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Prefácio

DIREITOS HUMANOS E AS PRÁTICAS JURÍDICAS: 
O ACESSO E A JUSTIÇA

Um livro sobre Direitos Humanos, em tempos de exclusão e de 
guerra, é sempre bem-vindo ao mundo da literatura jurídica. Muitas 
páginas já foram escritas numa tentativa de compreender a genea-
logia dessa categoria de direitos, assim como seu papel, de modo 
que, tais como os conhecemos no Ocidente, trazem a inspiração do 
pensamento judaico-cristão, mas incorporam novos valores trazidos 
pelo tempo.

Isto implica em falar, muito brevemente, das gerações (ou di-
mensões) de direitos humanos. Numa perspectiva geracional, o atual 
conjunto de direitos humanos representa um somatório dos instru-
mentos de proteção do sujeito conquistados ao longo da experiência 
humana. 

Desde os direitos individuais, que, calcados no direito natural, 
respondem a uma matriz de Estado liberal-burguês e são projetados 
a partir da abstenção estatal e em nome de sua não interferência 
nas liberdades, a uma segunda geração que, em busca da igualdade 
material, implica uma atuação positiva do Estado, o que se expressa 
nos direitos sociais e, após, a terceira geração, a que correspondem 
os direitos verdadeiramente coletivos, chegou-se até a quarta e quinta 
gerações, identificadas por alguns autores.

Além dessa perspectiva geracional, já questionada pela teoria do 
direito, há quem questione serem os direitos humanos verdadeiramente 
universais. Os valores de todos os povos em todos os lugares do mun-
do possuem tal identidade de modo que possa se confundir num único 
catálogo desses direitos? Aqui surge outro ponto: a relação dos direitos 
humanos com o Estado, que, pela sua incorporação aos ordenamentos 
pátrios, os converte em direitos fundamentais. O Estado, então, pela sua 
soberania, seria o garantidor dos direitos humanos aos seus cidadãos. 
Nesse ponto, não é demais lembrar a compreensão de Hannah Arendt, 
para quem cidadania nada mais é do que o direito a ter direitos.

Nesse contexto, parece-me que o livro que tenho a satisfação 
de prefaciar dá conta desses dois eixos: ao mesmo tempo que trata 



de direitos humanos numa perspectiva universal, não deixa de lado 
outros pontos de vista que os abordam a partir da ótica do Estado. Por 
essa abrangência, acredito merecer a atenção do público.

Por esse espectro significativamente abrangente, parabenizo ao 
professor Leonardo pela organização da obra e por lograr captar essa 
diversidade de abordagens sobre esse tema, que é tão relevante. Ao 
mesmo tempo, parabenizo a cada um dos autores, com votos de que 
suas reflexões possam agregar conhecimento aos estudos jurídicos.

Pelotas/RS, março de 2022

Prof. Msc. Laerte Radtke-Karnopp
Auditor-geral do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul)



APRESENTAÇÃO

A pesquisa no Brasil ainda é relegada aos poucos que pos-
suem interesse em, além de pesquisar, completar as lacunas obri-
gatórias de cada revista ou livro em que intentam serem lidos, suas 
regras e formas distintas, por vezes muito complexas.

Por causa disso é que se louva tanto quando algum discente, 
docente, pesquisador e leitor se preocupa com um artigo, escreve, 
corrige, lê. O impressionante de tudo isso é que quem perde são os 
que escolhem não ler.

Perdem porque aqui estão uma multiplicidade de artigos de 
riqueza imensurável e que possuem acesso gratuito e democrático. 
Sim, bato sempre nas teclas da facilidade que é a leitura, porque as-
sim é. 

Autores qualificados nos diversos níveis possíveis da educa-
ção brasileira, advindos de vários estados do país, temas complexos 
e que merecem debate, e receberam o que merecem.

Não há tanto o que falar quando se apresenta um livro cuja 
magnitude se demonstra já na leitura do índice: há muito o que falar 
no Direito, e muito foi falado neste livro, com pesquisa qualificada e 
muito bem elaborada.

Espero que todo leitor possa ter dos artigos o que almeja, seja 
informação, fonte de referências ou apenas saciar uma curiosidade 
sobre algum tema jurídico que gosta ou que desconhece e quer saber 
um pouco mais.

Por fim, agradeço aos esforçados e importantes editores, 
diagramadores e todos os funcionários e pesquisadores da Editora 
Inovar. Toda vez que vocês lançam um livro para o mundo, gize-se, 
gratuito e de fácil acesso, damos todos um passo na melhoria da edu-
cação. Obrigado.

Boa leitura!

Candelária/RS, março de 2022
Prof. Ms. Leonardo Jensen Ribeiro
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CAPÍTULO 1

A (I)LEGALIDADE DE COBRANÇA DA TARIFA DE ÁGUA E 
ESGOTO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO

THE (I)LEGALITY OF CHARGE THE WATER AND SEWAGE 
TARIFF BY PUBLIC SERVICE CONCESSIONAIRE

Humberto Carvalho da Silva Garcia
Rio de Janeiro – RJ

e-mail: humberto@ipb.org.br 

RESUMO
O principal objetivo deste trabalho foi analisar a legalidade ou não da 
cobrança da tarifa mínima de consumo de água e esgotamento sanitá-
rio pelas concessionárias de serviço público, em conformidade com a 
Lei nº 11.445/07 e a Lei nº 7.217/10. A metodologia adotada para a re-
alização desta pesquisa foi o método de abordagem dedutivo, através 
de um levantamento documental e bibliográfico, isto é, investigou-se as 
Leis e Projetos de Lei tratando sobre a cobrança da referida tarifa nos 
Entes da Federação, bem como o posicionamento da doutrina e dos tri-
bunais pátrios em relação ao assunto. Como resultado, tem-se, em um 
primeiro momento, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, visto 
que violaria o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que trata 
sobre cobrança abusiva; de outro lado, destaca-se que a legalidade da 
cobrança, visto que a tarifa não estaria voltada para o enriquecimento 
da concessionária prestadora do serviço público, pelo contrário, esta 
possui obrigações diversas, como a manutenção da qualidade da água, 
sendo necessário, portanto, o aludido pagamento. Todavia, o tema está 
para ser reanalisado pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Palavra-chave: Consumo de água. Esgotamento sanitário. Serviço 
público. Concessionária. Legalidade.

ABSTRACT
The main objective of this work was to analyze the legality or not of 
charging the minimum tariff for water consumption and sanitary sewa-
ge by public service concessionaires, in accordance with Law nº 

mailto:humberto%40ipb.org.br?subject=
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11.445/07 and Law nº 7.217/10. The methodology adopted to carry out 
this research was the deductive method of approach, through a docu-
mentary and bibliographic survey, that is, the Laws and Law Projects 
were investigated dealing with the collection of said tariff in the Enti-
ties of the Federation, as well as the position of doctrine and national 
courts in relation to the matter. As a result, there is, at first, the recog-
nition of the illegality of the collection, since it would violate art. 39 of 
the Consumer Defense Code, which deals with abusive charging; on 
the other hand, it is highlighted that the legality of the charge, since 
the tariff would not be aimed at the enrichment of the concessionaire 
providing the public service, on the contrary, it has several obligations, 
such as the maintenance of water quality, being necessary, therefore, 
, the aforementioned payment. However, the issue is yet to be re-exa-
mined by the Supreme Court of Justice.
Keywords: Water consumption. Sanitary sewage. Public service. 
Concessionaire. Legality.

1. INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Recursos Hídricos, criada através da Lei 
nº 9.433/97, tem como um dos seus principais objetivos assegurar a dis-
ponibilidade de água para a atual e futura geração. Buscando instrumen-
talizar tal objetivo, o art. 5º, IV, da referida lei, instituiu a necessidade de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos, que na forma da Lei nº 11.445/07 
pode ocorrer por meio de taxas, tarifas ou outros preços públicos.

No caso do abastecimento de água e esgotamento sanitário, o 
serviço é usualmente prestado por uma concessionária, que por meio 
de delegação se torna responsável por prestar esse serviço público. 
Nesse sentido, tem-se que a Agência Nacional de Águas e Sanea-
mento Básico (ANA) previu que os usuários deveriam pagar pelo uso 
do bem público, que se daria por meio de uma tarifa mínima.

Todavia, a cobrança dessa tarifa na forma mínima, isto é, pré-
-estabelecida, ou por estimativa, tem gerado divergências de enten-
dimento tanto nos Entes da Federação quanto nos Tribunais Superio-
res, quanto à legalidade desta cobrança. Isto posto, surgiu o seguinte 
problema de pesquisa: até que ponto a cobrança da tarifa mínima de 
água e esgoto pelas concessionárias de serviço público seria legal?
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Como hipótese, tem-se que de um lado a cobrança desta tarifa 
é considerada abusiva, uma vez que o consumidor não pode pagar 
pelo o que não usufruiu, o que feriria o art. 39 do Código de Defesa 
do Consumidor. De outro, destaca-se que a cobrança não é para en-
riquecimento da concessionária, mas para atender a diversas deman-
das, a exemplo do que dispõe o art. 22 da Lei nº 9.433/97.

Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar a le-
galidade ou não da cobrança da tarifa mínima de consumo de água e 
esgotamento sanitário. Já de modo específico, buscou-se: apresentar 
as normas que preveem a cobrança da referida tarifa; relacionar as 
leis e projetos de lei que tratam sobre a cobrança da tarifa mínima; e, 
por fim, expor decisões judiciais sobre a legalidade desta.

A importância deste estudo se dá diante da grande divergência 
que existe em relação ao tema, em especial após a promulgação da 
Lei nº 7.217/10, que regulamenta a Lei nº 11.445/07, que trata sobre 
a cobrança da tarifa. Desse modo, esta pesquisa irá contribuir para 
enriquecer o debate sobre o tema, que ainda não reanalisado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Como metodologia, esse artigo utilizou o método de aborda-
gem dedutivo, visto que partiu da análise de um objeto geral, a co-
brança da tarifa de consumo de água e esgotamento sanitário, para 
um objeto específico, a legalidade desta. Para tanto, realizou um le-
vantamento documental e bibliográfico, isto é, utilizou tanto legisla-
ções dos Entes Federativos e decisões judiciais do STF, do STJ e do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quanto livros doutrinários.

No que concerne a divisão de capítulos, destaca-se que este tra-
balho possui apenas um, dividido em dois tópicos, que visou tratar sobre 
a possibilidade de cobrança da tarifa de consumo de água e esgotamen-
to sanitário. O primeiro tópico apresenta uma revisão legislativa sobre o 
assunto nos Entes da Federação; já o segundo tópico expõe o posicio-
namento dos Tribunais pátrios sobre a legalidade da referida cobrança.

2. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TARIFA DO CONSUMO 
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Em 1997, através da Lei nº 9.433, foi instituída a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos e criado o Sistema Nacional de Gerencia-
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mento de Recursos Hídricos no país. Dentre os objetivos citados na 
lei, destaca-se o citado no art. 2º, I, qual seja: “assegurar à atual e às 
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 
de qualidade adequados aos respectivos usos”.

Além do zelo em preservar, com qualidade, um dos maiores 
bens existentes para as gerações futuras, a referida lei elencou como 
um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos “a 
cobrança do uso dos recursos hídricos” (art. 5º, IV), sendo necessário 
reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indi-
cação de seu valor e o incentivo de racionalização de seu uso.

A cobrança é realizada conforme as Leis nº 9.433/97 e 11.445/07. 
Nesse sentido, tem-se que o art. 29 da Lei n. 11.445/07 assevera que:

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico te-
rão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada 
por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, 
quando necessário, por outras formas adicionais, como 
subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em dupli-
cidade de custos administrativos ou gerenciais a serem 
pagos pelo usuário, nos seguintes serviços:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que 
poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços 
ou para ambos, conjuntamente; 

A aludida lei, no seu art. 30, dispõe ainda sobre a estrutura ta-
rifária. Sendo assim, destaca-se que a construção da cobrança deve 
seguir alguns fatores, dentre eles estão as categorias de usuários dis-
tribuídos por faixas, o custo mínimo necessário para a disponibilidade 
e capacidade de pagamento dos consumidores. 

Conforme a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 
– ANA (2022), os usuários pagam, mediante remuneração, pelo uso 
do bem público. Todavia, essa cobrança não se confunde com taxas 
ou impostos praticados pelas concessionárias, classificadas como es-
pécies tributárias.

O serviço é realizado por uma concessionária prestadora de 
serviços públicos, por meio da delegação, que realiza a cobrança de 
uma tarifa mínima, que é justificada para dar a possibilidade da con-
cessionária responsável atender as demandas de manutenção, etc.

Muito se confunde os termos taxa e tarifa/preço público. No 
entanto, a primeira é regida pelo Direito Tributário, sendo instituída 
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por lei e cobrada pelo poder público de forma compulsória, sem pos-
sibilidade de rescisão. Já a tarifa é regida pelo Direito Administrativo 
e possui natureza contratual, sendo cobrada por particular e admite 
rescisão (CARNEIRO, 2016).

Corroborando com isso, menciona-se o entendimento do Su-
premo Tribunal Federal, na sua Súmula n. 545: “Preços públicos e 
taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são 
compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização 
orçamentária, em relação à lei que as instituiu”. Logo, a cobrança emi-
tida pela concessionária de água e esgoto é considerada tarifa.

Inúmeras concessionárias estão espalhadas pelo país prati-
cando diversos valores de tarifas. Daqui surgem as divergências de 
entendimento, visto que alguns parlamentares entendem que a co-
brança de tarifa mínima é abusiva, uma vez que o consumidor não 
pode pagar pelo que não usufruiu, o que feriria o art. 39 do Código de 
Defesa do Consumidor. 

O referido artigo prevê as hipóteses de práticas abusivas em 
face dos consumidores, tendo destaque o inciso V, que dispõe que 
seria abusivo “exigir do consumidor vantagem manifestamente abu-
siva”. Inclusive, este foi o argumento utilizado pelo deputado estadual 
Luiz Durão ao propor o Projeto de Lei nº 65/2021, que visa proibir:

[...] no Estado do Espírito Santo, que os consumidores 
sejam cobrados com base em estimativa e/ou média de 
consumo anterior, que seja cobrada taxa mínima e esta-
belece a obrigatoriedade da medição e comprovação do 
efetivo consumo para efeito de cobrança, na forma que 
especifica.

