XLV não
deveria ser estendida a eles.
Mesmo que a permanência de crianças no ambiente carcerário seja
uma alternativa para possibilitar a convivência com a mãe, é inquestionável que tal situação transfere ao menor uma pena que não é sua, afrontando diretamente a Constituição Federal em seus preceitos fundamentais. A
esse respeito, válido acrescentar que:
O conceito de dignidade penal implica, assim, um princípio
de imanência social e um princípio de consenso. O primeiro
significa que não deve assegura-se através das sanções criminais a persecução de finalidades socialmente transcendentes,
designadamente moralistas ou ideológicas. O segundo, por
seu turno, postula a redução do direito criminal ao núcleo
irredutível - se bem historicamente variável dos valores ou
interesses que contam com o apoio generalizado da comunidade (DIAS; ANDRADE, 1997, p. 406)
É imprescindível ter em mente, portanto, que além de não haver
ainda uma condenação para as mães quando presas preventivamente, no
que tange aos filhos, o que se verifica são inocentes respondendo como se
culpados fossem.
Salutar considerar que se a pena não pode abranger pessoas além do
condenado, com muito mais razão não poderia também alcançar mulheres que sequer foram julgadas e estão simplesmente sujeitas a uma prisão
preventiva.
O que se verifica, todavia, é que mesmo diante da igualdade proclamada pela Constituição Federal de 1988, tem-se vivido uma diferenciação de tratamento baseada em critérios econômicos, sociais e culturais
dos infratores, estabelecendo fins diversos para mulheres que estão sob as
mesmas condições perante a justiça.
Quando se trata de grupos vulneráveis como as mulheres, principalmente aquelas em condições socioeconômicas desfavorecidas, tende a ser
maior a disparidade com que se observa o tratamento de suas reivindicações.
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Apesar do Estado Democrático de Direito em que vivemos
prever expressamente em suas bases o caráter multicultural e
plural da sociedade brasileira, as reivindicações de grupos diferenciados no Brasil ainda são um problema. (ABRAÃO, 2011)
As expressões da violência de gênero passam a ser caracterizadas,
dessa forma, pela incidência de atos violentos que evidenciam uma situação de fragilidade diante do agressor.
No caso específico das mulheres que são as maiores vítimas dessa
espécie de discriminação, há inclusive aspectos culturais que reforçam um
cenário de violações. Nesse sentido, pertinente considerar que:
(...) é preciso reconhecer que as dinâmicas dessimétricas das
relações de gênero têm pontos de encontro e semelhança
com outras dessimetrias relacionadas com a produção de
diferenças tornadas desigualdades. Gênero não é uma dimensão encapsulada, nem pode ser vista como tal, mas ela se intersecciona com outras dimensões recortadas por relações de poder,
como classe, raça e idade (DEBERT; GREGORI, 2008 p. 2).
Nessa perspectiva, é preciso reconhecer que a violência perpetuada
em desfavor das mulheres é multifacetada e por isso é difícil resolver a
questão partindo de uma perspectiva única.
Embora a presente pesquisa tenha o enfoque no habeas-corpus coletivo nº 143.641, há de se considerar que o conflito de gênero não pode
ser tratado pura e simplesmente como matéria criminal. A violência contra a mulher abrange um bloco de direitos na medida em que restringe o
exercício dos seus direitos humanos e das pessoas dependentes dela. Nesse sentido, a violência baseada no gênero é uma forma potencializada de
discriminação que compromete gravemente a capacidade das mulheres
de gozarem de seus direitos.
Há uma ótica perversa que acentua ainda mais essas diferenças na
medida em que a mulher conta com algum aspecto adicional que a torna vulnerável sendo possível verificar o tratamento discriminatório que é
dado às presas em piores condições financeiras e culturais.
Foi justamente com base nesses pressupostos que o CADHu (Coletivo de Advogados em Direitos Humanos) foi ao Supremo Tribunal Federal
em defesa dos interesses de mulheres e seus filhos submetidos ao ambiente da prisão após o Superior Tribunal de Justiça conceder habeas-corpus
a Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral, para que ela
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cumprisse prisão domiciliar e assim ficasse junto aos seus filhos de 11 e
15 anos.
O benefício concedido à mulher do ex-governador além de evidenciar uma proteção tendenciosa, levou a questionar o porquê de outras mulheres sob as mesmas circunstâncias criminais não receberem o mesmo
benefício, acrescentando que muitas vezes sequer lhes é dado o direito de
serem efetivamente atendidas pela justiça em tempo hábil para satisfazer
suas pretensões.
Mesmo com a pretensão de neutralidade, é inquestionável a influência de fatores econômicos e de poder nas decisões da justiça, fatores esses
que muitas vezes calam a voz de indivíduos menos favorecidos. Atuações
dissonantes como as que se mencionou fazem com que exista uma falta
de critérios isonômicos na hora de se decidir, levando a uma sensação de
insegurança jurídica e descrédito na justiça que passa a servir para interesses além do que o direito poderia justificar.
Mesmo com a entrada em vigor da Lei nº 13.257/2016 denominada
“Marco Legal da Primeira Infância” que além de assegurar com absoluta
prioridade os direitos das crianças de até 6 anos de idade também alterou o Código de Processo Penal para possibilitar a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças, ainda
assim em aproximadamente metade dos casos em que é acionado o Poder
Judiciário vêm indeferindo a concessão do benefício de prisão domiciliar,
segundo o que aponta dados da própria decisão do habeas-corpus coletivo.
Dessa forma, para justificativa do indeferimento do benefício de prisão domiciliar a todas as mulheres estariam, em tese, a gravidade do delito
supostamente praticado pelas detentas e também a necessidade de prova
da inadequação do ambiente carcerário no caso concreto.
Todavia a despeito desses argumentos justificantes, evidencia-se que o Estado Brasileiro tem falhado em proteger os direitos humanos dessas mulheres e
de seus filhos, negligenciando o direito à vida, à saúde, à igualdade e a não discriminação.
Enquanto há essa conduta permissiva diante de situações que reclamam
uma atitude mais incisiva do Estado e da sociedade, muitas mulheres continuam
invisíveis tendo seus direitos fundamentais desrespeitados e esse descrédito se torna ainda mais latente ao atingir as camadas mais pobres da população.
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Decisões como a do habeas-corpus coletivo nº 143.641 tem um valor simbólico para toda a sociedade, envolvendo não apenas as mulheres presas preventivamente e seus filhos como também o Estado que passa a ser confrontado diante
da justiça das suas atuações. A decisão reforça a concepção de que não é mais
aceitável tratar de violações de direito que poderiam ser evitadas nessas circunstâncias como uma fatalidade perante a qual os órgãos públicos não teriam qualquer responsabilidade.
A submissão de presas preventivas aos afastamentos dos filhos ou a exposição deles ao ambiente do cárcere quando existem outras formas de tratar a questão
através da prisão domiciliar é, sobretudo, uma transgressão dos direitos humanos
principalmente quando se conhece todas as deficiências do sistema carcerário.
Mulheres repetidamente têm a saúde ignorada sem qualquer acompanhamento médico adequado, mesmo quando estão gestantes ou acompanhadas de
suas crianças. De igual modo, há falta de cuidados básicos com a higiene e as condições do ambiente prisional são quase inóspitas, sujeitando as detentas e seus
filhos a um tratamento sub-humano.
É preciso ressaltar o fato de que justamente por ignorar as especificidades de
gênero é que são cometidas as maiores violações de direitos humanos no sistema
carcerário feminino do Brasil. Todavia, a partir do momento que a Constituição
Federal no seu artigo 5º, inciso L, estabelece que serão asseguradas às presidiárias
condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação significa dizer que essa garantia não pode se dar de maneira dissociada da realidade.
Nessa perspectiva, é preciso admitir que as penitenciárias femininas não foram pensadas na lógica dos direitos das mulheres e das suas necessidades diferenciadas principalmente diante de casos de maternidade. Não se pode conformar
com a premissa de que a violência de gênero das mulheres submetidas à prisão
é uma questão crônica do sistema, sendo necessário que cada vez mais novas formas de se pensar no assunto venham a ganhar espaço e, a esse respeito, a decisão do habeas-corpus coletivo nº 143.641 tem muito a dizer.
4. O DIREITO DAS MULHERES E DAS CRIANÇAS DIANTE
DAS CONSEQUÊNCIAS DO CÁRCERE
A partir do momento em que a Constituição Federal de 1988 em
seus artigos iniciais traz o paradigma de Estado Democrático de Direito,
evidencia-se o compromisso assumido com uma nova forma de organi-
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zação, representando uma importante ruptura diante de um cenário de
violações ocorridas durante os anos de ditadura.
Considerada de forma apropriada como cidadã, a Constituição Federal reavivou a importância de se garantir os princípios constitucionais
que nos anos anteriores acabaram sendo negligenciados.
Ao considerar a dignidade humana como fundamento, verifica-se a
escolha do constituinte em colocar o indivíduo como destinatário especial da proteção estatal. Significa, sobretudo, dizer que todas as questões
devem ser entendidas à luz desse princípio que é corolário da nova ordem
em que vivemos.
Poderíamos até dizer que a eminência da dignidade da pessoa humana é tal que é dotada ao mesmo tempo de natureza de valor supremo, princípio constitucional fundamental
e geral que inspira a ordem jurídica. Mas a verdade é que a
Constituição lhe dá mais do que isso, quando põe como fundamento da República Federativa do Brasil, constituída em
Estado Democrático de Direito. Se é fundamento é porque
se constitui num valor supremo, num valor fundante da República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito.
Portanto, não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas
o é também da ordem política, social, econômica e cultural.
Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de
toda a vida nacional (SILVA, 1998, p. 91)
Nessa perspectiva, a Constituição Federal abriu caminhos para que
houvesse a ampliação de muitos direitos, entre eles os das crianças e adolescentes que além de serem portadores de todos os preceitos fundamentais à pessoa humana, passaram a contar com proteção integral e prioritária, assegurando-lhes oportunidades de desenvolvimento em condições
de liberdade e de dignidade, conforme preconiza o artigo 3º do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
De modo a complementar essa proteção, a Lei nº 13.257/2016, que
entrou em vigor em março de 2016, enfatizou a promoção de ações que
resguardam a primeira infância e os interesses das crianças em faixa etária
de 0 a 6 anos reforçando o ideal de prioridade absoluta.
Ocorre que a despeito da proteção recomendada a nível constitucional e legal, muitas dessas crianças na prática acabam sendo expostas
às consequências do cárcere onde as condições são inadequadas ao seu
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desenvolvimento.
Nesse sentido, o Brasil deu um passo à frente ao ratificar as regras de
Bangkok, editadas pelas Nações Unidas (ONU) em 2010 com o intuito de
jogar luz nas mazelas de gênero e humanizar o sistema prisional, tendo a
condição especial da mulher como o ponto de partida para aplicação da
lei penal.
Sendo considerado o principal marco normativo internacional a
abordar a questão da mulher nos presídios, as regras de Bangkok basicamente recomendam um olhar diferenciado para as especificidades do
gênero feminino, tanto no campo da execução penal, como também na
priorização de medidas não privativas de liberdade, segundo preconiza o
Conselho Nacional de Justiça.
Contudo, há que se dizer que dificuldades operacionais incluindo a
tradução que só foi feita para a língua portuguesa em 2016 e a ausência de
boa vontade dos operadores ainda impedem que as regras sejam implementadas, sendo que o Brasil muitas vezes é visto como um país que não
aplica os tratados do qual é signatário.
É forçoso admitir que uma nação que adota os direitos humanos em
seus tratados internacionais e os sacramenta na constituição através dos
direitos fundamentais não pode simplesmente fechar os olhos diante de
questões importantes como a diferenciação de gênero.
Um dos grandes desafios contemporâneos consiste não apenas em
aplicar a igualdade material nas relações, mas agir com equidade na medida em que equaliza as diferenças tratando os desiguais na medida de
suas desigualdades.
A erradicação de qualquer forma de discriminação decorrente da origem, raça, sexo, cor e idade constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no disposto no artigo 3º da Constituição
Federal brasileira de 1988 (COSTA; PELET, 2017, p. 5)
Nada mais justo que uma tutela penal diferençada para mulheres
enquanto indivíduos vulneráveis que precisam ter suas necessidades tratadas sob uma perspectiva que as humanize, ao invés de expô-las a mais
riscos e transgressões. O que se verifica é que de forma questionável os
direitos à vida, à integridade e à liberdade individual de mulheres e seus
filhos vêm sendo afastados para dar lugar ao direito estatal de punir, ainda
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que sob circunstâncias questionáveis.
Propiciar condições especiais como as que foram concedidas na
decisão do habeas-corpus coletivo nº 143.641 não é ferir é Constituição
Federal de 1988, mas sim garantir a observância dos preceitos constitucionais e das diretrizes decorrentes, elegendo o valor exato a prevalecer no
caso concreto. É inquestionável que crianças submetidas a um tratamento
sub-humano com suas mães, dentro ou fora das prisões, crescem sofrendo com ausência, violência e descaso em condições que geram revolta e
favorecem a criminalidade.
Depois de passarem por reiterada negligência, mesmo que voltem
para a convivência familiar, os danos já foram feitos comprometendo o
desenvolvimento e a assimilação de bons valores. Tendo em vista toda
a proteção que legalmente é assegurada, a pergunta que subsiste é como
assimilar a situação de mulheres e crianças submetidas às consequências
do cárcere enquanto destinatárias de direitos fundamentais num contexto
onde o que se pratica em termos de política criminal é inverso ao que é
preconizado pela lei?
Nesse sentido é preciso avaliar o papel do provimento judicial enquanto instrumento de dignidade nas relações sociais questionando de
que modo pode haver uma reconstrução de vida das pessoas que acabaram sendo envolvidas na criminalidade.
É cediço a falta de estrutura tanto do sistema carcerário quanto dos
órgãos jurisdicionais que vêm se mostrando incapazes de oferecer a proteção adequada principalmente para aqueles que estão sob sua tutela. É
necessário que se opere uma releitura da atuação do Estado principalmente no que se refere ao investimento de medidas que sejam efetivamente
capazes de propiciar uma reconstrução e ressocialização das pessoas em
situação criminal.
Sem uma mudança de perspectiva na forma de abrir espaço aos excluídos pela marginalidade, não haverá como estruturar as pessoas que
se encontram presas e transformá-las em indivíduos preparados para se
tornarem livres. Nesse sentido, há que se dizer que:
Os tribunais não são mais responsáveis pela garantia da
segurança dos cidadãos. A proteção contra o risco envolve
investimento em medidas capazes de operar uma reforma
moral e uma reconstrução ética dos envolvidos na crimina-
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lidade. Isso abre espaço para um amplo espectro de técnicas psicológicas recicladas em programas para governar os
excluídos, que atuam com os juízes de modo a aprimorar a
aplicação de mecanismos de mediação de conflitos. Neles, o
pressuposto da escolha ética é central, a relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo é o alvo dos profissionais e
o trabalho a ser feito em associação com os diferentes especialistas é o de preparação dos indivíduos para se tornarem
livres (DEBERT; GREGORI, 2008 p. 11).
Não há como continuar a fechar os olhos diante de tantos direitos
de mulheres e crianças em situação de cárcere que estão sendo desrespeitados de modo que não parece justo que menores inocentes continuem
a serem penalizados pela falta de estrutura estatal adequada para fazer
proteger os seus direitos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o alto número de mulheres e filhos menores vivendo dentro
de unidades prisionais, voltaram-se os olhares acerca da necessidade de
oferecer uma tratativa adequada à questão, levando em conta as diretrizes
de prioridade absoluta que deveriam resguardar, sobretudo, as crianças.
Assim, em relação às mulheres, verificou-se a necessidade de um tratamento adequado às vulnerabilidades a que estão submetidas, ressaltando
sobre a importância de refletir sobre a violência de gênero que, por vezes,
as expõem a situações de violações de direitos.
A presente pesquisa analisou como fica situação das mulheres quando submetidas às consequências do cárcere, levando em consideração que
a pena acaba se estendendo aos filhos gerando uma transgressão sucessiva de direitos. Verificou-se a necessidade de uma tratativa adequada e,
acima de tudo, isonômica ao abordar as mulheres nessas condições, haja
vista que muitas vezes o impacto da violência sobre aquelas que estão em
condições socioeconômicas desfavorecidas acaba sendo ainda maior que
outras em posição privilegiada.
A pesquisa demonstrou que decisões como a que foi dada quando
da análise do habeas-corpus coletivo nº 143.641 carregam um valor emblemático haja vista que demonstram que não existe mais espaço para
tratar violações de direitos como um fatalismo sobre o qual pouco se tem
a fazer. Nesse sentido, é preciso chamar à responsabilidade de forma con-

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

337

junta Estado e Sociedade a fim de que antigos paradigmas venham a ser
superados e seja assegurada uma consciência de respeito por cada um em
sua plenitude.
A mudança de postura tem a sua importância realçada a partir do
momento em que se percebe a quantidade de mulheres que permanecem
como invisíveis para a sociedade sendo submetidas a todo tipo de vulnerabilidade que, em grande parte, é responsável pelo aumento no número
de crimes praticados. A consolidação dos valores da igualdade depende
não apenas de uma mudança na política criminal defasada como também
da busca por um tratamento isonômico e nesse sentido a decisão proferida no habeas-corpus coletivo nº 143.641 tem muito a dizer.