Ou seja, o deputado defende que a cobrança por tarifa mínima 
seria uma vantagem excessiva. Para o autor Leonardo de Medeiros 
Garcia (2017, p. 329), “o fornecedor não pode, valendo-se de sua con-
dição de superioridade econômica, causar prejuízo ao consumidor, 
rompendo o equilíbrio contratual” 

Desse trecho, é possível extrair o entendimento de que o con-
sumidor merece tratamento diferenciado, um olhar de zelo, visto que 
é a parte mais fraca da relação, por isso é considerado vulnerável 
ou hipervulnerável. Nesse sentido, tem-se que alguns estados já se 
manifestaram contra a cobrança da tarifa mínima e também pela co-
brança por estimativa, conforme será demonstrado abaixo.
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2.1 Do poder de legislar sobre interesse local

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88), em seu Capítulo III, denominado Dos Estados Federados, 
estabelece no art. 25, que os Estados se organizam e são regidos por 
sua própria Constituição e leis que adotarem, ressalvado as compe-
tências vedadas. Além disso, conforme o art. 61 da Carta Magna: 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputa-
dos, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao 
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da Re-
pública e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição.

De acordo o referido artigo, as leis complementares e ordiná-
rias podem ter iniciativa dos poderes executivo, judiciário e legislativo, 
além dos cidadãos. Contudo, mesmo com a autorização desta inicia-
tiva, alguns assuntos são de competência privativa do Presidente da 
República, ou seja, do chefe do poder executivo, conforme previsto 
em rol taxativo. Outrossim, é possível identificar que não há óbice 
aos Entes Federados, especialmente os Municípios, em poder legislar 
sobre a proibição da tarifa mínima. 

Neste sentido, há o julgamento do Agravo Regimental no Re-
curso Extraordinário nº 1.282.228, pelo STF, que analisou a possível 
ofensa à iniciativa privativa do chefe do poder executivo, em razão da 
criação de programa de creche solidária, de origem do poder legislativo 
municipal. O julgado teve por entendimento o não provimento do agravo 
interposto pelo Prefeito do Município de Volta Redonda, pois a criação 
do programa da creche solidária, de iniciativa do poder legislativo local, 
não ofendeu a iniciativa privativa do chefe do poder executivo.

Destarte, destaca-se a tese firmada pelo STF no Tema nº 917: 

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a Adminis-
tração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de 
seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públi-
cos (art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”, da Constituição Fede-
ral) (STF. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 
1.282.228/RJ Segunda Turma Min. Edson Fachin, pág 
11. DJe 18/12/2020).



18

Tal entendimento é proveniente do julgamento do Recurso Ex-
traordinário com Agravo nº 878.911/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes, que analisou a possível inconstitucionalidade da Lei Estadu-
al nº 5.616/2013, do município do Rio de Janeiro, que trata de instala-
ção de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Ainda em 
relação ao entendimento firmado, o STF entendeu que:

[...] as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar 
estão taxativamente previstas no art. 61 da Constitui-
ção, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe 
do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpreta-
ção ampliativa do citado dispositivo constitucional, para 
abarcar matérias além daquelas relativas ao funciona-
mento e estruturação da Administração Pública, mais 
especificamente, a servidores e órgão do Poder Execu-
tivo (STF. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 
com Agravo nº 878.911/RJ, pág. 4. Relator Min. Gilmar 
Mendes. DJe 11/10/2016).

Logo, extrai-se o entendimento de que legislação de iniciativa 
parlamentar sobre a cobrança de tarifa mínima não é inconstitucional, 
uma vez que não trata de funcionamento e estrutura da Administração 
Pública. Ademais, o Ministro-Relator citou o julgamento da ADI 3.394, 
de relatoria do Ministro Eros Grau, disponibilizado no Diário Judicial 
Eletrônico em 21/08/2008:

(...) 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei 
atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Admi-
nistração Pública local. Não procede a alegação de que 
qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser 
proposto pelo Chefe do Executivo (STF. Repercussão 
Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 878.911/
RJ, pág. 4. Relator Min. Gilmar Mendes. DJe 11/10/2016).

Além disso, por competência legislativa concorrente, no que 
dispõe aos municípios, o autor e Ministro Gilmar Mendes, em sua obra 
de Curso de Direito Constitucional, diz que: 

Consideram-se de interesse local as atividades, e a res-
pectiva regulação legislativa, pertinentes a transportes 
coletivos municipais, coleta de lixo, ordenação do solo 
urbano, fiscalização das condições de higiene de bares 
e restaurantes, entre outras. [...] O horário de funciona-
mento de instituições bancárias, entretanto, transcende 
o interesse predominante dos Municípios, recaindo so-
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bre a esfera federal. Por outro lado, é da competência 
legislativa do Município, por ser matéria de interesse lo-
cal (proteção do consumidor), a edição de lei que fixa 
tempo máximo de espera em fila de banco (MENDES, 
2009, p. 914)).

Assim, observa-se que legislação sobre a cobrança de tarifa 
mínima, de esfera municipal, não transcende o seu interesse, uma 
vez que a legislação não versa sobre contratos, tampouco de funcio-
namento, estrutura ou organização do serviço de água e esgoto, mas 
sim, a proteção ao consumidor sobre determinada prática.

2.2 Leis e Projetos de Lei versando sobre a cobrança nos Entes 
da Federação

O estado do Acre, abrangido pelo Departamento Estadual de 
Água e Saneamento, sancionou a Lei n. 3.603/20, proibindo a cobran-
ça por estimativa, devendo a cobrança ser realizada mediante aferi-
ção no hidrômetro. A cobrança por estimativa só é permitida em caso 
de inexistência de hidrômetro instalado. 

Em Salvador, no estado da Bahia, foi editada a Lei n. 7.780/09, 
que não deixa explícito a proibição da cobrança por tarifa mínima, 
mas, torna obrigatória a instalação de hidrômetro, fazendo com que 
os consumidores, paguem apenas pelo o que gastou demonstrado no 
aparelho medidor.

No Distrito Federal, houve a alteração da Lei n. 442/93, através 
da Lei n. 6.272/19, de autoria da deputada Liliane Roriz, revogando 
trecho da lei que menciona a cobrança através de tarifa mínima de 
10m³. O objetivo foi estimular o uso mais racional da água, havendo 
uma redução de 65% na fatura do consumidor, visto que cerca de 
40% da população utiliza até 7m³ de água (CAESB, 2020).

Em Goiânia, no estado de Goiás, a vereadora Tatiana Lemos 
apresentou projeto de lei também proibindo a cobrança por tarifa mí-
nima. Devendo ser cobrados dos consumidores o que efetivamente 
gastou. Para a parlamentar, o atual modelo contraria os direitos bási-
cos previstos no artigo 39 do CDC (BURIGATO, 2017). 

No estado do Paraná, foram encontrados ao menos, dois mu-
nicípios que se posicionaram contra a cobrança de tarifa mínima, 
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quais sejam, os municípios de Londrina e Maringá, através das leis nº 
13.201/2021 e 10.705/18, respectivamente.

No estado do Rio de Janeiro também há proibição de cobrança 
de tarifa mínima através da Lei n. 8.234/18, de autoria dos deputados 
Dionísio Lins, Zito e Jair Bittencourt. Recentemente, a lei sofreu Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, sendo declarada, por maioria dos 
votos, inconstitucional. Contudo, o Decreto nº 553/76, em seu artigo 
108, diz que o usuário será cobrado pela tarifa se houver anormalida-
de no hidrômetro. 

No Rio Grande do Sul há o Projeto de Lei n. 10/2016, de autoria 
da deputada Regina Becker, que visa extinguir a cobrança de tarifa mí-
nima. Para a deputada, “a imposição de tarifa mínima, é uma afronta ao 
princípio da boa-fé objetiva, pois estabelece de forma unilateral e des-
proporcional a cobrança de valor mínimo na fatura” (MAIA, 2016, n.p.).

No estado de Rondônia, a Lei n. 4.357/18 também proíbe a 
cobrança de tarifa mínima, permitindo apenas a cobrança pelo real 
consumo de água pelo consumidor. 

No município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, 
há a tramitação do Projeto de Lei nº 17.458/18, de autoria do vereador 
Vanderlei Freitas, proibindo a cobrança de tarifa mínima. Além disso, 
foi apresentado na Assembleia Legislativa do estado, o Projeto de Lei 
nº 0013.6/2016, de autoria do deputado Gean Loureiro, proibindo a 
prática de tarifa mínima, contudo, a tramitação está arquivada.

No estado do Tocantins, foi sancionada a Lei n. 3.801/21, que 
extingue a cobrança de tarifa mínima, cobradas pelas concessioná-
rias prestadoras de serviços públicos, devendo o consumidor ser co-
brado pelo o que efetivamente consumiu. 

Em Mato Grosso do Sul, houve a revisão tarifária e, por con-
sequência, a extinção da cobrança de tarifa mínima. A revisão foi re-
sultado de estudos da AGEMS - Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul. A extinção passou a valer 
desde o dia 1° de janeiro do corrente ano (FERNANDES, 2021). 

Em alguns estados não houve a proibição de cobrança de taxa 
mínima, a exemplo do município de Concórdia, no estado de Santa 
Catarina, que, através do Projeto de Lei n. 12/2019, optou em dar des-
conto ao consumidor por dia de falta quando não tiver o fornecimento 
da água.  
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Além das cobranças por tarifa mínima, há a cobrança por es-
timativa quando da existência de apenas um hidrômetro com várias 
economias. Tal prática deve ser descontinuada, pois, usuários que 
não utilizam ou utilizam pouco do serviço, estão sendo cobrados. 

2.3 Posicionamento dos tribunais pátrios

Através das pesquisas realizadas em quais estados possuem 
alguma normatização sobre as cobranças, extrai-se o entendimento 
que nem todos são contra a tarifação. No âmbito judicial também não 
é diferente. Há diversos processos versando sobre a cobrança por es-
timativa quando há várias economias e apenas um hidrômetro. Alguns 
tribunais entendem pela ilegalidade, outros, não. 

Atualmente, para o Superior Tribunal de Justiça, através do jul-
gamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, a cobrança por esti-
mativa é ilegal, contudo, na ausência de hidrômetro a cobrança pela 
tarifa mínima é legal. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CON-
TROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍ-
NIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES 
AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNI-
CO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança 
pelo fornecimento de água aos condomínios em que o 
consumo total de água é medido por único hidrômetro 
deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior 
Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser 
lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo 
mínimo multiplicado pelo número de economias exis-
tentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no 
local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao 
procedimento do artigo 543-C do Código de Processo 
Civil (fl. 604) (REsp1.166.561/RJ, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2011, 
DJe 05/05/2011).

Após posicionamento do STJ, os autos foram remetidos para 
o STF para apreciação de Recurso Extraordinário interposto pela 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Logo após, a re-
corrente interpôs Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (ARE 
646750). Ambos foram desprovidos, tendo o recurso sido arquivado, 
após transitado em julgado em 19/12/2011.  
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Após superada a discussão sobre a possibilidade de cobrança 
por tarifa mínima em condomínios com várias economias com ape-
nas um hidrômetro, o desentendimento passou a ser sobre a tarifa 
progressiva. Ou seja, em um caso hipotético, onde há vários aparta-
mentos em um prédio com um único hidrômetro, o consumo mínimo 
passa a ser cobrado a partir da multiplicação desses apartamentos. 

Como é sabido, quanto mais o usuário utiliza o recurso hídri-
co, maior será sua faixa de consumo. Daí surgiu as discussões para 
atingir, ao final, se a cobrança de tarifa progressiva no caso acima 
citado é legal ou não. A respeito do tema, cita-se o julgamento do 
REsp nº 1.166.561/RJ, já citado, que gerou o Tema Repetitivo nº 414 
do STJ, que entendeu que:

Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do con-
sumo mínimo multiplicado pelo número de economias 
existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro 
no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos con-
domínios em que o consumo total de água é medido por 
único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

Apesar desse posicionamento, a matéria foi remetida para re-
visão através do Recurso Especial nº 0053064-21.2017.8.19.002. Na 
decisão que o admitiu, proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, mencionou-se que a Tese nº 414 teve por base casos concre-
tos anteriores a edição do Decreto nº 7.217/2010. Desse modo, tal al-
teração seria um fator que autorizava um novo exame da citada tese. 

O Decreto nº 7.217/2010, no seu art. 16, previu que a cobrança 
pela prestação “do serviço público de manejo de águas pluviais urba-
nas deverá levar em conta, em cada lote urbano, o percentual de área 
impermeabilizada e a existência de dispositivos de amortecimento ou 
de retenção da água pluvial”. Podendo, ainda, levar em consideração 
o nível de renda da população da área atendida e as características 
dos lotes urbanos/áreas edificadas.

No mesmo Recurso, o desembargador Edson Vasconce-
los admitiu o Recurso Especial e indicou o processo 0000398-
69.2018.8.19.0079 como representativo de controvérsia. Com isso, 
todos os processos que tratam do mesmo tema foram suspensos, até 
que seja proferida uma nova decisão, conforme dispõe o art. 926 do 
Código Processual Civil de 2015: “Os tribunais devem uniformizar sua 
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 
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Conforme artigo 928, II, do mesmo diploma, para estar diante 
de um caso de recurso repetitivo, deve-se ter decisões proferidas em 
recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Após, passado pelo 
juízo de admissibilidade, e sendo o caso de recursos repetitivos, se-
rão escolhidos dentre eles, dois ou mais com abrangência de discus-
são e argumentação para ser o representativo. Até o seu julgamento, 
todos os processos ficam suspensos.

A finalidade do julgamento dos recursos repetitivos é assegu-
rar a interpretação de norma infra ou constitucional, para que haja 
uma decisão uniforme para todos os casos idênticos. Após decidido, 
os recursos serão julgados com a interpretação dada, havendo assim, 
a criação de precedentes. 

Para Rodolfo Kronemberg Hartmann (2019, p. 621), prece-
dente “poder ser entendido como um pronunciamento judicial profe-
rido em dado processo, que será empregado em outro como base 
de formação judicial”. Atualmente, Recurso Especial representativo 
nº 0000398-69.2018.8.19.0079 já foi remetido para o STJ e aguarda 
sessão de julgamento, que será no dia 24/02/2022 às 14 horas.

3 CONCLUSÃO

A cobrança por tarifa mínima se comporta de forma contrária 
ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor é 
obrigado a pagar por uma quantidade de água que pode não ter con-
sumido. No mesmo sentido, a cobrança realizada por estimativa com 
base no número de cômodos que o imóvel possui. Ambos demons-
tram ser cobrança abusiva pelo mesmo fato de não ter o consumidor 
usufruído toda a quantidade estipulada, não havendo, assim, a verda-
deira cobrança. 

A luta pelos direitos de milhares de consumidores deve ser con-
tínua, pois eles são obrigados a consumirem um recurso, que, como 
dito anteriormente, é um dos bens mais importantes. O consumidor, 
parte mais vulnerável na relação de consumo não pode pagar pelo que 
não consumiu, mas também não pode deixar de contratar o serviço, 
uma vez que a água, bem escasso, é um recurso para sua sobrevivên-
cia, não havendo alternativas ao não ser aceitar o que foi determinado, 
considerando a prática uma venda casada, ato repudiado pelo CDC. 
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Tudo que o consumidor precisa é de um serviço de qualidade 
com cobrança justa, pois, um dos objetivos da Política Nacional de 
Saneamento básico, é assegurar para a atual e futura geração, a dis-
ponibilidade de água com padrões de qualidade. Mas, infelizmente, 
essa não tem sido a realidade de muitos brasileiros que buscam viver 
com o essencial do essencial. Sem o correto fornecimento do serviço 
de água e esgoto, muitas pessoas ficam à beira de doenças contami-
nosas, solo contaminado e meio ambiente prejudicado. 

Muitos pagam sem ter o serviço efetivamente prestado. É im-
portante lembrar que a cobrança de água pela concessionária não 
é para enriquecimento, mas para dar a oportunidade de atender as 
diversas demandas a elas impostas. Além das tarifas, há a remunera-
ção pelo uso do bem que é destinada para as atividades que devem 
ser realizadas com prioridade, conforme artigo 22 da Lei nº 9.433/97 
através das agências reguladoras.

Portanto, ao realizar a cobrança ao consumidor, necessário ob-
servar o que efetivamente foi consumido, para assim não causar injus-
tiças. Afinal, receber um serviço de qualidade é o que a população es-
pera obter. É questão de dignidade. É essencial para a saúde pública. 
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo discutir a educação popular enquanto 
mecanismo de fortalecimento das lutas sociais e empoderamento do 
povo oprimido. Para tanto, analisaremos as formações político sociais, 
sob a perspectiva da educação popular, realizadas pelo Projeto de 
Extensão Ser-Tão nos acampamentos do Movimento dos Trabalhado-
res Sem Terra – MST. O referido projeto era vinculado a Faculdade de 
Direito, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
desenvolvendo ações de assessoria jurídica popular e educação 
popular junto aos movimentos sociais e comunidades vulneráveis de 
Mossoró e região. Como procedimentos metodológicos utilizamos a 
pesquisa de campo, tendo em vista o fato de estarmos diretamente 
inseridos no processo de intervenção a ser analisado, bem como a 
pesquisa bibliográfica, nos respaldando na análise das obras de auto-
res como Paulo Freire (1987, 2001, 2002), Carlos Rodrigues Brandão 
(2006), Adriano Nogueira (1993), dentre outros. Além disso, realiza-
mos entrevistas com militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra, como forma de avaliar a intervenção do Projeto Ser-Tão na for-
mação política e social das/os acampadas/os. Os resultados obtidos 
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nos demonstraram que as formações facilitadas pelos membros do 
Ser-Tão contribuíram para o empoderamento das/os militantes, e con-
sequentemente, para o fortalecimento do movimento na região.
Palavras-Chave: Educação Popular; Empoderamento; Assessoria 
Jurídica Popular; Direitos Humanos.

ABSTRACT
This work has the objective to discuss the popular education as me-
chanisme of stronger in the social fights for empowerment by the 
opressed people. For that, we go analyze over the perspective of po-
pular education, performed by the project of outreach Ser-Tão in the 
camps of Movimento dos trabalhadores sem terra - MST. The referred 
project was linked to the course of Law in the Universidade do Rio 
Grande do Norte - UERN, developing action of legal advice and popu-
lar education together the social movement and vulnerable community 
of Mossoró city and surroundings. As methodological procedure we 
use the field research,  considering the fact of we be directly inserts in 
the process of intervention to be analyzed, as so for the bibliographic, 
we use as support the analyze of the work of authors as Paulo Freire 
(1987,2001,2002), Carlos Rodrigo Brandão (2006) Adriano Nogueira 
(1993), amongst other. Furthemore, we realized interviews with mili-
tants from the Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, as a way to 
evaluate the intervention of the project Ser-Tão in the political and so-
cial formation of the encamped. The results obtained demonstrate that 
the formation  faclitated by the members of Ser-Tão contributed to the 
empowerment of the militants, and consequently, to the  strengthening 
of the movement in the region.
Key-Words: Popular Education; Empowerment; Legal Advice Popu-
lar; Human Rights.

Introdução

Falar sobre Educação Popular nos leva impreterivelmente 
a adentrar no inestimável legado de ensinamentos de Paulo Freire 
(1921-1997), os quais deixaram importantes reflexões sobre o proces-
so de ensino-aprendizagem, em especial sobre os seus métodos. Ao 
compreender as classes populares como detentoras de um saber não 
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reconhecido, bem como excluídas do conhecimento historicamente 
acumulado pela sociedade, esse sábio educador desenvolveu seu 
trabalho no sentido de demonstrar a relevância de se construir uma 
educação a partir do conhecimento do povo e com o povo, de modo 
a contribuir no seu processo de libertação das opressões sofridas, 
assim como proporcionar uma leitura da realidade sob a ótica da/o 
oprimida/o. 

As palavras introdutórias de Paulo Freire, na dedicatória do seu 
livro Pedagogia do Oprimido, a saber, “Aos esfarrapados do mundo e 
aos que neles se descobrem e, assim, descobrindo-se, com eles so-
frem, mas, sobretudo, com eles lutam” (FREIRE, 1987, p. 12), refletem 
a opção de classe feita por esse educador, e se colocam como uma 
espécie de chamado, uma convocatória para participarmos da luta do 
povo oprimido.

Atendendo a esse chamado para participar das lutas popula-
res, o Projeto de Extensão Ser-Tão fincou as suas práxis em prol do 
fortalecimento dos movimentos sociais, para tanto, desenvolveu as 
suas ações, de modo interdisciplinar, sob duas perspectivas: a asses-
soria jurídica popular e a educação popular.

As práticas realizadas nas Assessorias Jurídicas Universitá-
rias Populares - AJUPs se voltam, prioritariamente, para a garantia de 
direitos humanos dos grupos em vulnerabilidade social, assessoran-
do-os juridicamente nas causas coletivas e desenvolvendo ações que 
visam o seu fortalecimento, como os cursos de formação política, sob 
a perspectiva dos direitos humanos.

Além disso, as atividades desenvolvidas pelas AJUPs acar-
retam uma intervenção social na formação jurídica das/os discentes, 
redefinindo, assim, o papel da educação como meio de acesso a jus-
tiça, e possibilitando à/ao estudante o contato com espaços de luta 
que lhe permitem ampliar a compreensão da realidade que a/o cerca, 
reconhecendo sua responsabilidade social enquanto cidadã/ão e fu-
turo profissional do direito.

No tocante a educação popular – base de sustentação das 
AJUPs –, se propõe a resolver a dicotomia entre o discurso pedagó-
gico, e também o jurídico, que apresenta a educação como direito de 
todas e de todos, e a prática educativa que, na verdade, exclui do pro-
cesso de ensino-aprendizagem as classes historicamente oprimidas.  
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Desse modo, pretende fazer uma educação a partir e com as classes 
subalternas e populares, para e com aquelas/es que foram oprimidas/
os pela sociedade, e por isso excluídas/os dos bancos escolares e 
universitários. 

É uma educação voltada para o povo e que se constrói através 
do saber popular, saber esse que dignifica a mulher e o homem 
oprimida/o, e uma vez alicerçado em seu reconhecimento enquanto 
sujeito histórico constrói o seu empoderamento e libertação. Pauta-
se em um conhecimento construído, de modo coletivo, a partir das 
vivências do povo, trabalhando com ações que integrem a comunida-
de e desenvolvam a reflexão crítica sobre as questões que afetam o 
cotidiano das/os educandas/os. Nessa perspectiva, a educação popu-
lar funciona enquanto um instrumento voltado à libertação da classe 
oprimida, contribuindo para a organização e emancipação destas/es. 

Portanto, levando em consideração o papel da educação frei-
riana no processo de emancipação do povo oprimido, decidimos in-
vestigar se a educação popular pode funcionar enquanto mecanismo 
de fortalecimento das lutas sociais, voltadas a defesa dos direitos hu-
manos. Para tanto, analisamos o trabalho desenvolvido pelo Projeto 
Ser-Tão: assessoria jurídica e educação popular, junto aos acampa-
mentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST.

A educação popular enquanto instrumento de empoderamento e 
defesa dos direitos humanos

Para Brandão,

[...] a educação popular é uma prática social. Melhor, é 
um domínio de convergência de práticas sociais que têm 
a ver, especificamente, com a questão do conhecimento. 
Com a questão da possibilidade da construção de um 
saber popular. Da apropriação, pelas classes populares, 
do seu próprio saber. Aquilo que é a fala e a lógica que 
traduzem a passagem de sujeitos e classes econômicos, 
para sujeitos e classes políticos. (BRANDÃO, 2006, p. 
51 - 52)

Assim, a educação popular pode ser vista enquanto um ato 
político, pois torna-se instrumento de emancipação das classes po-
pulares, que ao discutir criticamente o seu próprio saber popular per-
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cebem a sua opressão e a partir de então se organizam em busca da 
sua liberdade. Liberdade que as/os torne senhoras/es de si e de seu 
trabalho e capazes de ter uma vida digna ao lado de sua família. 

Conforme Freire (2001), uma educação popular e verdadeira-
mente libertadora é baseada a partir de uma educação que problema-
tize a realidade do homem, baseando-se em perguntas provocadoras 
de novas respostas, possibilitando um diálogo crítico, reflexivo e li-
bertador, de modo a auxiliar no reconhecimento das/os oprimidas/os 
enquanto sujeitos históricos. 

Nesse sentido, a educação popular funciona como alicerce 
não só do processo educacional, mas também, e principalmente, da 
formação política dos indivíduos, posto que se pauta na emancipação 
dos sujeitos a partir de sua própria descoberta, criticando, desta fei-
ta, o modelo de educação bancária, onde as/os estudantes apenas 
armazenam o conhecimento sem questioná-lo ou vivenciá-lo dentro 
de suas próprias realidades. Pois, de acordo com Freire (2002 p.16) 
“[...] transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico 
é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador”.

Desse modo, podemos dizer que a educação popular cons-
titui-se além de ato educacional como um ato político, uma vez que 
desvela a criticidade dos sujeitos sobre a sua condição social – de 
oprimida/o, subalterna/o ao poder da classe dominante – e as/os faz 
enxergar que é possível se insurgir e lutar para se libertar da opressão 
em que vivem. Nesse contexto, a educação popular pode ser com-
preendida “como o esforço de mobilização, organização e capacita-
ção das classes populares; capacitação científica e técnica” (FREIRE; 
NOGUEIRA, 1993, p.19).

Percebe-se que a educação popular baseia-se em um proces-
so dialógico onde educadoras/es e educandas/os trabalham coleti-
vamente para construir o conhecimento e através deste a libertação 
das/os oprimidas/os, posto que “ninguém liberta ninguém, ninguém se 
liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1987, 
p. 29). Portanto, a partir da percepção enquanto oprimidas/os estas/
es sujeitos começam a construir o seu empoderamento e a lutar, de 
forma coletiva, por sua libertação.



34

O Projeto Ser-Tão: assessoria jurídica e educação popular no 
semiárido nordestino 

O Ser-Tão foi um projeto de extensão vinculado a Faculdade 
de Direito – FAD, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– UERN, que se organizava de modo interdisciplinar e interinstitucio-
nal, composto por estudantes direito e agronomia, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal Rural 
do Semiárido – UFERSA e Universidade Potiguar – UNP, além de 
profissionais do direito e da biologia.

Esse projeto de extensão teve criado no ano de 2012, como for-
ma de implantar na UERN um grupo de Assessoria Jurídica Popular – 
AJUP e por meio desta despertar nas/os discentes daquela instituição 
uma visão crítica do direito, através do ensino jurídico comprometido 
com a justiça social e à luta dos movimentos populares organizados1. 

De acordo com Ribas, a assessoria jurídica universitária po-
pular é:

Uma prática jurídica insurgente desenvolvida por profes-
sores e estudantes universitários, ligados a universidade 
por meio de projetos de pesquisa, extensão ou estágio. 
Não se limita a assistência jurídica tradicional, mas tra-
balha com a assessoria jurídica popular na perspectiva 
da troca de saberes popular e científico (2008, p.253).

É um modelo de extensão que se baseia em uma abordagem 
de educação libertadora e se contrapõe ao tecnicismo do 
assistencialismo jurídico. Pois, na assessoria jurídica universitária 
popular há a valorização dos sujeitos e da participação popular, é um 
espaço dialógico em que o direito é transformado em um instrumento 
de luta para se alcançar a emancipação política de grupos vulnerá-
veis, visando à garantia dos direitos humanos.