Reconhecer uma execução criminal voltada para o reconhecimento
das peculiaridades da mulher presa é um desafio que pode conduzir à
redução do tratamento indigno que, por vezes, lhes é conferido. É preciso
que sejam abolidas todas as formas de discriminação sejam elas sociais,
econômicas e raciais e pensar em alternativas que de fato permitam o preparo das mulheres infratoras para enfrentarem uma vida com liberdade
em todas as dimensões.
Vivenciar uma nova perspectiva mais igualitária e atenta às necessidades de mulheres e crianças em situação vulnerável é o caminho para
se obter uma sociedade que verdadeiramente coloca a dignidade como
valor fundante e a pessoa humana, principalmente aquelas em condições
desfavoráveis, como verdadeiras destinatárias da proteção do Estado e da
Sociedade.
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pelo Presidente da República e o Governo; o poder legislativo residente
no Parlamento; e o poder judicial no qual podemos incluir a Magistratura
Judicial e a Magistratura do Ministério Público. São estas funções dentro
do Estado de Direito social e democrático português que vamos analisar
do ponto de vista da Constituição da República Portuguesa. Vamos perscrutar o juiz e o procurador do Ministério Público. Vamos nos debruçar
sobre o acesso, em Portugal, a estas carreiras profissionais, assim como o
acesso ao Supremo Tribunal de Justiça e os respectivos “órgãos reguladores”: Conselho Superior de Magistratura e Conselho Superior do Ministério Público, bem como o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Nessa perspectiva, vamos identificar como essas instituições
protegem os direitos fundamentais.
ABSTRACT:
In Portugal, there is a legal system of typicity of continental Europe. Thus, in a brief way, the executive power is divided by the President
and the Government; the legislative power resides in Parliament; and
the judiciary power in which we can include both the Judicature and the
Prosecution. These are the functions within the Social and Democratic
Portuguese State that we are going to analyze from the point of view of
the Portuguese Constitution. At first, roles of judges and prosecutors are
to be fully studied; then our scope will aim to the access, in Portugal, to
such careers as well as to the Supreme Court and the respective responsible agencies, which are: Superior Council of Magistracy and Superior
Council of the Public Ministry, as well as the Superior Council of the
Administrative and Fiscal Courts. Having said that, our final goal will
be to identify how these institutions act to protect fundamental rights.
RESUMEN:
En Portugal, existe un orden legal de tipicidad europea continental.
Así, en resumen, tenemos el poder ejecutivo, dividido por el Presidente
de la República y el Gobierno; el poder legislativo residente en el Parlamento; y el poder judicial en el que podemos incluir el Poder Judicial y el
Ministerio Público. Estas funciones dentro del estado de derecho social
y democrático portugués las analizaremos desde el punto de vista de la
Constitución de la República Portuguesa. Echemos un vistazo al juez y al
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fiscal. Examinaremos el acceso a estas carreras profesionales en Portugal,
así como el acceso a la Corte Suprema y los respectivos “organismos reguladores”: el Consejo Superior del Poder Judicial y el Consejo Superior de
la Fiscalía, así como el Consejo Superior de los Tribunales Administrativo
y Tributario. Desde esta perspectiva, identificaremos cómo estas instituciones protegen los derechos fundamentales.
PALAVRAS-CHAVE:
Constituição; magistrado judicial; juiz; magistrado do Ministério
Público; Procurador; Carreiras Profissionais.
KEYWORDS:
Constitution; judicial magistrate; judge; magistrate of the Public
Prosecutor’s Office; Prosecutor; Professional Careers.
PALABRAS CLAVE:
Constitución; magistrado judicial; juez; fiscal del Ministerio Público;
Fiscal General; Carreras profesionales.
INTRODUÇÃO
O Poder Judiciário, em diversas partes do mundo, tem expandido
sua atuação e, com isso, alargado seu espaço de poder. Converge certa explosão de demandas judiciais, em que pessoas e instituições buscam nesta
dimensão do poder estatal proteção para seus interesses/direitos. Desse
modo, o Poder Judiciário tem sido objeto de estudos e pesquisas cada vez
mais intensos.
Poder-se-ia afirmar que esta realidade não é nova, visto que a busca
pela proteção do juiz também preocupou autores da antiguidade. Aristóteles já constatava que “quando ocorrem disputas, as pessoas recorrem ao
juiz. Recorrer ao juiz é recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser uma
espécie de justiça animada”, ou seja, na busca do juiz, as pessoas obterão o
justo meio, simbolizado pela figura desta autoridade.1
Contudo, em
nossos dias, constata-se a ascensão das atividades judiciárias, fenômeno
que se desenvolveu nas últimas décadas do século XX e neste início do
século XXI.
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Neste sentido, Antoine Garapn constatou que, no final do século XX,
começou a ocorrer uma verdadeira explosão do contencioso e, com isso,
as jurisdições cresceram e se multiplicaram, diversificando e afirmando,
cada dia um pouco mais, sua autoridade. Em tal contexto, “os juízes tem
sido chamados a se manifestar em um número de setores da vida social
cada dia mais extenso.”2. Assim, diante desse movimento lento, porém
inexorável, cresceu importância de se estudar a organização, o funcionamento e o poder exercido pela magistratura.
Ao lado desse fenômeno, assistiu-se a intenso processo de fortalecimento do Ministério Público. Com atuação em defesa de bens e direitos
caros à sociedade, essa dimensão estatal ampliou seu espaço de atuação e
detém poderes com legitimidade constitucional.
As carreiras das Magistraturas Judicial e do Ministério Público têm,
no Ordenamento Jurídico Português, especificidades muito próprias. O
acesso a estas carreiras profissionais tem igualmente regras muito precisas
de acordo também com a defesa do interesse nacional português. O que
em nada fica prejudicado pelo facto de Portugal ser um país plenamente
integrado na União Europeia e na própria moeda única, o Euro. Bem pelo
contrário. Vale registrar, desde logo, que Magistratura e Ministério Público não podem receber pressões ilegítimas em suas atuações3.
As instituições portuguesas, adiante analisadas, tem desempenhado
importante papel na proteção dos direitos da personalidade.
1. MAGISTRATURA DOS TRIBUNAIS JUDICIAIS
Os casos sobre corrupção em sentido amplo alastram. Os juízes, Magistrados Judiciais, são cada vez mais fundamentais no desenvolvimento
do espaço e do tempo, ou, se assim for, do Estado de Direito social, democrático, livre e verdadeiro. No qual, a realização da Justiça assume um lugar primordial. Os poderes caracterizam-se pela sua separação, mas também inter-fiscalização. Sem contra-poder democrático, vamos resvalar no
despotismo “esclarecido”. Como refere o art. 215º da CRP-Constituição
da República Portuguesa, “1. Os juízes dos tribunais judiciais formam um
corpo único e regem-se por um só estatuto. / 2. A lei determina os requisitos e as regras de recrutamento dos juízes dos tribunais judiciais de
primeira instância. / 3. O recrutamento dos juízes dos tribunais judiciais
de segunda instância faz-se com prevalência do critério do mérito, por
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concurso curricular entre juízes da primeira instância. / 4. O acesso ao
Supremo Tribunal de Justiça faz-se por concurso curricular aberto aos
magistrados judiciais e do Ministério Público e a outros juristas de mérito,
nos termos que a lei determinar”. Esta é uma das normas que formam o
Estatuto dos Juízes. Vamos seguir em parte as anotações de Gomes Canotilho e Vital Moreira4. Os juízes dos Tribunais formam um corpo único.
O “corpo de juízes” tem, portanto, uma função jurisdicional. É um corpo
único. Não há qualquer relação de hierarquia entre os juízes, não se confundindo com as diferentes instâncias hierárquicas e Tribunais especialistas. Assim, o direito ao recurso e tendencial igualdade na aplicação do
direito devem estar garantidas. O acesso à Magistratura Judicial passa pela
nacionalidade portuguesa, a capacidade civil, uma certa idade, formação
académica específica em Direito ou em áreas conexas com a área forense.