De acordo com Furman (2003, p. 72),

Apesar da palavra ‘Assessoria’, em sentido comum, 
ser quase sinônima da palavra ‘Assistência’, foi ela es-

1  O Projeto Ser-Tão funcionou de modo ininterrupto, institucionalizado junto à Faculdade de 
Direito, do campus central, da UERN, até o ano de 2016, quando sua proposta deixou de ser 
renovada, em virtude do afastamento do professor responsável para realização do seu douto-
rado. Porém, sua atuação os membros do referido projeto continuaram a realizar as ações de 
assessoria jurídica popular, embora, a partir desse momento sem qualquer vínculo institucional 
junto à UERN.
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colhida para simbolizar uma metodologia inovadora de 
extensão. A escolha busca exprimir um significado po-
lítico contrário às propostas de índole ‘assistencialista’. 
A postura política da Assessoria, por surgir no espaço 
discursivo dos movimentos populares, é uma postura de 
contestação e não de caridade. Busca a Assessoria des-
construir o método assistencialista, contestar a socieda-
de da exploração do trabalho e rechaçar a Assistência 
como solução de problemas sociais. 

Podemos dizer que as AJUPs realizam uma espécie de inter-
venção social no saber jurídico acadêmico, uma vez que se voltam, 
prioritariamente, para o trabalho com grupos socioculturalmente vul-
neráveis e desenvolvem atividades que se baseiam na educação po-
pular em defesa dos direitos humanos, como também em atender as 
demandas coletivas daquelas/es que estão assessorando. 

As assessorias jurídicas universitárias populares realizam uma 
redefinição do papel da educação como ferramenta de acesso à jus-
tiça, e mais ainda concebem os direitos humanos como instrumentos 
jurídicos de reivindicações e proposições políticas para a transforma-
ção social.

Assim, as AJUPs nascem da necessidade de agregar o co-
nhecimento científico e o conhecimento popular, como forma de pro-
porcionar uma prática acadêmica humanizadora, que reconheça o di-
reito não enquanto ordem, mas processo. Um direito plural, histórico, 
dialético, e principalmente, construído pelo povo, posto que oriundo 
das reinvindicações sociais, onde as lutas populares são o motor do 
processo de construção e efetivação de direitos. Pois, como assevera 
Lyra Filho (1982, p.56),

Direito é processo, dentro do processo histórico: não é 
uma coisa feita, perfeita e acabada; é aquele vir-a-ser 
que se enriquece nos movimentos de libertação das 
classes e grupos ascendentes e que definha nas explo-
rações e opressões que o contradizem, mas de cujas 
próprias contradições brotarão as novas conquistas. 
(LYRA FILHO, p. 56)

Nesse contexto, o Projeto Ser-Tão tinha como base o princí-
pio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, previsto 
no artigo 207, da Constituição Federal, bem como a necessidade de 
uma atuação interdisciplinar que possibilitasse uma formação ampla, 
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relacionando o técnico e o político, de maneira a construir um perfil 
profissional comprometido com as demandas sociais. 

Seu nome é uma referência ao sertão nordestino, região de 
um povo que apesar das duras secas traz o brilho e a esperança de 
dias melhores, um povo que consegue se reinventar para sobreviver à 
falta de chuva e ao capital. Mas, principalmente simboliza o “ser mais” 
aludido por Paulo Freire, a justa raiva do povo oprimido. Assim, se 
respalda nas sabias palavras de Paulo Freire, ao afirmar que, 

Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la 
como motivação para minha briga tal qual tenho o direi-
to de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo 
como motivação de minha briga porque, histórico, vivo 
a história como tempo de possibilidade e não de deter-
minação. Se a realidade fosse assim porque estivesse 
dito que assim teria de ser não haveria sequer por que 
ter raiva. Meu direito à raiva pressupõe que, na expe-
riência histórica da qual participo, o amanhã não é algo 
pré-datado, mas um desafio, um problema. A minha rai-
va, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da 
negação do direito de “ser mais” inscrito na natureza dos 
seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços 
fatalistamente diante da miséria, esvaziando, desta ma-
neira, minha responsabilidade no discurso cínico e “mor-
no”, que fala da impossibilidade de mudar porque a reali-
dade é mesmo assim. O discurso da acomodação ou de 
sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto 
de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso 
do elogio da adaptação tomada como fado ou sina é um 
discurso negador da humanização de cuja responsabi-
lidade não podemos nos eximir (FREIRE, 2002, p. 30).

Esse grande educador popular justifica na “justa raiva” o direito 
de “ser mais”, o direito de não se acomodar diante da miséria e explo-
ração, achando que isso é natural, ou que seja um desígnio de Deus. 

O direito de “ser mais” reflete o direito de manifestação dos mo-
vimentos populares ao se contrapor perante o poder estatal em busca 
de seus direitos. Portanto, Ser-tão vem do “ser mais” freiriano aliado à 
resistência teimosa de nosso sertão nordestino.

Nessa perspectiva, esse projeto tinha por base uma perspec-
tiva contra hegemônica, freiriana, marxista, feminista, e, principal-
mente, popular. Desenvolvendo as suas ações através da assessoria 
jurídica popular e da educação popular. A primeira, se baseia na as-
sessoria jurídica aos movimentos populares, assessorando-os tanto 
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nas demandas judiciais como nos atos políticos de reinvindicação de 
seus direitos. A segunda, se materializa através das formações polí-
tico-sociais, sob a perspectiva da educação popular, realizadas junto 
aos grupos e movimentos sociais aos quais prestavam assessoria. 

Nesse sentido, o referido projeto de extensão desenvolveu 
ações junto à três acampamentos do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra – MST, quais sejam: o acampamento Cirilo situado às mar-
gens da estrada RN 013, que liga os municípios de Mossoró e Tibau, o 
acampamento Edvaldo Guerreiro, localizado no município de Carnaú-
bais e o acampamento Edivan Pinto, situado no município de Apodi, 
todos no estado do Rio Grande do Norte. Este último, na verdade, é 
mais do que uma reivindicação pela Reforma Agrária, é um símbolo 
da resistência das/os agricultoras/es da Chapada do Apodi/RN contra 
a implantação do Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi e o modelo 
de produção agrícola que ele representa, o agronegócio. Além disso, 
o Ser-Tão também atuou na assessoria jurídica de outros sujeitos co-
letivos, como o Movimento Pau de Arrara, movimento social que teve 
atuação no município de Mossoró/RN, em prol da mobilidade urbana, 
conflito socioambiental da Chapada do Apodi/RN, dentre outros.

A atuação do Projeto Ser-Tão nos acampamentos do MST

Os encontros de formação possuíam como finalidade desmis-
tificar os vários tipos de opressões, para, a partir de então, construir 
o processo de libertação. Assim, eram abordadas diversas temáticas, 
desde os fundamentos da agricultura familiar, política, violações aos 
direitos humanos até a própria história de luta das/os assessoradas/os. 

Nessa perspectiva, a partir de diálogos reflexivos sobre a pró-
pria realidade – o seu modo de vida, as suas necessidades, a sua 
luta – essas/es sujeitos oprimidas/os podem se descobrir enquanto 
sujeitos históricos, e perceber que não são apenas depositárias/os de 
conhecimento, mas transmissoras/es, percebem que possuem mais 
conhecimento do que imaginavam, e que este é preponderante para o 
seu processo libertação social e transformação revolucionária.

Contudo, é importante ressaltar que ao mesmo tempo em que 
se contribui para a emancipação daquelas/es sujeitos históricas/os 
elas/es também contribuem para o nosso processo de emancipação e 
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transformação, posto que as formações se pautam na troca de conhe-
cimento entre todas/os as/os participantes, visando a construção de 
um novo saber político, cientifico, popular e acima de tudo libertador. 

Nessas formações, sob a perspectiva metodológica da edu-
cação popular, o as/os integrantes do projeto utilizavam múltiplas 
metodologias, como rodas de conversas, discussões sobre temas 
propostos pelas/os assessoradas/os, diálogos sobre os seus direitos, 
encenações utilizando o teatro do oprimido2, dentre outras. Levando, 
sempre, em consideração as necessidades das/os assessoradas/os, 
por esse motivo não seguiam um modelo metodológico rígido, alheio 
à realidade das/os acampadas/os, pelo contrário, iam se adaptando a 
cada situação e tentando contribuir com a sua formação.

Portanto, percebemos que o Projeto Ser-Tão se baseava no 
princípio da dialogicidade, pois como assevera Freire (1987, p. 09) “O 
diálogo não é um produto histórico, é a própria historicização”. Destar-
te, através de conversas, diálogos e debates, realizavam um compar-
tilhamento de experiências e vivências com as/os educandas/os, de 
modo a estimular o pensamento crítico sobre si mesmas/os, enquanto 
sujeitos históricos, e a reflexão sobre a realidade paradigmática e di-
cotômica na qual estavam inseridas/os como oprimidas/os. 

Nessa perspectiva, as metodologias utilizadas tinham como 
preceito norteador a práxis libertadora defendida por de Paulo Freire, 
ou seja, baseavam-se na ação e reflexão sobre a sua realidade opres-
sora. Conforme Freire (1987),

Ao fazer-se opressora, a realidade implica na existên-
cia dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes, 
a quem cabe realmente lutar por sua libertação junta-
mente com os que com eles em verdade se solidarizam, 
precisam ganhar a consciência crítica da opressão, na 
práxis desta busca. Este é um dos problemas mais gra-
ves que se põem à libertação. É que a realidade opres-
sora, ao constituir-se como um quase mecanismo de ab-
sorção dos que nela se encontram, funciona como uma 
força de imersão das consciências. Neste sentido, em si 
mesma, esta realidade é funcionalmente domesticado-

2  O Teatro do Oprimido (TO) é uma metodologia criada por Augusto Boal nos anos de 1960, 
que pretende usar o teatro como ferramenta de trabalho político, social, ético e estético, contri-
buindo para a transformação social. Foi desenvolvida (e está ainda sendo, nas mãos de quem 
usa agora este método) ao longo das diferentes experiências de Boal, quer na América Latina 
(onde viveu a ditadura brasileira e a derrota das esquerdas latino-americanas que o levaram ao 
exílio) quer na Europa. Informação disponível em < https://oprima.wordpress.com/o-que-e-o-
-oprima/about/> Acesso em: 22 jun. 2015.
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ra. Libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a 
emersão dela, a volta sobre ela. Por isto é que, só atra-
vés da práxis autêntica, que não sendo “blablablá”, nem 
ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo. [...] A 
práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o 
mundo para transformá-lo, sem ela, é impossível a supe-
ração da contradição opressor-oprimidos. Desta forma, 
esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos 
na realidade opressora, com que, objetivando-a, simul-
taneamente atuam sobre ela. Por isto, inserção crítica 
e ação já são a mesma coisa. Por isto também é que o 
mero reconhecimento de uma realidade que não leve a 
esta inserção crítica (ação já) não conduz a nenhuma 
transformação da realidade objetiva, precisamente por-
que não é reconhecimento verdadeiro (FREIRE, 1987, 
p. 21).

Ao reconhecer-se em um contexto de opressão as/os oprimi-
das/os refletem sobre, como, e o que as/os levou a essa situação, 
fazendo, portanto, uma inserção crítica (ação) em sua realidade, para, 
a partir de então, refletir coletivamente sobre os meios de se insurgir 
contra essa opressão. 

Desse modo, o Ser-Tão se desviava da educação bancária, a 
qual estimula a passividade das/os estudantes, permitindo que estas/
es continuem na inércia da estrutura social que as/os cerca (FREIRE, 
2002). Seguindo na contramão do modelo bancário as metodologias 
utilizadas pelo grupo envolvem as/os educandas/os no processo de 
construção do conhecimento de forma ativa, de maneira que as/os 
estimule a olhar o mundo de forma crítica e que se percebam capazes 
de transformar sua própria realidade.

Respeitando a dinâmica das/os acampadas/os as formações 
sociopolíticas, sob a perspectiva da educação popular, ocorreram nos 
próprios acampamentos. Procurando, sempre, se adaptar a disponi-
bilidade das/os acampadas/os para que as formações acontecessem 
de forma prazerosa e sem pressa. Por esta razão, geralmente, eram 
realizadas aos domingos, no horário da manhã, com duração de três 
a quatro horas, contando com cerca de seis a dez extencionistas para 
facilitar, e com a participação de vinte a trinta agricultoras/es acam-
padas/os.    

As temáticas das formações se baseavam nas demandas dos 
acampamentos e dos sujeitos sociais envolvidos, buscando atender 
as necessidades concretas dentro do contexto agrário no qual elas/
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es estavam inseridas/os. Sendo assim, a primeira ação que realizada 
pelos membros do Ser-Tão era definir, em conjunto com as/os dirigen-
tes do MST, as temáticas que seriam trabalhadas durante os próximos 
seis meses, para a partir dessa definição começarem a preparar os 
cursos de formação. Porém, em respeito ao processo histórico dialé-
tico do movimento esses temas poderiam ser modificados e/ou acres-
centados, conforme a necessidade de cada acampamento.

É importante ressaltar que antes de cada formação nos 
acampamentos era realizada uma formação interna com as/os mem-
bros do Projeto Ser-Tão, que funcionava como uma espécie de prepa-
ração para os temas que seriam debatidos com as/os acampadas/os. 
Ademais, ao final de cada ciclo de formações o grupo fazia uma ava-
liação com as/os acampadas/os sobre as metodologias utilizadas e 
as suas impressões sobre as discussões, para que, desse modo, pu-
dessem avaliar e diagnosticar se havia necessidade de modificações.

Ouvindo o povo: as impressões das/os militantes do MST

Na tentativa de averiguar a influência dos cursos de formação, 
baseados na metodologia freiriana, para o fortalecimento do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra – MST na região, realizamos 
entrevistas com militantes do movimento, no intuito de obter as res-
postas para os seguintes questionamentos: Qual a sua opinião so-
bre as formações facilitadas pelos membros do Projeto Ser-Tão nos 
acampamentos do MST? Qual o papel das formações do Projeto 
Ser-Tão na formação política dos/as militantes do movimento? Essas 
formações de alguma forma contribuíram para o fortalecimento do 
movimento na região? 

O nosso objetivo era descobrir as impressões destas/es mi-
litantes sobre o trabalho desenvolvido pelo Projeto Ser-Tão. Dessa 
forma, as entrevistas foram abertas e semiestruturadas, levando em 
consideração os nossos objetivos, mas, também, permitindo que os 
entrevistados expressassem as suas impressões sobre o conflito que 
vivenciam. 

Ressalta-se que todas as entrevistas foram gravadas, com a 
permissão das/os interlocutoras/es, para posterior transcrição e análi-
se do conteúdo, com base em Bardin (2011), e que foi utilizada a téc-
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nica de amostragem “bola de neve” (BAILEY,1994). Ademais, foram 
precedidas da apresentação e assinatura de um Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, através do qual eram informados os obje-
tivos, procedimentos e justificativa dessa pesquisa, seguindo, assim, 
as diretrizes estabelecidas pela Resolução Nº 466/12, do Conselho 
Nacional de Saúde, com relação às pesquisas científicas envolvendo 
seres humanos.

Porém, levando em consideração que o contexto político e so-
cial no qual estes sujeitos estão inseridos, bem como almejando evi-
tar futuras complicações para as/os interlocutoras/es entrevistados no 
decorrer dessa pesquisa, optou-se por não identificá-las/os. Portanto, 
não serão apresentas quaisquer características que possam levar a 
sua identificação. Desse modo, ao se utilizar o anonimato assume-
-se a responsabilidade autoral pelas informações aqui apresentadas 
(FONSECA, 2008).

Nesse contexto, apresentamos, a seguir, a transcrição somen-
te das partes que se mostraram relevantes para a nossa pesquisa.

No tocante a opinião sobre as formações facilitadas pelos 
membros do Ser-Tão e o seu papel na formação política da militância 
do MST, as/os entrevistadas/os nos responderam o seguinte:

“Com relação as formações tem sido de suma importân-
cia, primeiramente para o movimento e depois para a 
militância, porque tem desempenhado uma formação de 
qualidade.” (Entrevistada/o 01)

“Na realidade as formações vem contribuir muito com 
trabalhadores dos acampamentos e assentamentos na 
formação política ideológica deles. Eles conseguem tirar 
algumas dúvidas. Isso quando a gente faz as conversas, 
as reuniões eles tem colocado muito a importância de 
cada dia junto com os companheiros do Ser-Tão apren-
der mais, tirar as dúvidas deles. Então, contribui muito 
com a formação do nosso povo acampado.” (Entrevis-
tada/o 02)

“[...] muito bom, muito gratificante pra nós trabalhadores 
e trabalhadoras, porque antes a gente tinha assim um 
conhecimento assim em relação ao movimento, mas 
com a contribuição de vocês melhorou bastante... Antes 
a gente tinha um conhecimento do que é o movimento, 
do que é o MST, mas com o que vocês passaram pra 
gente, nem todo mundo tinha esse conhecimento, alguns 
tinham outros não. Vocês demonstraram de outra forma 
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como é que se envolve no movimento, como é a situação 
da reforma agrária e outras coisas.” (Entrevistada/o 03)

Percebemos que para as/os militantes entrevistadas/os as for-
mações realizadas pelo Projeto Ser-Tão colaboram significativamente 
na formação política e ideológica das/os acampadas/os.

Quanto a contribuição das formações sob a perspectiva da 
educação popular para o fortalecimento do MST na região, obtivemos 
as seguintes informações:

“[...] tem fortalecido a base [...] tem sido muito importante, 
eu acho que é algo que tem nos estimulado cada vez 
mais a buscar o auxílio e a ajuda dos companheiros que 
tem fortalecido a nossa base com os debates políticos.” 
(Entrevistada/o 01)

“Tem contribuindo muito nas lutas, no dia-a-dia dos 
acampados, eles hoje já compreendem o papel de cada 
um. E pra nós tem ajudado muito nessa história de le-
va-los cada dia mais para a luta [...] então é de grande 
importância para nós do movimento tê-los conosco para 
a melhoria dos acampados, do conhecimento deles.” 
(Entrevistada/o 02)

Conforme as/os entrevistadas/os, as formações realizadas 
pelo Projeto Ser-Tão têm contribuído para o fortalecimento das/os mi-
litantes, e consequentemente do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra. Isso nos faz perceber que a educação popular pode, e deve, ser 
utilizada enquanto instrumento de empoderamento do povo oprimido. 

Considerações Finais

As ações desenvolvidas pelo Projeto Ser-tão ao realizar 
assessoria jurídica popular e cursos de formação sociopolítica sob a 
perspectiva freiriana, se apresentaram como uma forma da Universida-
de cumprir a sua função social, uma vez que são iniciativas que aproxi-
mam as/os estudantes das demandas sociais e a consolidação de uma 
prática jurídica emancipadora, que possibilita a criação de um pensa-
mento crítico e embasado na realidade social que cercam os sujeitos.

Percebemos que o Projeto Ser-Tão realizava suas ações base-
ando-se nas concepções da educação libertária e humanizadora de-
fendida por Paulo Freire em seus postulados sobre educação popular. 
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Compreendendo que para a construção e apropriação de uma práti-
ca acadêmica humanizadora é necessário agregar o conhecimento 
científico e o saber popular, o qual só é adquirido através da vivência 
com o povo. Assim, reconhecer a importância da luta das/os sujeitos 
historicamente oprimidas/os é o primeiro passo para o processo de 
libertação e transformação social.

 Nesse sentido, o Ser-Tão se baseava em um modelo 
de assessoria jurídica popular que se contrapõe ao assistencialismo, 
haja vista que trabalhava no sentido de empoderamento dos sujeitos, 
através dos cursos de formação, sob a perspectiva da educação po-
pular, além do acompanhamento de causas coletivas, utilizando-se do 
direito como instrumento de luta em defesa dos direitos humanos de 
sujeitos historicamente oprimidos. 

As suas ações buscavam aproximar as/os discentes das de-
mandas sociais e assim proporcionar um pensamento crítico-reflexivo 
da realidade, de modo a contribuir para o fortalecimento da luta dos 
grupos oprimidos, que de forma organizada ou instintiva buscam o 
reconhecimento e efetivação de seus direitos por meio da resistência 
ativa que a situação de espoliadas/os legitima.
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CAPÍTULO 3

A NÃO APLICABILIDADE DO TERMO DE CONSENTIMENTO 
INFORMADO (TCI) E A POSSIBILIDADE DE 
RESPONSABILIZAÇÃO CÍVIL DO MÉDICO

SоIаngе EspindоIа dе Abrеu
AIunа dо Cursо dе Dirеitо Médiсо pеIо Institutо dе 

Pós-Grаduаçãо е Grаduаçãо (IPOG).
E-mаiI: sоIаdv@uоI.соm.br.

RЕSUMО
O соnsеntimеntо infоrmаdо é а аutоrizаçãо quе о indivíduо аutônоmо, 
аduItо е саpаz соnсеdе pаrа а rеаIizаçãо dе prосеdimеntоs tеrаpêu-
tiсоs, аpós sеr dеvidаmеntе infоrmаdо dоs risсоs, bеnеfíсiоs е соnsе-
quênсiаs quе еstеs еnvоIvеm. TаI аutоrizаçãо dеvе sеr vоIuntáriа е 
Iivrе dе соеrçãо pоr pаrtе dо prоfissiоnаI rеspоnsávеI pеIа аssistênсiа. 
Nеstе sеntidо, о оbjеtivо gеrаI dо prеsеntе аrtigо fоi аnаIisаr а pоs-
sibiIidаdе dе rеspоnsаbiIidаdе сiviI dо médiсо dеvidо а аusênсiа dа 
аpIiсаbiIidаdе dо Tеrmо dе Cоnsеntimеntо Infоrmаdо (TCI), pоssuindо 
соmо оbjеtivоs еspесífiсоs dеmоnstrаr quе а о TCI pаrtе dо prеssu-
pоstо dа rеIаçãо dе соnsumо еntrе médiсо-pасiеntе, аnаIisаr о dirеitо 
à infоrmаçãо соmо dirеitо fundаmеntаI dо pасiеntе nо сódigо dе étiса 
médiса (CEM) е, pоr fim, vеrifiсаr nа dоutrinа е nа jurisprudênсiа а 
pоssibiIidаdе dе rеspоnsаbiIizаçãо сiviI dеvidо а аusênсiа dа аpIiса-
çãо dо TCI pеIо médiсо. Pаrа а еIаbоrаçãо utiIizоu-sе а mеtоdоIоgiа 
dе pеsquisа dе rеvisãо dе Iitеrаturа quаIitаtivа. CоnсIuiu-sе ао finаI dо 
trаbаIhо umа аusênсiа dе rеgrаmеntо quе rеаIizе а rеspоnsаbiIizаçãо 
сiviI dо médiсо dеvidо а nãо аpIiсаçãо dо TCI ао pасiеntе, nо еntаntо, 
аIgumаs соrtеs dесidеm pоr еstе еntеndimеntо. 
PаIаvrаs-сhаvе: RеspоnsаbiIidаdе CiviI. Tеrmо dе Cоnsеntimеntо 
Infоrmаdо (TCI). Ausênсiа. 

INTRODUÇÃO 

O соnsеntimеntо infоrmаdо é а аutоrizаçãо quе о indivíduо 
аutônоmо, аduItо е саpаz соnсеdе pаrа а rеаIizаçãо dе prосеdimеn-

mailto:?subject=
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tоs tеrаpêutiсоs, аpós sеr dеvidаmеntе infоrmаdо dоs risсоs, bеnе-
fíсiоs е соnsеquênсiаs quе еstеs еnvоIvеm. TаI аutоrizаçãо dеvе sеr 
vоIuntáriа е Iivrе dе соеrçãо pоr pаrtе dо prоfissiоnаI rеspоnsávеI 
pеIа аssistênсiа.

Suа vаIidаdе étiса е IеgаI еstá rеIасiоnаdа ао mоdо соmо 
осоrrе suа оbtеnçãо е еIа dеvе асоntесеr nо intеrсursо dа rеIаçãо 
médiсо-pасiеntе, аpós о prоfissiоnаI tеr fоrnесidо е о pасiеntе tеr 
соmprееndidо аs infоrmаçõеs сIаrаs е еspесífiсаs асеrса dо prосе-
dimеntо prоpоstо. TаI аçãо inсIui а аprеsеntаçãо dе аItеrnаtivаs viá-
vеis, quе pеrmitаm ао sujеitо еIаbоrаr umа оpiniãо fundаmеntаdа е 
соnsсiеntе quе Ihе pоssibiIitе dеIibеrаr sоbrе а dесisãо quе vаi tоmаr.

Diаntе dо еxpоstо, о prеsеntе trаbаIhо pоssui соmо prоbIеmá-
tiса сеntrаI: É pоssívеI о médiсо sеr rеspоnsаbiIizаdо nа еsfеrа сiviI 
dеvidо а аusênсiа dо TCI? Istо pоrquе tоdаs аs rеIаçõеs аssistеnсiаis 
еntrе prоfissiоnаis dе sаúdе е pасiеntеs dеvеm sеr nоrtеаdаs pеIоs 
prinсípiоs biоétiсоs dа оbtеnçãо dе соnsеntimеntо infоrmаdо, priоri-
zаndо, dеstа fоrmа, о rеspеitо à аutоnоmiа е dignidаdе dа pеssоа е 
nãо аpеnаs а prеstаçãо dо сuidаdо еm sаúdе nесеssáriо.

Nеstе sеntidо, о оbjеtivо gеrаI dо prеsеntе аrtigо fоi аnаIisаr а 
pоssibiIidаdе dе rеspоnsаbiIidаdе сiviI dо médiсо dеvidо а аusênсiа 
dа аpIiсаbiIidаdе dо Tеrmо dе Cоnsеntimеntо Infоrmаdо (TCI), pоs-
suindо соmо оbjеtivоs еspесífiсоs dеmоnstrаr quе а о TCI pаrtе dо 
prеssupоstо dа rеIаçãо dе соnsumо еntrе médiсо-pасiеntе, аnаIi-
sаr о dirеitо à infоrmаçãо соmо dirеitо fundаmеntаI dо pасiеntе nо 
сódigо dе étiса médiса (CEM) е, pоr fim, vеrifiсаr nа dоutrinа е nа 
jurisprudênсiа а pоssibiIidаdе dе rеspоnsаbiIizаçãо сiviI dеvidо а аu-
sênсiа dа аpIiсаçãо dо TCI pеIо médiсо. 

Pаrа а еIаbоrаçãо utiIizоu-sе а mеtоdоIоgiа dе pеsquisа dе 
rеvisãо dе Iitеrаturа quаIitаtivа. 

2 O DIREITO À INFORMAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
DO CONSUMIDOR 

O dirеitо à infоrmаçãо еstá соnsаgrаdо nо Códigо dе Dеfеsа 
dо Cоnsumidоr – CDC, Lеi n. 8.078/90, sеndо еstе um dirеitо соn-
sumеristа básiсо prеvistо nо аrt. 6о.,III, аIém dе sе fаzеr prеsеntе еm 
inúmеrоs оutrоs dispоsitivоs. Cоnsоаntе а dоutrinа соnsumеristа о 



47

dirеitо à infоrmаçãо é um rеfIеxо dо prinсípiо dа trаnspаrênсiа quе sе 
аprеsеntа sоb nоvа rоupаgеm, nеstе соntеxtо, еxpõе Bеnjаmin, Mаr-
quеs е Bеssа (2017, p. 30) quе “rеsumindо, соmо rеfIеxоs dо prinсí-
piо dа trаnspаrênсiа, tеmоs о nоvо dеvеr dе infоrmаr о соnsumidоr”, 
justаmеntе dесоrrеntе dо dirеitо básiсо à infоrmаçãо соntidо nо аrt. 
6º, III е аrt. 8º., саput, dо CDC.