Cabe ao Conselho Superior da Magistratura a nomeação de todos os juízes. O acesso aos Tribunais de segunda instância ou Relação está apenas
aberto aos juízes de primeira instância ou Comarca. Já o Supremo Tribunal de Justiça – não sendo um Tribunal de carreira, como os Tribunais de
Comarca e de Relação -, tem regras próprias. Podem ter acesso juízes que
não apenas da Relação, Ministério Público nos seus mais altos escalões e
outros juristas de mérito, entre os quais professores de Direito e Advogados e afins. O acesso é por concurso público e não por antiguidade. Logo,
será contra a Constituição o regime legal que procure limitar as candidaturas de juízes ao terço mais antigo dos juízes das Relações – considerados
“candidatos automáticos”. Assim, como será contra a Constituição estabelecer quotas de recrutamento pelas três categorias mencionadas em termos muito favoráveis aos juízes das Relações. Podemos também dizer que
os critérios de acesso ao STJ, devem aplicar-se também ao Supremo Tribunal Administrativo. Ou seja, deve existir um concurso público, assim
como se deve respeitar o princípio de abertura a outros juristas. Como
noutras coisas da vida, não temos dúvidas que temos dos melhores Magistrados Judiciais do mundo. Qualquer excepção confirma de longe a regra.
Um juiz corrupto, ou um Magistrado do Ministério Público, a se provar,
é porventura o grau máximo da corrupção paradoxal.5 Tem que ser punido como exemplo. E é justamente este “corpo único” que constitui um
dos pilares fundamentais do Estado de Direito social, democrático, livre e
verdadeiro. Face aos inúmeros casos de corrupção que têm sido expelidos
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pela comunicação social lusa e estrangeira, sempre devemos lembrar aos
Magistrados Judiciais e do Ministério Público, no caso luso, que nós, o
Povo estamos convosco na procura duma Justiça cada vez mais de acordo
com o espaço e/ou tempo e/ou Estado de Direito, social e democrático.
2. MAGISTRATURA DOS TRIBUNAIS JUDICIAIS II
A Magistratura dos Tribunais Judiciais, os juízes, estão sujeitos a determinadas garantias e incompatibilidades. Assim como a regras de nomeação, colocação, transferência e promoção de juízes. Comecemos pelas
primeiras. Sigamos Gomes Canotilho e Vital Moreira.6 De acordo com
o art. 216º da CRP-Constituição da República Portuguesa, “1. Os juízes
são inamovíveis, não podendo ser transferidos, suspensos, aposentados
ou demitidos senão nos casos previstos na lei. / 2. Os juízes não podem
ser responsabilizados pelas suas decisões, salvas as excepções consignadas na lei. / 3. Os juízes em exercício não podem desempenhar qualquer
outra função pública ou privada, salvo as funções docentes ou de investigação científica de natureza jurídica, não remuneradas, nos termos da lei.
/ 4. Os juízes em exercício não podem ser nomeados para comissões de
serviço estranhas à actividade dos tribunais sem autorização do conselho
superior competente. / 5. A lei pode estabelecer outras incompatibilidades com o exercício da função de juiz”. As garantias da inamovibilidade e
irresponsabilidade são válidas para todos os juízes. A exclusividade funcional somente se pode aplicar aos juízes profissionais. Tais características
relacionam-se com a dedicação exclusiva dos juízes profissionais. Logo, é
fundamental assegurar a independência dos Tribunais e a independência
dos juízes. É, pois, sobre a imparcialidade que os juízes se devem debruçar. Não é absoluto, mas uma reserva ou garantia de legalidade. Pelo que,
quer a inamovibilidade, quer a irresponsabilidade, podem ser restringidas, desde que tal compressão seja proporcional, adequada e necessária,
respeitando também a intervenção mínima (art. 18º CRP). O princípio
da irresponsabilidade dos juízes não é assim tão simples: 1º há uma garantia da força jurídica das sentenças, i.e., contra as decisões dos juízes,
recorre-se das sentenças para os Tribunais superiores e não se intentam
acções contra os próprios juízes; 2º pode haver responsabilidade disciplinar e/ou criminal (pode existir responsabilidade disciplinar e/ou criminal no exercício das funções dos juízes); 3º pode existir responsabilidade
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civil-pública por danos provocados no exercício da função jurisdicional,
mas uma coisa é a responsabilidade do Estado e outra dos próprios juízes (não pode haver responsabilidade directa dos juízes, sem prejuízo do
direito de regresso por parte do Estado, desde que seja por dolo). Aqui,
salvo o devido respeito, discordamos dogmaticamente dos Mestres Gomes Canotilho/Vital Moreira, pois não fazemos equivaler o dolo a culpa
grave. Já o princípio da inamovibilidade não garante o carácter vitalício
da Magistratura, embora esta última, na prática, acabe por ser uma das
características principais. Existe também um princípio de dedicação exclusiva. Para evitar a dispersão, mas também a dependência económica.
É uma incompatibilidade de exercício. O ensino e investigação jurídicas
são possíveis, desde que gratuitas. Há pois uma incompatibilidade com o
exercício de qualquer cargo público, com excepção de membro do CSM-Conselho Superior da Magistratura. Os juízes não podem ser nomeados
para comissões de serviço extra-judiciais sem autorização do CSM. V.g.
Polícia Judiciária. Por causa da separação de poderes, diga-se que é saudável que a forte restrição ou mesmo proibição de actividades políticas.
Não sendo trabalhadores ou funcionários públicos, os juízes têm todavia
direito a ter v.g. um sindicato. É contra a Constituição, contudo, o exercício, v.g., duma greve. Repare-se finalmente que poderão existir outras
incompatibilidades com o exercício da função de juiz: a imparcialidade
pode exigir recusa ou impedimento perante certo processo. Certo, certo
também, é que, como já dissemos, temos em países como Portugal juízes
da melhor qualidade que há no mundo.
3. MAGISTRATURA DOS TRIBUNAIS JUDICIAIS III
Como se viu, a Magistratura dos Tribunais Judiciais, juízes, estão sujeitos a regras de nomeação, colocação, transferência e promoção de juízes. Continuamos a seguir Gomes Canotilho e Vital Moreira.7 De acordo
com o art. 217º da CRP, “1. A nomeação, a colocação, a transferência e a
promoção dos juízes dos tribunais judiciais e o exercício da acção disciplinar competem ao Conselho Superior da Magistratura, nos termos da
lei. / 2. A nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos juízes
dos tribunais administrativos e fiscais, bem como o exercício da acção
disciplinar, competem ao respectivo conselho superior, nos termos da lei.
/ 3. A lei define as regras e determina a competência para a colocação,
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transferência e promoção, bem como para o exercício da acção disciplinar
em relação aos juízes dos restantes tribunais, com salvaguarda das garantias previstas na Constituição”. Esta norma acentua a importância fundamental das garantias de independência e autonomia dos juízes em face
do poder político. Com a actual redacção foi abolida toda a intervenção
externa directa nas nomeações, colocação, transferência e promoção dos
juízes, quer dos Tribunais Judiciais, quer dos Tribunais Administrativos
e Fiscais. Assim como a respectiva disciplina. O Conselho Superior da
Magistratura tem uma composição que está estabelecida de modo directo
na Constituição, art. 218º, e que também define o estatuto dos seus membros. Já no que se refere ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos isso não está previsto na CRP em termos também de composição.
Mas, mutatis mutandis, os princípios devem ser os mesmos. Ou seja, deve
existir um equilíbrio entre a representação dos juízes e os elementos exteriores à magistratura, com afastamento de membros designados pelo
Governo, por causa da proibição de ingerência do executivo na gestão
da magistratura. Quanto aos recursos das deliberações dos plenários dos
Conselhos Superiores em questões de mérito e disciplina, as normas que
remetem para o Supremo Tribunal de Justiça têm sido apreciadas pelo
Tribunal Constitucional como isentas de inconstitucionalidade (Ac. TC.
nº 290/99 e Ac. TC. nº 421/00). A questão é que o art. 212º/3 CRP remete
para os Tribunais Administrativos e Fiscais… Já os juízes das restantes
categorias de Tribunais estão sujeitos ao seguinte: a CRP remete para a
lei a determinação da competência e a definição do regime de colocação,
transferência e promoção, bem como o processamento do poder disciplinar. Duas ideias ficam claras: a) pode ser previsto em relação a esses juízes
a criação de um órgão autónomo de gestão, com similitude ao CSM-Conselho Superior da Magistratura; b) têm que ser respeitadas as garantias de
independência sem, portanto, uma eventual e comprometedora dependência do poder político. Eventuais nomeações governamentais deverão
estar sempre associadas a concursos públicos com as mais elevadas regras
de transparência. São de recusar critérios selectivos abusivos e endogâmicos. Não podemos esquecer por outro lado a existência de legislação
ordinária sobre este assunto. Estamos a falar do Estatuto dos Magistrados
Judiciais, i.e., a Lei nº 21/85, de 30 de Julho, com alterações até à Lei nº
114/2017, de 29 de Dezembro. Os nossos Magistrados Judiciais são, na
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maioria dos casos, dos melhores preparados do mundo. O problema da
lentidão da Justiça em certas ocasiões em Portugal está na maioria esmagadora dos casos relacionado não com a incompetência dos Magistrados
em si mesmos, mas antes com a incompetência da gestão governativa na
área também da Justiça nos últimos anos e ainda que com honrosas excepções. O panorama geral das políticas gerais da Justiça sofre excesso
de retrocessos cada vez que muda a cor do governo. Já para não falar nas
inadmissíveis pressões ilegítimas que tantas e tantas vezes se faz em cima
dos Magistrados. Haja Fé e Esperança, diríamos.
4. MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO-DE-DIREITO DEMOCRÁTICO
Melhor: Ministério Público e Estado-de-Direito democrático, social,
livre e verdadeiro. A importância do MP-Ministério Público é, pois, essencial em absoluto. Não é por acaso que no presente momento temos
nas mais altas hierarquias do Estado diversas personalidades que são provenientes do Ministério Público como p.e.: o Sr. Presidente do Supremo
Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura António Silva
Henriques Gaspar; a Srª Ministra da Justiça Francisca Van Dunem; a Srª
Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal. Os quais, como
evidente, não seriam profissionais úteis se não tivessem inúmeros outros a
trabalhar consigo em equipa. Mas esta importância essencial do Ministério
Público deve-se muito ao processo penal idealizado também pelos Professores Catedráticos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
uns dos pais nucleares do direito penal português, Figueiredo Dias e Costa Andrade. No ordenamento jurídico português reina o chamado princípio do acusatório, sendo fulcral esta autonomia orgânica e estatutária,
dentro da chamada Justiça, entre Magistratura Judicial e Magistratura do
Ministério Público. A consagração constitucional do Ministério Público
encontra-se no respectivo art. 219º CRP (“Funções e Estatuto”): “1. Ao
Ministério Público compete representar o Estado e defender os interesses
que a lei determinar, bem como, com observância do disposto no número
seguinte e nos termos da lei, participar na execução da política criminal
definida pelos órgãos de soberania, exercer a acção penal orientada pelo
princípio da legalidade e defender a legalidade democrática. 2. O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia, nos termos da lei. 3.
A lei estabelece formas especiais de assessoria junto do Ministério Público
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nos casos dos crimes estritamente militares. 4. Os agentes do Ministério
Público são magistrados responsáveis, hierarquicamente subordinados, e
não podem ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos senão
nos casos previstos na lei. 5. A nomeação, colocação, transferência e promoção dos agentes do Ministério Público e o exercício da acção disciplinar
competem à Procuradoria-Geral da República”. Quanto ao seu Estatuto, é
indispensável consultar a Lei nº 47/86, de 15/10, com alterações até à Lei
nº 9/2011, de 12 de Abril. E também neste enquadramento não podemos
dizer que tudo obedece a uma qualquer nova espécie de ciências exactas.
Não esquecendo a frase daquele que foi meu patrão durante 10 anos, o
Sr. Engº Belmiro de Azevedo, várias vezes catalogado como o “homem
mais rico de Portugal”8: “o Direito é a matemática das Letras”. Vejamos:
começou por ser um representante do Rei junto da autoridade judiciária,
passando a órgãos dos Tribunais dependente do Governo e finalmente
magistrado independente e autónomo. Assim, a CRP de 1976 acolheu o
MP como órgão da justiça independente e autónomo, subtraído, contudo,
à dependência do poder executivo e elevado à categoria de Magistratura, com garantias específicas aproximadas das dos Magistrados Judiciais.
A Constituição-CRP não refere todavia qual o seu lugar exacto nos Tribunais, como, claro está, órgãos de soberania que efectivamente são. A
CRP também não especifica com exactidão quanto à sua organização e do
porquê exactamente da sua estrutura hierárquica. Com excepção, como
é lógico, da figura do Procurador-Geral da República. Qual é afinal o seu
estatuto face ao Governo? Que diz a CRP sobre isto? É que a subordinação é e seria incompatível com a autonomização funcional e orgânica do
próprio MP. A mesma CRP quase não aborda o Estatuto do MP. Certo que
a nossa Constituição tem sido elogiada por ser escorreita, mas também é
claro que a abordagem do MP é sobretudo remetida para a legislação ordinária, por meio do Estatuto. O que, claro está, acaba por ter consequências
na concretização do real papel e poderes do MP. Não é menos verdade que
Portugal tem também dos melhores Magistrados do Ministério Público
quando comparados com outros países no mundo.
5. MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO-DE-DIREITO DEMOCRÁTICO II
MP-Ministério Público e Estado-de-Direito Democrático, Social, Li-
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vre e Verdadeiro9. As funções do MP podem ser divididas em áreas, dentro do acusatório, com investigação e “oportunidade”: 1) representação do
Estado nos Tribunais como se fosse um “advogado do Estado”; 2) exercício da acção penal sendo complexo afirmar até onde vai a sua margem
de liberdade; 3) defesa da legalidade democrática, que na fiscalização da
constitucionalidade, quer, já antes, no contencioso administrativo e fiscal;
4) defesa de pessoas mais frágeis como menores ou idosos, trabalhadores, ausentes, entre outros. Quanto à defesa da legalidade democrática:
art.s 3º/2, 199º/f e 272º/1 da CRP-Constituição da República Portuguesa.
Assim, o MP tem o dever constitucional de fiscalização dos actos e condutas das autoridades públicas, mas também privadas com poderes públicos de acordo com os princípios da legalidade e juridicidade. Em termos
de direito do trabalho, v.g., o MP tem um papel fundamental na defesa
da legalidade democrática-social. É o MP que patrocina oficiosamente os
trabalhadores e familiares, defendendo os seus direitos sociais. Fundamental! O MP tem legitimidade para interpor acções com vista à defesa
de bens ambientais, bem como interpor e intervir em processos principais
e cautelares com vista à defesa de bens e valores protegidos do ponto de
vista constitucional, quer seja o ambiente, saúde pública, ordenamento do
território, urbanismo, bens do Estado, enfim, qualidade de vida colectiva pública e individual e com interesse público. Também pode interpor
acções relativas a contratos ou com vista ao arquivamento de julgamentos dos processos referentes à concretização de responsabilidades financeiras. No âmbito administrativo também tem legitimidade activa para
a prossecução da acção junto dos tribunais administrativos na defesa da
legalidade em geral, assim como para pedir a condenação da prática dum
acto administrativo, devido do ponto de vista legal, assim que esteja em
consideração a defesa de direitos (e deveres) fundamentais ou de interesse
público e que seja considerado relevante em especial. Mas o MP também
tem uma legitimidade para a defesa da constitucionalidade e da legalidade reforçada de acordo com o art. 280º/3 e 5 CRP, entre outras normas
da legislação reforçada e/ou ordinária que nos escusamos de transcrever
aqui. Mas ao MP compete ainda a defesa da legalidade por meio da impugnação de normas provenientes de cardápios de direito administrativo.
O MP tem igualmente legitimidade para o pedido de declaração da ilegalidade por omissão de normas cuja adopção, sob disposições de direito
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administrativo, seja necessária para dar exequibilidade a actos legislativos
necessitados de regulamentação. Há todavia zonas que podem resultar incongruentes: v.g., nem sempre a defesa dos interesses privados do Estado
pode ser compatível com a defesa da legalidade democrática. Bem como
se pode observar: o MP compete representar o Estado? Sim, exercendo a
acção penal e defendendo a legalidade democrática. Mas o MP também
está presente no processo tutelar e/ou “de protecção” de menores p.e.. E se
o Estado agir como pessoa privada, no caso v.g. de acções cíveis em que
o Estado seja parte, “o MP não representa aqui o Estado”. São duas faces,
pois. O advogado do Estado e o Procurador do Estado. Ora, aqui bem se
pode dizer que noutros ordenamentos jurídicos, inclusive da UE, isto simplesmente não existe. Já para não falar na figura do Promotor e Procurador de Justiça e/ou Defensor Público não confundível com o Procurador
da República naqueles sistemas de características mais anglo-saxónicas
ou mistos continentais europeus. Em Portugal, representar o Estado é defender interesses públicos, da comunidade, da República, dos cidadãos
individualizados, mas também do Povo, nós. É também aqui, necessário,
adequado e proporcional, art. 18º CRP.
6. MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO-DE-DIREITO DEMOCRÁTICO III
Foi com a Lei Constitucional nº 1/1997 que as funções do MP passaram a considerar a participação na execução da política criminal definida
pelos órgãos de soberania. Neste sentido, devemos também depois enquadrar os princípios estruturantes do processo penal e a reforma do CPP-Código de Processo Penal de 1998. Assim, é de frisar a relação entre MP
e política criminal, i.e., uma “agenda penal” com respeito pelas reservas de
lei, mas também com definição de linhas de direcção política: através da
lei-quadro de política criminal e/ou resoluções. A política criminal convive com o direito e processo penal e a criminologia. O MP está por conseguinte enquadrado pela própria Constituição: a) princípio da autonomia;
b) princípio da independência dos tribunais, das autoridades judiciárias,
pois o MP não pode ser condicionado por outros órgãos de soberania;
c) princípio da legalidade da acção penal. O “regime de prioridades” outorgado ao MP não parece implicar qualquer inconstitucionalidade. São
assim possíveis critérios não tão rígidos em termos de legalidade da acção
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penal: i) não prejudicando a igualdade na acção penal, é possível individualizar a prioridade da investigação tendo em consideração a dignidade e importância dos bens jurídicos protegidos; ii) afastando contudo as
chamadas medidas individuais e similares tendo como destinatário o MP
a partir doutros órgãos de soberania; iii) observação das competências
dos tribunais na execução dessas mesmas políticas. Nada disto constitui o
completo afastar da hipótese de existirem orientações gerais do respectivo
Governo – ouvido o Presidente da República – como p.e.: prioridades em
face de crimes de terrorismo ou criminalidade altamente organizada e/ou
em áreas de profundo alarme público como é o crime de abuso sexual de
crianças. Nada de novo, de acordo com o Conselho da União Europeia.
O MP tem um estatuto próprio e autonomia. Na III República, pós-25
de Abril, o MP assume autonomia perante o Governo, Presidente e Assembleia da República, mas também perante os juízes-Magistrados judiciais. Não há hierarquias em relação ao Governo e há separação orgânica
e funcional dos juízes-Magistrados. A independência e autonomia do MP
é pois perante os Tribunais: sem, por um lado, interferências, dependências ou condicionamentos entre os poderes do Estado, ou seja, com independência; mas também, por outro lado, com autonomia no seu próprio
estatuto ou no exercício das suas funções e competências. Mas, como em
tudo na vida, nem tudo são rosas. Assim: 1º a constitucionalização da independência do MP, em face dos outros órgãos de soberania, não está
construída de modo deveras nítido: as interpretações são diversas; 2º já
pela autonomia podemos dizer que regem justas especialidades também
estatutárias quanto às transferências, demissões ou suspensões. Sempre
com legalidade e igualdade. O estatuto do MP tenta pois colmatar alguns
vazios constitucionais inclusive no acesso a esta magistratura. O MP rege-se pela responsabilidade, hierarquia interna, mas também a inamovibilidade, assim como a incompatibilidade com outras funções. Mas a subordinação hierárquica também cria atritos interpretativos no que concerne
às relações entre MP e Governo – deve prevalecer a autonomia do MP
sem prejuízo da nomeação e exoneração do PGR-Procurador-Geral da
República pelo Governo -, mas também no que diz respeito à hierarquia
interna do MP, a qual, ao invés dos juízes, constitui um único corpo. Não
esquecer que a assessoria ao MP nos crimes militares tem especificidades
próprias. Importante é também afirmar que é o PGR que tem funções
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de nomeação e gestão do MP e não o Governo. Já quanto às garantias e
incompatibilidades do MP, mutatismutandis, aplicam-se as regras dos juízes-Magistrados, bem como o próprio estatuto do MP. Por um MP sempre
com ética.
7. CONSTITUCIONALIDADE DO CONSELHO SUPERIOR DA
MAGISTRATURA
O CSM-Conselho Superior da Magistratura é um órgão constitucional autónomo que tem como objectivo primordial a gestão e disciplina
da magistratura dos tribunais judiciais. A sua razão de ser constitucional, bem como a sua formação devem respeitar dois pressupostos essenciais: 1) garantir a autonomia dos juízes dos tribunais judiciais, de modo
a torná-los independentes do Governo e da Administração; 2) mitigar
de certa forma a ausência de legitimação democrática dos juízes como
titulares dos órgãos de soberania, abarcando, por conseguinte, quer o
PR-Presidente da República, quer a AR-Assembleia da República na sua
estruturação. São dois órgãos de legitimidade democrática que vão assim
ter influência também democrática na escolha dos membros do CSM.
Vamos então continuar a seguir Dias/Canotilho/Andrade.10 Em termos
constitucionais deve ser desde logo cfr. o art. 218º da CRP-Constituição
da República Portuguesa, CSM: “1. O Conselho Superior da Magistratura
é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e composto
pelos seguintes vogais: / a) Dois designados pelo Presidente da República;
/ b) Sete eleitos pela Assembleia da República; / c) Sete juízes eleitos pelos
seus pares, de harmonia com o princípio da representação proporcional.
/ 2. As regras sobre garantias dos juízes são aplicáveis a todos os vogais
do Conselho Superior da Magistratura. / 3. A lei poderá prever que do
Conselho Superior da Magistratura façam parte funcionários de justiça,
eleitos pelos seus pares, com intervenção restrita à discussão e votação
das matérias relativas à apreciação do mérito profissional e ao exercício da
função disciplinar sobre os funcionários de justiça”. É importante salientar
que a composição do CSM começou por ser apenas de juízes, passando
depois por um período misto de transição e resultando no reforço constitucional actual de não magistrados, os quais, inclusive, são hoje maioria numérica. A própria LC-Lei Constitucional nº 1/97 libertou o PR de
ter que indicar obrigatoriamente um magistrado. E quais são as regras
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actuais? I) Contra a “autogestão corporativa da magistratura”, acentua-se
a democracia ao dar o poder de indicação, quer ao PR, quer à AR; II)
Não se afasta a fundamental presença de magistrados muitos deles eleitos
pelos próprios (eixo essencial); III) Não pode haver membros indicados
pelo Governo, ou seja, poder executivo, de maneira a evitar tentações de
ingerência; IV) A presidência é por inerência, a nosso ver bem desde que
constitucional-constitucional como tem sido, do Sr. Presidente do STJ-Supremo Tribunal de Justiça (evitam-se eventuais conflitos). É relevante
frisar que os 7 vogais do CSM são eleitos pela AR e por 2/3 dos deputados
(163º/h CRP). Logo, a maioria parlamentar não se consegue apropriar de
todo o processo, tendo que negociar. Já os magistrados que são eleitos
pelos magistrados, são-no por via proporcional, respeitando tendências
democráticas. Importante salientar que os membros do CSM desfrutam
das garantias dos juízes. Referimo-nos à inamovibilidade e/ou “irresponsabilidade”, cfr. art. 216º/1 e 2 CRP. Já as incompatibilidades dos juízes não
se aplicam tout court. Os funcionários da justiça dos tribunais judiciais
podem usufruir do regime de autonomia dos juízes, cabendo ao CSM
avaliar o mérito profissional e o exercício do poder disciplinar. São assim
“funcionários públicos especiais”. Não sendo contudo a CRP clara quanto
ao poder disciplinar do CSM sobre os funcionários da justiça, o problema
tem sido colocado em termos constitucionais (v.g. Ac. do Tribunal Constitucional nº 148/07). Não esquecendo também a Lei nº 36/2007, de 14/8,
a qual aprova “o regime de organização e funcionamento do” CSM. Assim
como o regulamento interno do CSM, Diário da República, II, 10/11/16.
Tudo para concluirmos da importância fundamental do CSM no aperfeiçoamento do Estado (espaço/tempo) de Direito social, democrático, livre
e verdadeiro.
8. CONSELHOS SUPERIORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS
Se o CSM tem um artigo constitucional próprio na Constituição
da República Portuguesa (art. 218º CRP), o mesmo não acontece com o
CSMP e CSTAF. É um facto objectivo que porventura deve ser tido em
consideração numa futura revisão da CRP? Wichtigist, dassmannichtaufhörtzufragen, já dizia Albert Einstein. Neste sentido, em muitos aspectos,
o modelo de referência constitucional dos CSMP e CSTAF é do CSM, art.
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218º CRP. Seguimos Dias/Andrade/Canotilho/Moreira.11 O CSMP, lógico,
tem uma página na internet, a qual pode ser acessada12. Não chega apenas
fazê-lo por revistas científicas que quase ninguém lê. Como alguns, ainda
muitos, assim andam iludidos. No CSMP entram representantes eleitos
pelos próprios magistrados do MP e membros eleitos pela Assembleia da
República (AR). Assim, como que a CRP garante um autogoverno do MP,
garantindo, ao mesmo tempo, uma legitimidade mínima democrática. A
CRP, contudo, refere apenas membros eleitos pelos magistrados do MP e
membros eleitos pela AR. Se se verificar o CSM, neste caso, também há
designação por parte do Presidente da República (PR), o que constitui
uma diferença de pormenor, mas assinalável. Dir-se-á que o PR é quem
nomeia o Procurador-Geral da República (PGR), ainda que sob proposta
do Governo (art. 133º/m CRP). O CSMP não tem todavia membros indicados pelo próprio Governo, o que nos parece ser mais do que lógico.