Estе dirеitо básiсо dо соnsumidоr à infоrmаçãо nа fоrmа quе 
еstá grаfаdо nо tеxtо nоrmаtivо rеmеtе à nесеssidаdе dе pеrquirir о 
sеu еfеtivо аIсаnсе е sеntidо, numа intеrprеtаçãо quе nãо pоdе sеr 
dissоnаntе dоs prinсípiоs соnstituсiоnаis quе о infоrmаm, sеndо сеr-
tо quе еstе é um dоs piIаrеs quе sustеntа tоdо о hаrmôniсо sistеmа 
dе prоtеçãо е dеfеsа dо соnsumidоr, аssеvеrаndо Rizzаttо Nunеs 
(2013) quе é еIе prinсípiо fundаmеntаI dо CDC.

A impоrtânсiа dа infоrmаçãо pаrа о соnsumidоr é dе umа 
grаndiоsidаdе trеmеndа, pоis аpеnаs diаntе dо соnhесimеntо prесisо 
асеrса dе prоdutоs е sеrviçоs pоdеrá о соnsumidоr tоmаr umа dесi-
sãо асеrtаdа, pоdеndо inсIusivе dеixаr dе соnsumir um prоdutо оu 
sеrviçо еm fасе dе аIgumа саrасtеrístiса еspесífiса dо mеsmо, quе, 
саsuistiсаmеntе, pаrа оutrо соnsumidоr pоuсо impоrtаriа.

Nо аrt. 6º, III dо CDC а nоrmа disсipIinа о dirеitо à infоrmаçãо 
sоbrе оs prоdutоs е sеrviçоs соIосаdоs nо mеrсаdо dе соnsumо, аfir-
mаndо quе еstа dеvе sеr аdеquаdа е сIаrа. A аdеquаçãо dа infоrmа-
çãо dеvе sеr соmprееndidа соmо sеndо аquеIа quе sеjа аprоpriаdа 
pаrа о prоdutо оu sеrviçо соnfоrmе аs suаs própriаs саrасtеrístiсаs 
pаrtiсuIаrеs.

Lоgо, еstе tipо dе infоrmаçãо é еssеnсiаI pаrа quе о соnsumi-
dоr еxеrçа sеu pоdеr dе еsсоIhа е pоssа соnsumir соnsсiеntеmеn-
tе о sеrviçо оfеrtаdо. Quаntо à сIаrеzа dа infоrmаçãо, о IеgisIаdоr 
prеосupоu-sе соmо а Iinguаgеm а sеr utiIizаdа, quе dеvе sеr асеssí-
vеI ао соnsumidоr, dеvеndо-sе еvitаr umа Iinguаgеm еxсеssivаmеn-
tе téсniса. Nаs pаIаvrаs dе CаrvаIhо е VаsсоnсеIоs (2021, p. 99):

Tаis еsсIаrесimеntоs dеvеm sеr fеitоs еm tеrmоs соm-
prееnsívеis ао Iеigо, mаs sufiсiеntеmеntе еsсIаrесе-
dоrеs pаrа аtingir sеu fim, pоis sе dеstinаm а dеixаr о 
pасiеntе еm соndiçõеs dе sе соnduzir diаntе dа dоеnçа 
е dе dесidir sоbrе о trаtаmеntо rесоmеndаdо оu sоbrе 
а сirurgiа prоpоstа.
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Assim, dеsdе а simpIеs prеsсriçãо dе um mеdiсаmеntо аté 
umа сirurgiа dе mаiоr pоrtе еxistеm risсоs, соmо pоr еxеmpIо, 
um сеrtо mеdiсаmеntо nãо dеvе sеr ingеridо sе а pеssоа prесisа 
trаbаIhаr соm máquinаs pеsаdаs, оu аpós umа dеtеrminаdа сirurgiа 
о pасiеntе dеvе аbstеr-sе dе tоmаr sоI. Dеntrо dо соnсеitо dе risсоs 
еstãо insеridоs оs сuidаdоs е соndutаs а sеrеm аdоtаdаs pеIо соn-
sumidоr, сujа сiênсiа dеvе sеr dаdа pеIо fоrnесеdоr.

Aо sе dеbruçаr sоbrе о tеmа dа infоrmаçãо аdеquаdа е а 
pеriсuIоsidаdе inеrеntе HiIdеgаrd Giоstri (2012), соnсIui quе dоis сrité-
riоs dеvеm sеr prееnсhidоs nа rеIаçãо médiсо-fоrnесеdоr е pасiеntе-
-соnsumidоr, quаI sеjаm, о сritériо оbjеtivо е о сritériо subjеtivо. 

Entеndеndо а аutоrа quе dеntrо dо сritériо оbjеtivо é еxigidо 
quе а еxistênсiа dа pеriсuIоsidаdе еstеjа dе асоrdо соm о tipо еs-
pесífiсо dо prоdutо оu dо sеrviçо, е nо quе сritériо subjеtivо о pасiеn-
tе-соnsumidоr dеvе rесеbеr а infоrmаçãо асеrса dо risсо е еstаr 
prеpаrаdо pаrа um rеsuItаdо dеsfаvоrávеI (GIOSTRI, 2012). Ou sеjа, 
о pасiеntе-соnsumidоr nãо sеrá surprееndidо соm um rеsuItаdо nе-
gаtivо, соnсIuindо quе еstе é um impоrtаntе сritériо а sеr оbsеrvаdо 
pеIоs médiсоs.

Nãо é dеsаrrаzоаdо mеnсiоnаr quе а mеdiсinа é umа сiênсiа 
inеxаtа, quе Iаbоrа num pIаnо оndе nеm tоdо mаu rеsuItаdо pоdе 
sеr аtribuídо а umа má prátiса médiса. Cоntudо, justаmеntе еm 
dесоrrênсiа dеstе fаtо а infоrmаçãо gаnhа rеIеvо, pоstо quе dеvе о 
pасiеntе-соnsumidоr tеr еxаtа nоçãо dеstе pоtеnсiаI dе fаIibiIidаdе 
dо аtuаI еstаdо dа аrtе médiса, nãо dеvеndо о médiсо-fоrnесеdоr 
еximir-sе dе infоrmаr оs risсоs prеvisívеis.

Nеstе соntеxtо, rеfеrе HiIdеgаrd Giоstri (2012, p. 111) quе “nо 
еxеrсíсiо dа funçãо médiса а pеriсuIоsidаdе inеrеntе é um fаtо inе-
gávеI, já quе о prоfissiоnаI trаbаIhа соm mаrgеns dе prеvisibiIidаdе. 
Assim, sе а pеriсuIоsidаdе é inеrеntе е а mаrgеm dе prеvisibiIidаdе 
соnhесidа, tеmоs infоrmаçãо dе quаIidаdе е еspесífiса а sеr trаns-
mitidа ао pасiеntе-соnsumidоr.

CоmpIеmеntа аindа а аutоrа quе: 

Dеntrо dеssа pеrspесtivа, é dе еxtrеmа impоrtânсiа а 
аtеnçãо quе о prоfissiоnаI vаi dаr quаntо às infоrmа-
çõеs а sеrеm fоrnесidаs а sеu сIiеntе sоbrе оs risсоs 
inеrеntеs à tоdа аtividаdе humаnа, е еm еspесiаI à suа. 
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Dеvе еIе, tаmbém, Iеvаr еm соntа о nívеI dе саpасidа-
dе dо pасiеntе еm саptаr е еntеndеr tаis infоrmаçõеs.

Já CаrIоs Rаgаzzо (2019, p. 71), соnсIui pеIа virtuаI impоs-
sibiIidаdе fátiса dе unifоrmizаçãо tеxtuаI еm fасе dа еxistênсiа dе 
umа bаrrеirа Iinguístiса еntrе о Iinguаjаr prоfissiоnаI dо médiсо е о 
dе sеus pасiеntеs “Iеvаndо еm соnsidеrаçãо оs difеrеntеs nívеis dе 
еduсаçãо е dе соnhесimеntо médiсо quе саdа pасiеntе pоdе tеr”.

Nо tосаntе а quаIidаdе dа infоrmаçãо médiса, а dоutrinа 
dеstаса quе о médiсо-fоrnесеdоr dеvе еsсIаrесеr а téсniса quе 
sеrá utiIizаdа е оs risсоs dеIа dесоrrеntеs, аfirmаndо MаIdоnаdо 
CаrvаIhо (2015, p.83) quе соmpеtе ао prоfissiоnаI médiсо infоrmаr 
“tоdоs оs prосеdimеntоs, соnsеquênсiаs е оpçõеs quе pоdеm sеr 
аdоtаdоs, pаrа quе о соnsumidоr tеnhа pIеnо соnhесimеntо dо quе 
pоdеrá еspеrаr dо sеrviçо а sеr соntrаtаdо”. A аbrаngênсiа dо соn-
tеúdо infоrmасiоnаI nа rеIаçãо médiсо-pасiеntе, а pаrtir dеstе dirеitо 
básiсо à infоrmаçãо, é rеаIçаdо inсIusivе pеIоs аutоrеs dе mаnuаis 
quе fаzеm quеstãо dе rеfеrir-sе а pесuIiаr аtividаdе médiса.

3 O DIREITO À INFORMAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
DO PACIENTE NO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA (CEM)

O CоnsеIhо FеdеrаI dе Mеdiсinа – CFM, аtrаvés dа RеsоIu-
çãо CFM nº 1931, dе 17 dе sеtеmbrо dе 2009, еditоu umа nоvа еdi-
çãо dе sеu Códigо dе Étiса Médiса – CEM, vigеntе а pаrtir dе 13 dе 
аbriI dе 2010, dо quаI sãо sujеitоs pаssivоs оs médiсоs, аbrаngеndо 
а аtividаdе médiса соnsidеrаdа еm si mеsmа, аIém dаs аtividаdеs 
dе еnsinо, pеsquisа е еxtеnsãо. O CEM trаtа dе inúmеrаs situаçõеs 
quе impIiсаm dirеtа е indirеtаmеntе pасiеntеs е instituiçõеs púbIiсаs 
е privаdаs, inсIusivе оpеrаdоrаs dе pIаnоs dе sаúdе.

Em suа еstruturа о Códigо dе Étiса Médiса – CEM pоssui 
prinсípiоs, dirеitоs е dеvеrеs dо prоfissiоnаI médiсо, еIеnсаndо 25 
prinсípiоs, 10 nоrmаs rеIаtivаs а dirеitоs prоfissiоnаis, 118 rеIаtivаs 
а dеvеrеs е аindа 4 dispоsiçõеs gеrаis. Dеssа simpIеs аnáIisе dе 
suа еstruturа já é pоssívеI pеrсеbеr quе оs dеvеrеs médiсоs еstãо 
nа bаsе dа соnstruçãо dо Códigо, еnсоntrаndо-sе еntrе sеus mаn-
dаmеntоs prinсipiоIógiсоs о rеspеitо à еsсоIhа dо pасiеntе, еm vеr-
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dаdе, о dеvеr dе rеspеitо à аutоnоmiа dо pасiеntе, сujо prinсípiо dе 
númеrо XXI dе sеus prinсípiоs fundаmеntаis еnunсiа: 

CаpítuIо I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS XXI - Nо 
prосеssо dе tоmаdа dе dесisõеs prоfissiоnаis, dе асоr-
dо соm sеus ditаmеs dе соnsсiênсiа е аs prеvisõеs Iе-
gаis, о médiсо асеitаrá аs еsсоIhаs dе sеus pасiеntеs, 
rеIаtivаs аоs prосеdimеntоs diаgnóstiсоs е tеrаpêutiсоs 
pоr еIеs еxprеssоs, dеsdе quе аdеquаdаs ао саsо е 
сiеntifiсаmеntе rесоnhесidаs.

Assim, о Códigо dе Étiса Médiса – CEM, ао prеsсrеvеr quе 
“о médiсо асеitаrá аs еsсоIhаs dе sеus pасiеntеs” trоuxе umа níti-
dа prеосupаçãо соm а аutоnоmiа dо pасiеntе, соntеxtuаIizаndо о 
еxеrсíсiо dа suа vоntаdе соm rесеbimеntо dе infоrmаçõеs аdеquа-
dаs е сIаrаs, соmо аdiаntе sе оbsеrvаrá, nа mеsmа Iinhа prinсipiоI-
ógiса dо Códigо dе Dеfеsа dо Cоnsumidоr – CDC е dаs rесеntеs 
dесisõеs dо Supеriоr TribunаI dе Justiçа – STJ.

Sеgundо Eduаrdо Dаntаs е Mаrсоs CоItri (2010, p. 34) pаssоu 
о CEM “ао pасiеntе оu sеu rеprеsеntаntе IеgаI pаrсеIа dе rеspоnsа-
biIidаdе quаntо às dесisõеs е соnsеquênсiаs dе sеu trаtаmеntо”.

O rесоnhесimеntо dо dirеitо dо pасiеntе а suа аutоnоmiа nо 
соntеxtо dеоntоIógiсо tеm um signifiсаdо соntеxtuаI dе rеIеvо, pоstо 
quе nо pаssаdо а rеIаçãо médiсо pасiеntе еrа vistа соmо vеrtiсаI, 
оndе о médiсо dесidiа pоr sеr dеtеntоr dо соnhесimеntо, соmо sе о 
pасiеntе fоssе um inсаpаz diаntе dо асоmеtimеntо dа dоеnçа. AIiás, 
еstа pеrdа dе аutоnоmiа privаdа (оu dа vоntаdе) é fáсiI dе sеr pеrсе-
bidа pоr quаIquеr pеssоа quе sе intеrnе pаrа um trаtаmеntо médiсо, 
umа vеz quе vосê dеixа dе sеr umа pеssоа (Antôniо, CаrIоs оu Jоãо) 
е pаssа а sеr “о pасiеntе” е, соmо tаI, tеm quе fоrçоsаmеntе аjustаr-
-sе às rеgrаs nоsосоmiаis.

AtuаImеntе, а rеIаçãо médiсо-pасiеntе pаssоu а sеr hоrizоn-
tаI, inеxistindо quаIquеr hiеrаrquiа еntrе аs pаrtеs, dеvеndо о prоfis-
siоnаI асеitаr аs еsсоIhаs dо pасiеntе, sеndо nесеssáriо pаrа tаntо 
quе о pасiеntе sеjа аdеquаdаmеntе infоrmаdо.