Assim, a autonomia da PGR permanece substancial, apesar do PGR ser
indicado ao PR pelo Governo. Canotilho/Moreira consideram inclusive ser “inconstitucional” o art. 15º/2, g. do Estatuto do MP que prevê a
designação pelo Ministério da Justiça de duas “personalidades de reconhecido mérito”. Outra diferença em relação ao CSM (art. 218º CRP), é
que a CRP não especifica o número de membros do CSMP, nem sequer
o modo como dentro do mesmo CSMP se repartem os membros eleitos
pelos agentes do MP e os membros eleitos pela AR. E quais são afinal os
poderes do CSMP? E qual a delimitação com os poderes da PGR? São perguntas que a CRP não responde claro. Não esquecendo, por outro lado,
que na eleição dos membros do CSMP (art.s 142º/h e 163º/g CRP), a AR
funciona como colégio eleitoral formado pelo conjunto dos deputados.
Assim, há um benefício para os partidos maioritários. Sendo a CRP omissa, a legislação optou pelo método de Hondt, o que beneficia as listas mais
votadas. No que diz respeito ao CSTAFiscais, a CRP ainda é mais omissa,
pelo que é a legislação comum a tomar conta do assunto, incluindo o seu
regime e composição. Também o CSTAF tem uma página na internet13.
Podemos então dizer que a lei não poderá deixar de perseguir o modelo já consolidado na CRP do CSM, designadamente quanto ao equilíbrio
entre a representação dos juízes e elementos exteriores às magistraturas,
com afastamento de membros designados pelo Governo, de modo a não
haver enviesamento das relações institucionais. Afinal, nada que não se
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inspire no “iluminismo” da Revolução Francesa de 14/7/1789 e que já tinha fervilhado antes em 4/7/1776 na Declaração de Independência dos
EUA. Ou George Washington não guardasse ciosamente uma das Chaves
da Bastilha na sua casa de campo. Voltaire, Montesquieu, Diderot, Locke,
Kant, entre Outros. E a Estátua da Liberdade não tivesse sido oferecida aos
EUA pela França. Bem sabendo que muitas monarquias constitucionais
são mais republicanas do que muitas repúblicas e vice-versa! Basta pensar
nos países nórdicos e nas ditaduras republicanas.
9. (IN)CONSTITUCIONALIDADE NO ACESSO AO SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Neste ponto, seguimos a lição de Gomes Canotilho e Vidal Moreira14: “O acesso ao Supremo Tribunal de Justiça tem regras específicas
(nº4), sublinhando a Constituição duas: (a) não está aberto somente aos
juízes dos tribunais judiciais (não necessariamente limitado aos das Relações), mas também aos magistrados do MP (mormente, dos mais altos
escalões) e a outros juristas (professores de direito, advogados, etc.) não
sendo, por isso, um “tribunal de carreira”; (b) o acesso faz-se sempre por
concurso, estando excluídos outros critérios, designadamente a antiguidade. Nestes termos, afigura-se que não respeita os parâmetros constitucionais o regime legal que limita as candidaturas de juízes ao terço mais
antigo dos juízes das relações (considerados candidatos automáticos) e
que estabelece quotas de recrutamento pelas três categorias mencionadas em termos excessivamente favoráveis aos juízes das relações”. E: “Os
critérios constitucionais de acesso aos tribunais judiciais, nomeadamente
ao STJ, devem, na medida do possível, transferir-se para o acesso aos tribunais administrativos e fiscais, designadamente ao STA” (Supremo Tribunal Administrativo), “sobretudo quanto aos princípios materiais a eles
subjacentes: (1) princípio do concurso público; (2) princípio da abertura
a outros juristas (cfr. L nº 13/2002, arts. 60º e ss., que recorta um regime
de provimento de vagas dificilmente compatível com estes dois princípios)”. Sobre as Magistraturas Judicial e do Ministério Público, bem como
dos Conselhos Superiores da Magistratura, Ministério Público e Tribunais
Administrativos e Fiscais, as nossas publicações já assinaladas no Diário
do Minho, entre outras:10/3; 17/3; 24/3; 12/5; 19/5; 26/5; 9/6; e 14/7/17.
Sobre o acesso ao STJ, os art.s 50º e ss. do EMJ-Estatuto dos Magistrados
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Judiciais, até à Lei nº 9/2011, de 12/4. Em concreto? A lista do último
concurso no qual ficaram graduados em termos de nºs os seguintes juristas: a) “Como concorrentes necessários, os juízes Desembargadores:”
34; b) “Como concorrentes voluntários os Procuradores-Gerais Adjuntos:” 6; c) “Como juristas de reconhecido mérito e idoneidade cívica, os
Professores Doutores:” (esquecendo o relator que poderiam ser Advogados ou Solicitadores sem mestrado ou doutoramento? Além de que eles
também existem em diferentes graus de ensino e nos Politécnicos, muitos
dos quais inseridos dentro de Universidades ou cujos quadros trabalham
em ambos os locais) 8. Já por aqui se vê o desequilíbrio inconstitucional
dos números para preenchimento das vagas no STJ, um Tribunal que não
é de carreira ou “corporativo” (como a 1ª Instância/Relação) e que deveria
representar toda a República, seguindo inclusive a análise científica há
muito identificada por Boaventura Sousa Santos de poder também aceitar
sociólogos, filósofos, historiadores, jornalistas, empresários (sem interferência dos poderes políticos-políticos) enfim, outras ciências, até porque
todos teriam direito a assessores especializados. Isso já acontece aliás noutros Ordenamentos Jurídicos! Refere o art. 52º/6 do EMJ: “6 - A repartição
de vagas faz-se sucessivamente do seguinte modo: / a) Três em cada cinco
vagas são preenchidas por juízes da relação; / b) Uma em cada cinco vagas
é preenchida por procuradores-gerais-adjuntos; /c) Uma em cada cinco
vagas é necessariamente preenchida por juristas de reconhecido mérito; /
d) As vagas não preenchidas nos termos da alínea b) são atribuídas a juízes da Relação; / e) As vagas não preenchidas nos termos da alínea c)
não podem ser preenchidas por outros candidatos. / 7 - Na nomeação de
juízes da relação e de procuradores-gerais-adjuntos deve ter-se em conta a
antiguidade relativa dos concorrentes dentro de cada classe”. Na legislação
é inegável que ficou consagrada uma inconstitucionalidade. Em termos
práticos isto significa que nos próximos 3 anos – concurso -, entrarão no
STJ 2 ou 3 PGA e 2 ou 3 juristas de mérito apenas. Entretanto já entraram
4, mas cuja seriação hierárquica resulta assaz duvidosa do ponto de vista
objectivo.Morosidade e ineficácia da Justiça portuguesa têm que sofrer
uma reforma de choque: a OCDE-Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicoassim exige.15 O legislador tem que intervir já
aqui. Já devia ter havido intervenção.
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10. SELECÇÃO DOS JUÍZES E DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA
A selecção dos Juízes e Procuradores da República é feita em Portugal por profissionais e/ou personalidades e representantes de projectos de
relevo: Juízes Conselheiros do STJ, Juízes Desembargadores dos Tribunais
da Relação, Advogados, Procuradores do MP, Professores universitários
e Investigadores, Economistas, Gestores, Directores e Outros. Eu próprio
já estive presente em vários Júris e concursos públicos de acesso à Magistratura. A legislação presente que rege estas matérias é a seguinte: Lei
nº 2/2008, de 14/1, Leis n.os 60/2011, de 28/11, e 45/2013, de 3/7; Regulamento Interno do Centro de Estudos Judiciários DR, 2ª s., nº 150, de
5/8/09 (Reg. nº 339/09), e republicado no DR, 2ª s., nº 71, de 10/4/14;
Código do Procedimento Administrativo, DL 4/15, de 7/1. As provas são
escritas e orais. Pela via académica, existe uma fase escrita, que objectiva avaliar a qualidade da informação transmitida pelo(a) candidato(a),
a capacidade de aplicação do Direito ao caso, a pertinência do conteúdo
das respostas, a capacidade de análise e de síntese, a simplicidade e clareza da exposição e o domínio da língua portuguesa, compreendendo as
seguintes provas de conhecimentos, com a duração de 3 horas cada, nos
termos do nº 2 do artigo 16º da Lei nº 2/08, de 14/1: 1ª Resolução de casos
de direito civil e comercial e de direito processual civil; 2ª Resolução de
casos de direito penal e de direito processual penal; 3ª Desenvolvimento
de temas culturais, sociais ou económicos. Temos depois uma fase oral
que objectiva avaliar os conhecimentos jurídicos do(a) candidato(a), a
capacidade de crítica, de argumentação e exposição, a expressão oral e o
domínio da língua portuguesa, com as seguintes provas de conhecimentos, nos termos do nº 2 do artigo 19º da Lei nº 2/08, de 14/1: a) Discussão
sobre temas de direito constitucional, direito da EU-União Europeia e organização judiciária; b) Discussão sobre direito civil e direito processual
civil e direito comercial; c) Discussão sobre direito penal e direito processual penal; d) Discussão sobre temas de direito administrativo, direito
económico, direito da família e das crianças e direito do trabalho, sendo
que a área temática da prova é determinada por sorteio, realizado com a
antecedência de 48 horas. Já depois, com carácter eliminatório, temos um
exame psicológico de seleção, sendo baseado numa avaliação psicológica
que visa avaliar as capacidades e as características de personalidade dos/
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as candidatos/as para o exercício da magistratura, mediante a utilização
de técnicas psicológicas, e que determina a exclusão do concurso dos/as
candidatos/as que obtiverem a avaliação de “não favorável”, cfr. art. 21º
da Lei nº 2/08, de 14/1. Já pela via da experiência profissional referida
no ponto ii) da alínea c) do nº 3 do Aviso e pela ordem a seguir indicada:
prova escrita, referida no nº 3 do artigo 16º da Lei nº 2/2008, de 14/1, com
a duração de 4 horas, eliminatória para os(a) candidatos(a) que nela obtiverem nota inferior a 10 valores, consistindo na redação duma decisão, a
partir dum conjunto de peças relevantes que constam habitualmente dum
processo judicial, em matéria cível ou penal, consoante a opção do(a) candidato(a), efetuada no requerimento de candidatura, nos termos do nº 7
deste Aviso. Segue-se a avaliação curricular, eliminatória para os(a) candidatos(a) que nesta prova obtiverem nota inferior a 10 valores: prova pública prestada pelo(a) candidato(a), com o objetivo de, através da discussão
do seu percurso e atividade curricular, avaliar e classificar a consistência e
relevância da sua experiência profissional, na área forense ou em áreas conexas, para o exercício da magistratura, que inclui uma discussão sobre o
currículo e a experiência profissional do(a) candidato(a) e uma discussão
sobre temas de direito, baseada na experiência do(a) candidato(a), que
pode assumir a forma de exposição e discussão dum caso prático. Segue-se também o exame psicológico de seleção. No caso das provas orais,
cada um dos Membros é, dentro das matérias jurídico-científicas correspondentes, totalmente livre para colocar as perguntas que bem entender.
O texto em consideração tem por base o “Aviso 15620/2017”, publicado no
Diário da República Série II, 29/12/17.
11. AS INSTITUIÇÕES DE PORTUGAL E OS DIREITOS DA
PERSONALIDADE
O século XXI pode ser considerado o espaço temporal em que mais
de intensifica(ra)m as violações dos direitos da personalidade. Talvez,
em nenhum período da história da humanidade isto tenha ocorrido com
tanta frequência, revelando a perda da sensibilidade e, ao mesmo tempo,
desrespeito aos valores básicos da pessoa humana.
Observava Zulmar Fachin, ainda no expirar do século XX, que “O
homem já não consegue ser dono do seu espaço. Está vigiado, cercado,
encurralado. Na rua - e mesmo no refúgio do seu lar -não consegue deixar
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de ser alvo frequente das investidas contra sua esfera privada que, deixando de ser seu bem exclusivo, já não lhe pertence mais”16.
A pessoa humana desenvolve-se em sociedade. Convive. E neste
convívio social, ela precisa ter sua autonomia resguardada. Esta tarefa natural deve ser desempenhada pela própria pessoa, em um ambiente social
adequado. Lembra José de Oliveira Ascensão que “ninguém substitui a
pessoa no autodesenvolvimento da personalidade, mas a organização social deve ser propícia ao seu desempenho17.
Se, por um lado, os direitos da personalidade (honra, imagem, privacidade etc) tem sofrido violações constantes, tanto em Portugal quanto em outros países, é preciso reconhecer que as instituições portuguesas
tem tido posição firme em defesa dos direitos da personalidade.
Neste sentido, o Ministério Público tem atuado com zelo e determinação em uma pluralidade de casos, sendo uns de caráter restrito, na proteção de direito da personalidade de pessoas que optam pelo anonimato.
Outros casos, no entanto, são dotados de larga abrangência e repercussão
sociais.
No que tange à Magistratura Judicial, pode-se afirmar que o papel
dos juízes e, especificamente, do Supremo Tribunal de Justiça, a pessoa
humana tem encontrado firme proteção dos seus direitos da personalidade. Um bom exemplo é o caso que versou sobre a proteção à imagem e ao
bom nome, frente à liberdade de informação.
I - Se nenhumas dúvidas existem quanto à dignidade constitucional do princípio fundamental da liberdade de expressão e do direito de informação (“liberdade de informar”, “de
se informar” e “de ser informado”), também se perfila como
não menos relevante o princípio da salvaguarda do bom
nome e reputação individuais, e o direito à imagem e reputação - cfr. art.º 26, n.° 1, da CRP. II - A liberdade de expressão
não pode (e não deve) atentar contra o direito ao bom nome
e reputação, salvo quando estiver em causa um interesse público que se sobreponha àqueles e a divulgação dos factos
seja feita de forma a não exceder o estritamente necessário a
tal salvaguarda18.
Nota-se, neste sentido, que o Tribunal Constitucional de Portugal,
a exemplo de diversos outros órgãos da Magistratura Judicial, tem protegido os direitos da personalidade, como é o caso de decisão acima, que
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resguardou o direito à imagem ao bom nome da pessoa humana.
12. CONCLUSÃO
Assim como as funções do juiz, Magistrado Judicial, são diferentes
das funções do Procurador, Magistrado do Ministério Público. Ambas as
profissões - que são profissões públicas como não poderia deixar de ser
-, têm fundamento na Constituição da República Portuguesa. E estão naturalmente de acordo, quer com a Declaração Universal dos Direitos da
Humanidade de 1948, quer com a Convenção Europeia dos Direitos da
Humanidade de 1950. Como vimos, não nos esquecemos dos organismos que, precisamente, tutelam e fiscalizam as diferentes magistraturas: a)
Conselho Superior da Magistratura; b) Conselho Superior do Ministério
Público; c) Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E,
se nem todos têm uma plena plasmação constitucional, já também não
deixa de ser verdade que se devem aplicar analogicamente os direitos e
deveres constitucionais respectivos. Também o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça é, em Portugal, uma questão controversa, nomeadamente
porque é a própria lei ordinária a consagrar uma solução em termos de
quotas de origem dos candidatos que viola de forma objectiva a Constituição Portuguesa.
Não existe qualquer razão jurídico-constitucional, e até técnico-instrumental para os seus aficionados, ou basicamente racional, que justifique tal solução no seio do Estado de Direito democrático, social, livre e
verdadeiro. Já no que concerne em pormenor aos exames nacionais portugueses de acesso às carreiras de Magistrado Judicial e Ministério Público – cuja catalogação como Magistratura plena, neste último caso, não é
incontestável -, também nem tudo são rosas, quando por exemplo se tenta
condicionar a liberdade jurídico-científica das perguntas e questões por
parte duma personalidade pública ou simplesmente dum advogado, eixo
essencial de toda a mais profunda das democracias. Não obstante e por
isso mesmo, digno desse nome, o advogado deverá surgir também aqui,
no meio desse douto Júri, como Porta-voz do Estado de Direito democrático, social, livre e verdadeiro. Colocando em ordem, se necessário for, o
atrevido(a) que, com seus tiques ditatoriais, quisesse impor uma qualquer
caricatura questionadora do Estado de Direito democrático, social, livre
e verdadeiro.
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Em qualquer caso, não podemos deixar de ter em consideração jurídico-racional o seguinte: enquanto as soluções judiciais da Common Law
anglo-americana são fontes jurídicas autónomas que possuem o mesmo
papel que no Direito positivado do ponto de vista legal, em Portugal,
como na Europa Continental, somente adquirem uma verdadeira eficácia
judicial quando se convertem em “Direito consuetudinário”. Sem esquecer, ainda em Portugal, de acordo com o art. 281º/3 da CRP.
Pode-se concluir, então, que as instituições portuguesas, em especial
o Ministério Público e a Magistratura Judicial, são verdadeiros baluartes
na proteção dos direitos da personalidade.
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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,
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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).

382

Argumenta Journal Law n. 31 - jul / dez 2019

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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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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