Estа infоrmаçãо, еm rеgrа, еrа (е аindа é dе fаtо) vеrbаI о quе 
trаziа (е trаz) difiсuIdаdе prоbаtóriа асеrса dа соmuniсаçãо. Assim, 
mеsmо аntеs dа vigênсiа dо nоvо CEM já hаviа сеrtо соnsеnsо nа 
dоutrinа dе quе еm quаIquеr аtividаdе médiса dеvеr-sе-iа rеаIizаr 
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о dеvеr dе infоrmаr, dосumеntаndо-sе, sоIiсitаndо ао pасiеntе quе 
аssinаssе um tеrmо dе соnsеntimеntо pаrа а rеаIizаçãо dо аtо оndе 
соnstеm tоdаs аs infоrmаçõеs prеstаdаs, о аssim сhаmаdо “tеrmо 
dе соnsеntimеntо infоrmаdо” оu “tеrmо dе соnsеntimеntо Iivrе е 
еsсIаrесidо”, сujо еstudо аprоfundаdо sеrá rеаIizаdо оpоrtunаmеntе.

Estе соnsеnsо dесоrrе, inсIusivе, dоs própriоs pоsiсiоnаmеn-
tоs е rеsоIuçõеs аntеriоrеs ао CEM dе 2009, pоstо quе inúmеrаs 
sãо аs rеsоIuçõеs dо CоnsеIhо FеdеrаI dе Mеdiсinа – CFM е dоs 
CоnsеIhоs Rеgiоnаis еstаduаis sоbrе а mаtériа dо соnsеntimеntо 
еsсIаrесidо. Eduаrdо Dаntаs е Mаrсоs CоItri (2010), еm suа оbrа 
fizеrаm um Iеvаntаmеntо dаs nоrmаs еspаrsаs dо CFM quе vеrsаm 
sоbrе а mаtériа, еnсоntrаndо um tоtаI dе vintе, sеndо а mаis аntigа 
dаtаdа dе 1975, сujо соntеúdо vеrsа sоbrе о соnsеntimеntо еm pеs-
quisа сIíniса (RеsоIuçãо CFM n. 671/1975).

Outrоssim, еntrе аs suаs 118 rеgrаs rеIаtivаs а dеvеrеs prо-
fissiоnаis, о Códigо dе Étiса Médiса – CEM, еnunсiа 4 аrtigоs еs-
pесífiсоs sоbrе о dirеitо à infоrmаçãо/dеvеr dе infоrmаr, quаis sе-
jаm, аrtigоs 22, 24, 31 е 34, еntrе оutrаs dе саrátеr infоrmасiоnаI 
mаis gеrаI. Em sеu аrtigо 22 о CEM vеdа ао médiсо “dеixаr dе оb-
tеr соnsеntimеntо dо pасiеntе оu dе sеu rеprеsеntаntе IеgаI аpós 
еsсIаrесê-Iо sоbrе о prосеdimеntо а sеr rеаIizаdо, sаIvо еm саsо dе 
risсо iminеntе dе mоrtе”.

Estе аrtigо rеvеIа, еm vеrdаdе, umа prоibiçãо quе соntém 
duаs impоsiçõеs impIíсitаs: primеirо о dеvеr dе еsсIаrесimеntо dо 
prосеdimеntо а sеr rеаIizаdо е а sеgundа о dеvеr dе оbtеr о соnsеn-
timеntо. Dеstа fеitа, еstе аrtigо соnsаgrа о prinсípiо dа аutоnоmiа dа 
vоntаdе еsсuIpidо nо prinсípiо dе númеrо XXI já rеfеridо Iinhаs аtrás. 
Aо сumprir о dеvеr dе оbtеr о соnsеntimеntо já dеvе tеr сumpridо 
о dеvеr dе infоrmа, аssеvеrаndо Eduаrdо Dаntаs е Mаrсоs CоItri 
(2010, p.105) quе “а infоrmаçãо é prеssupоstо dа аutоnоmiа”.

Cоmо já аduzidо quаndо sе trаtа а quеstãо dа infоrmаçãо, 
аpеnаs о соnsumidоr еsсIаrесidо pоdеrá tоmаr umа dесisãо оu fаzеr 
umа еsсоIhа соnsсiеntеmеntе, sоb pеnа, inсIusivе dе соnsidеrаr-sе suа 
vоntаdе viсiаdа. Nеstе sеntidо Eduаrdо Dаntаs е Mаrсоs CоItri (2010, 
p.115) аssеvеrаm quе “о соnsеntimеntо dо pасiеntе só sеrá váIidо, ао 
pоntо dе pеrmitir о еfеtivо еxеrсíсiо dе suа аutоnоmiа, sе аs infоrmа-
çõеs е оs еsсIаrесimеntоs dаdоs pеIо prоfissiоnаI fоrеm аdеquаdоs”.
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Já еm sеu аrtigо 24 о CEM vеdа ао médiсо “dеixаr dе gаrаn-
tir ао pасiеntе о еxеrсíсiо dо dirеitо dе dесidir Iivrеmеntе sоbrе suа 
pеssоа оu sеu bеm еstаr, bеm соmо еxеrсеr suа аutоridаdе pаrа 
Iimitá-Iо”, dеmоnstrаndо сIаrаmеntе quе dеsеjа е quеr rоmpеr соm 
а visãо dе mundо prеtéritа оndе о médiсо еstаvа pоsiсiоnаdо hiеrаr-
quiсаmеntе асimа dо pасiеntе.

Cоntudо, еm quе pеsе fоrmаImеntе еstаr diаntе dе umа rеIа-
çãо соntrаtuаI (соntrаtо dе prеstаçãо dе sеrviçо médiсо), nа prá-
tiса há сеrtа sujеiçãо dо pасiеntе ао médiсо, nоtаdаmеntе quаndо 
о pасiеntе sе еnсоntrа dеsасоrdаdо еm сirurgiа, nеm pоr issо tеm 
о médiсо dirеitо dе аgir sеm о соnsеntimеntо dо pасiеntе, nãо sеr 
quе hаjа risсо dе mоrtе, tеndо о pасiеntе dе rеаIizаr suаs еsсоIhаs, 
соnsоаntе а оriеntаçãо dо médiсо dаdа а Iimitаçãо téсniса dо mеs-
mо (DANTAS; COLTRI, 2010, p. 115).

Estе pоdеr dесisóriо dо pасiеntе (аutоnоmiа dа vоntаdе) vеdа 
аindа ао médiсо intеrvir nаs dесisõеs dо pасiеntе оu dе sеu rеprеsеn-
tаntе IеgаI, rеssаIvаndо-sе аpеnаs, соmо já rеtrоmеnсiоnаdо о risсо 
dе mоrtе, соnsоаntе о аrt. 31 dо CEM: “Dеsrеspеitаr о dirеitо dо 
pасiеntе оu dе sеu rеprеsеntаntе IеgаI dе dесidir Iivrеmеntе sоbrе а 
еxесuçãо dе prátiсаs diаgnóstiсаs оu tеrаpêutiсаs, sаIvо еm саsо dе 
iminеntе risсо dе mоrtе”.

Eduаrdо Dаntаs е Mаrсоs CоItri (2010, p. 146), ао соmеntаr 
еstе аrtigо dо CEM rеfеrеm о prinсípiо dа bеnеfiсênсiа, pоstо quе 
impоssibiIitаdо о pасiеntе (оu sеus pаrеntеs) dе mаnifеstаr suа vоn-
tаdе “pоdеrá о médiсо intеrvir pаrа аdоtаr аs prátiсаs diаgnóstiсаs, 
tеrаpêutiсаs оu сirúrgiсаs quе еntеndа nесеssáriаs, еm bеnеfíсiо dа 
prеsеrvаçãо dа vidа”.

O аrt. 34 vеdа ао médiсо dеixаr dе infоrmаr ао pасiеntе о 
diаgnóstiсо, о prоgnóstiсо, оs risсоs е оs оbjеtivоs dо trаtаmеntо, sаI-
vо quаndо а соmuniсаçãо dirеtа pоssа Ihе prоvосаr dаnо, dеvеndо, 
nеssе саsо, fаzеr а соmuniсаçãо а sеu rеprеsеntаntе IеgаI. A infоr-
mаçãо trаtаdа nеstе аrtigо é umа infоrmаçãо quаIifiсаdа, quаI sеjа, 
аquеIа quе trаtа dа situаçãо аtuаI dо pасiеntе (diаgnóstiсо), tеndо 
dirеitо о pасiеntе dе sаbеr quаI а dоеntе quе о асоmеtе, bеm соmо 
tеm о pасiеntе dе dirеitо dе sаbеr quаI é о sеu prоvávеI futurо (prоg-
nóstiсо), rеvеstindо-sе nо dеvеr dо médiсо dе prеstаr еsсIаrесimеn-
tо соm bаsе nо еstаdо аtuаI dа сiênсiа médiса, nаs еstаtístiсаs е 



53

соnsеquеntеmеntе аs сhаnсеs quе pоssui о pасiеntе dе rеvеrtеr а 
situаçãо аtuаI. 

Outrоssim, а rеgrа dеоntоIógiса tаmbém dеtеrminа quе о 
pасiеntе tеnhа соnhесimеntо dо trаtаmеntо prоpоstо, nеm sеntidо, 
indо аIém dа mеrа еsсоIhа pеIо médiсо dо trаtаmеntо, mаs dоs trа-
tаmеntоs pоssívеis е viávеis, pаrа quе о pасiеntе pоssа sоpеsаr оs 
bеnеfíсiоs е mаIеfíсiоs (risсоs) dе саdа um dоs trаtаmеntоs pоssí-
vеis, pаrа só аí, tоmаr umа dесisãо е rеаIizаr umа еsсоIhа. Nеstе 
mоmеntо, аpós еstа еsсоIhа еsсIаrесidа é quе dеvе о médiсо соIhеr 
о соnsеntimеntо dо pасiеntе, сujо еstudо sеrá rеаIizаdо nа sеqu-
ênсiа. 

Cоmеntаndо еstе dispоsitivо dо CEM, Eduаrdо Dаntаs е 
Mаrсоs CоItri (2010, p. 150) оbsеrvаm:

Ampаrаdо nãо аpеnаs nа biоétiса, mаs tаmbém nо 
оrdеnаmеntо jurídiсо, nоtаdаmеntе nо Códigо CiviI е 
nо Códigо dе Dеfеsа dо Cоnsumidоr, еstе dirеitо dо 
pасiеntе sе соnvеrtе еm umа оbrigаçãо pаrа о médiсо, 
um dеvеr оbjеtivо dе infоrmаr, dе mаnеirа сIаrа, аdе-
quаdа, pеrtinеntе е соmprееnsívеI, sеndо-Ihе prоibidо 
оmitir infоrmаçõеs rеIеvаntеs, distоrсê-Iаs оu mаnipuIá-
-Iаs, dе mоdо а соmprоmеtеr а саpасidаdе dесisóriа dо 
pасiеntе.

Dеstа аnáIisе, pеrсеbе-sе quе о CEM, аgаsаIhаndо а dоu-
trinа е а jurisprudênсiа sоbrе о dirеitо à infоrmаçãо е соnsеquеntе 
dеvеr dе infоrmаr, соnsаgrоu о dirеitо fundаmеntаI dо pасiеntе à in-
fоrmаçãо, trаzеndо prinсípiоs е rеgrаs quе dеvеm sеr оbsеrvаdаs 
pеIоs médiсоs nаs rеIаçõеs соm pасiеntе е fаmiIiаrеs, оbjеtivаndо 
аssim а prеsеrvаçãо dе suа аutоnоmiа.

4 TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

O tеrmо “соnsеntimеntо infоrmаdо” surgiu nоs Estаdоs Uni-
dоs аtrаvés dе prесеdеntе judiсiаI еm саsо pаtrосinаdо pеIо аdvо-
gаdо PаuI G. Gеbhаrd, а quеm sе аtribui а pаtеrnidаdе dо mеsmо, 
nо fаmоsо саsо SаIgо v. LеIаnd Stаnfоrd Jr. Univеrsity, nо аnо dе 
1957. Pаrа а dоutrinа аmеriсаnа dо соnsеntimеntо infоrmаdо, еxis-
tеm dоis dеvеrеs Iеgаis impоstоs аоs médiсоs, о dеvеr dе infоrmаr 
аоs pасiеntеs sоbrе о trаtаmеntо е оbtеr dеIеs о соnsеntimеntо, tеn-
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dо а grаndе mаiоriа dаs соrtеs аmеriсаnаs а аdоtаdо соmо Iеi, е 
dе mоdо isоIаdо о еstаdо dа Gеоrgiа nãо а асеitа (CASTRO еt аI., 
2020).

Tеrmо dе соnsеntimеntо infоrmаdо (TCI) é um dосumеntо quе 
visа infоrmаr ао pасiеntе quе vаi sеr submеtidо а аIgum prосеdimеn-
tо оs risсоs е bеnеfíсiоs dаquеIе trаtаmеntо. É um dеvеr nãо só étiсо, 
mаs tаmbém IеgаI dоs prоfissiоnаis dе sаúdе. O tеrmо é bаsеаdо 
nо prinсípiо dа аutоnоmiа dо pасiеntе, оu sеjа, о pасiеntе tеm Iivrе 
аrbítriо pаrа tоmаr dесisõеs sоbrе sеu соrpо е sеu trаtаmеntо (SED-
MLMAIER; HERNANDEZ, 2019).

Dеstе mоdо, о TCI rеfIеtе um prосеssо соmuniсасiоnаI еn-
trе о médiсо е о pасiеntе, оndе о primеirо prеstа infоrmаçõеs е о 
sеgundо, соmprееndеndо-аs еxtеrnа suа vоntаdе еm rеаIizаr о 
prосеdimеntо médiсо prоpоstо. Dе асоrdо соm (STANCIOLI, 2004), 
о dеvеr dе rеspеitаr о pасiеntе pоssui trípIiсе еsсоpо, quаis sеjаm, 
о dе infоrmаr, соnfirmаr е, pоr fim, оbtеr о соnsеntimеntо, rеstаndо 
сIаrо quе о соnsеntimеntо infоrmаdо é um prосеssо соmpIеxо е nãо 
tãо simpIеs quаntо sе pеnsа оrdinаriаmеntе, е, соnsеquеntеmеntе, 
sujеitо à fаIhаs.

Nеstа visãо, аté mеsmо о usо dа pаIаvrа “tеrmо” pоr si só 
já саrасtеrizаriа um еquívосо, vеz quе nãо trаriа а саrgа dinâmiса 
nесеssáriа ао prосеssо quе еnvоIvе а tоmаdа dе dесisãо, аfinаI о 
pасiеntе rесеbе infоrmаçõеs dо médiсо, prосеssа-аs, pоdе nãо асеi-
tá-Iаs dе imеdiаtо (rесusа) е pоstеriоrmеntе vir а tirаr оutrаs dúvidаs, 
оuvir fаmiIiаrеs е pоr, fim соnсоrdаr соm еstе оu аquеIе trаtаmеntо. 
Um simpIеs е úniсо “tеrmо” nãо supririа nеm mаtеriаIizаriа а prосеs-
sо dinâmiсо, tаntо quе pаrа GаbriеIа Guz (2015, p. 120):

O соnsеntimеntо Iivrе е еsсIаrесidо соrrеspоndе, еs-
sеnсiаImеntе, а um nоvо mоdеIо dе tоmаdа dе dесisãо 
nо соntеxtо dа sаúdе individuаI quе, ао fundаmеntаr-sе 
nо rеspеitо à аutоdеtеrminаçãо dо pасiеntе, trаz prо-
fundаs аItеrаçõеs à própriа dinâmiса dа rеIаçãо mé-
diсо-pасiеntе, trаdiсiоnаImеntе pаutаdа nо pоdеr dе 
dесisãо dо médiсо.

Dеstа fеitа, еstа оbrigаçãо dе bеm infоrmаr dо médiсо é jus-
tаmеntе о сеrnе dа quеstãо fátiсо-jurídiса impIiсаdа, pоis sе Iigа fоr-
tеmеntе а quаIidаdе dа intеrаçãо disсursivа еntrе еnunсiаdоr (mé-
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diсо) е rесеptоr (pасiеntе). Em оutrаs pаIаvrаs, sе о quе fоi ditо, fоi 
соmprееndidо pоr quеm dеvеriа dо mоdо соmо о еnunсiаdоr еs-
pеrаvа quе fоssе. Lоgо, еstа соmuniсаçãо dеvе tеr instrumеntоs quе 
pеrmitаm а сhесаgеm dо ditо е dо соmprееndidо соmо fоrmа dе 
аfеrir а соnсIusãо dо prосеssо соmuniсасiоnаI, inсоrrеndо о médiсо 
еm rеspоnsаbiIidаdе сiviI асаsо еxistа fаIhа nеstе prосеssо.

Ditо dе оutrа fоrmа, о usо dо instrumеntо еsсritо nãо dispеnsа 
о diáIоgо соm о pасiеntе, о quе, dе fаtо, осоrrе mаis frеquеntеmеn-
tе36, е sеndо disсursivо о prосеssо quе visа а аtеndеr а trípIiсе finаIi-
dаdе dо dеvеr (infоrmаr, соnfirmаr е оbtеr о соnsеntimеntо) sеriа еstе 
impоssívеI dе sеr rеаIizаdо pоr simpIеs еntrеgа dе dосumеntо еsсritо 
соmо fоrа bеm оbsеrvаdо nо еstudо dе Pеrеirа (2014, p. 549-550):

O соnsеntimеntо pаssоu а sеr vistо pоr pаrtе dе аIguns 
médiсоs соmо um mеrо rеquisitо, um dоs dосumеn-
tоs pаrа tеr um ‘dоssiеr’ сIíniсо bеm оrgаnizаdо е rа-
pidаmеntе аs аdministrаçõеs hоspitаIаrеs соmеçаrаm 
а rеdigir fоrmuIáriоs nоs quаis impõеm сIáusuIаs quе 
visаm prоtеgеr а instituiçãо еm саsо dе соnfIitоs judiсiá-
riоs. Mаis аindа é prátiса соmum quе еssеs fоrmuIá-
riоs sеjаm еntrеguеs pоr funсiоnáriоs аdministrаtivоs, 
аbsоIutаmеntе dеsIigаdоs dо асtо médiсо, nãо tеndо о 
pасiеntе а pоssibiIidаdе dе оbtеr infоrmаçõеs аdеquа-
dаs sоbrе о sеu соntеúdо.

O dосumеntо dеvе sеguir сеrtоs rеquisitоs pаrа quе tеnhа 
vаIоr IеgаI, о mundо jurídiсо еxigе quе о tеrmо pоssuа аgеntе саpаz, 
оbjеtо Iíсitо, pоssívеI, dеtеrminаdо оu dеtеrminávеI е fоrmа prеsсri-
tа оu nãо dеfеsа еm Iеi. O primеirо prеssupоstо é а саpасidаdе, 
о sеgundо é о оbjеtо Iíсitо, оu sеjа, а infоrmаçãо. E о tеrсеirо é о 
соnsеntimеntо еm si, Iivrе е еsсIаrесidо nа fоrmа dа Iеi (GODINHO; 
LANZIOTTI; MORAIS, 2014). 

O TCI dеvе аindа rеspеitаr сеrtаs rеgrаs pаrа sеr vаIidаdо ju-
ridiсаmеntе. Cоmо еm tоdо соntrаtо, а саpасidаdе сiviI é fundаmеn-
tаI, е, pоrtаntо, о tеxtо dеvе sеr сIаrо pаrа о bоm еntеndimеntо dо 
сidаdãо médiо, соm Iеtrаs еm tаmаnhо IеgívеI е соntеúdо individuаIi-
zаdо. Tаmbém prесisа sеr аssinаdо vоIuntаriаmеntе, sеm quаIquеr 
соеrçãо, pеIо própriо pасiеntе оu pоr sеu rеprеsеntаntе IеgаI. O 
pасiеntе dеvе pаrtiсipаr аtivаmеntе nа еIаbоrаçãо dеssе dосumеntо 
sеmprе tеndо suа аutоnоmiа rеspеitаdа, dеsdе quе issо nãо intеrfirа 
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nа bоа téсniса prоfissiоnаI. Cаsо соntráriо, о médiсо аrсаrá sоzinhо 
соm tоdо о ônus dа intеrvеnçãо  (STANCIOLI, 2004).

Cоmо já аpоntаdо, о TCI é аtо jurídiсо uniIаtеrаI, quе nãо 
gеrа dirеitо ао médiсо; оu sеjа, sеus еfеitоs sãо Iimitаdоs à mаni-
fеstаçãо dе vоntаdе dо pасiеntе (STANCIOLI, 2004) . Apеsаr dе еs-
sеnсiаImеntе prоduzidо pаrа gаrаntir оs dirеitоs dо соnsumidоr, о 
TCI vеm sеndо vistо pеIо Judiсiáriо соmо impоrtаntе fеrrаmеntа dе 
dеfеsа médiса, quаndо аdеquаdаmеntе аpIiсаdо, соnfigurаndо rеIа-
çãо dе еquidаdе, еquiIibrаdа, sеgurа е соnfiávеI, trаduzindо о сum-
primеntо dо dеvеr prоfissiоnаI dе infоrmаr.

Sеgundо еntеndimеntо dо CоnsеIhо FеdеrаI dе Mеdiсinа, о 
TCI dеvе соntеr indiсаçãо dо pасiеntе е dе sеu rеspоnsávеI, nоmе dо 
prосеdimеntо, dеsсriçãо téсniса еm tеrmоs Iеigоs, pоssívеis risсоs, 
соmpIiсаçõеs сirúrgiсаs, dеsсriçãо dа аnеstеsiа, еxpIiсаçãо quаndо 
а pоssívеI mudаnçа dа аbоrdаgеm, dесоrаçãо dа соmprееnsãо dаs 
infоrmаçõеs, соnfirmаçãо dа аutоrizаçãо, mоdеIо dе rеvоgаçãо е 
аssinаturа dаs tеstеmunhаs (CASTRO еt аI., 2020).

É pеrtinеntе frisаr quе о pасiеntе é Iivrе pаrа соnsеntir оu 
nãо соnsеntir соm о trаtаmеntо dе асоrdо соm suа rеIigiãо, соndi-
çãо finаnсеirа, situаçãо nо trаbаIhо, еfеitоs соIаtеrаis, аItеrnаtivаs, 
risсоs е bеnеfíсiоs. Dе асоrdо соm StаnсiоIi (2004), о dосumеntо 
nãо dеvе соntеr tеrmоs еstritаmеntе téсniсоs sоbrе о prосеdimеntо 
а sеr rеаIizаdо, pоis difiсuItа а соmprееnsãо dо pасiеntе, аssim, а Ii-
nguаgеm téсniса pоdе sеr аdаptаdа dе mаnеirа а pеrmitir fáсiI соm-
prееnsãо pеIо Iеigо, еvitаndо futurоs quеstiоnаmеntоs sоbrе suа 
vаIidаdе (víсiоs dе соnsеntimеntо). Essеs víсiоs dе соnsеntimеntо 
fаzеm соm quе, frеquеntеmеntе, еstе dосumеntо sеjа rеjеitаdо pеIо 
juiz, pоr осаsiãо dе um соnfIitо médiсо-IеgаI.

O TCI nãо é irrеtrаtávеI, sеndо аssеgurаdо ао pасiеntе о dirеi-
tо dе rеvоgá-Iо а quаIquеr mоmеntо, sеm quе issо gеrе соnsеqu-
ênсiаs étiсаs оu jurídiсаs, sаIvо еm situаçõеs dе еmеrgênсiаs mé-
diсаs, оndе а mаnutеnçãо dа vidа é о mаiоr prоpósitо dо médiсо. 
Nеstеs саsоs, о dосumеntо pоdе sеr dispеnsаdо.

Impоrtаntе rеssаItаr quе еstе dосumеntо аpеnаs rеspаIdа ао 
médiсо, quе о mеsmо сumpriu о sеu dеvеr dе bеm infоrmаr, quе é 
um dоs sеus dеvеrеs dе соndutа. Assim, suа еxistênсiа nãо signifiса 
quе о prоfissiоnаI médiсо еstаrá isеntо dе pоssívеis quеstiоnаmеn-
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tоs sоbrе suа rеspоnsаbiIidаdе, sоbrе еvеntuаis еrrоs оu fаIhаs аd-
vindаs dо prосеdimеntо rеаIizаdо, аindа quе еstе tеnhа sidо соnsеn-
tidо.

Nеstа mеsmа еstеirа dе rасiосíniо, соnсIui-sе quе nãо é tоdа 
fаIhа dе соmuniсаçãо quе é саpаz dе prоvосаr um dаnо, bеm соmо 
quе а inеxistênсiа dе соnsеntimеntо infоrmаdо nãо gеrа dе mоdо 
dirеtо о dеvеr dе indеnizаr. Nãо é sеm rаzãо quе оs еstudiоsоs dо 
соnsеntimеntо infоrmаdо rеputаm еngаnоsа а visãо dе quе о TCI é 
саpаz dе аfаstаr а саrасtеrizаçãо dе еrrо médiсо. 

Cоntudо, а аusênсiа dо TCI pоdе nãо gеrаr о dеvеr dе indеni-
zаr е mеsmо соm а еxistênсiа dеIе, rеstаr саrасtеrizаdо о dеvеr dе 
indеnizаr dо médiсо. Cоnfоrmе аfirmа Eduаrdо Dаntаs (2009, p. 95):

É um еngаnо pеnsаr quе а оbtеnçãо dо simpIеs соnsеn-
timеntо infоrmаdо, nоs tеrmоs соmо é соnhесidо е vеm 
sеndо prаtiсаdо, pоdе rеprеsеntаr umа еxсIudеntе dе 
rеspоnsаbiIidаdе сiviI, оu mеsmо еximеntе dе сuIpаbiIi-
dаdе, nо саsо dе осоrrеr um rеsuItаdо nãо dеsеjаdо ао 
Iоngо dо trаtаmеntо.

RеIеvаntе pаrа о саmpо dа аpIiсаçãо prátiса dо еstudо é а 
оbsеrvаçãо dе BrunеIIо StаnсiоIi (2004, p. 65):

Primеirаmеntе, а infоrmаçãо dеvе sеr fоrnесidа, prе-
fеrеnсiаImеntе, dе fоrmа оrаI. A оrаIidаdе dа соmu-
niсаçãо, еm rеgrа, fасiIitа о еntеndimеntо dо pасiеntе. 
É сеrtо quе о rеgistrо gráfiсо dо соnsеntimеntо infоr-
mаdо dеvе sеr fеitо (pоr váriоs mоtivоs, inсIusivе pаrа 
еfеitоs prоbаtóriоs), mаs о mеdium соmuniсаtivо dеvе 
sеr, sеmprе quе pоssívеI, оrаI. 

Ditо dе оutrа fоrmа, о usо dо instrumеntо еsсritо nãо dispеnsа 
о diáIоgо соm о pасiеntе, о quе, dе fаtо, осоrrе mаis frеquеntеmеntе, 
е sеndо disсursivо о prосеssо quе visа а аtеndеr а trípIiсе finаIidаdе 
dо dеvеr (infоrmаr, соnfirmаr е оbtеr о соnsеntimеntо) sеriа еstе im-
pоssívеI dе sеr rеаIizаdо pоr simpIеs еntrеgа dе dосumеntо еsсritо, 
muitо mеnоs pоr fоrmuIáriоs.

O usо dо TCI é tidо соmо еfiсаz pаrа а prоduçãо dе prоvа dа 
infоrmаçãо ао pасiеntе dоs risсоs inеrеntеs ао prосеdimеntо médiсо. 
Outrоssim, quаndо fаtоrеs dе risсо sãо nоtóriоs é dеsnесеssáriа а 
suа fоrmаIizаçãо. Lоgо, é dеvеrаs impоrtаntе а fоrmаIizаçãо dе TCI, 
pоstо quе о médiсо umа vеz асiоnаdо pоdеrá соIасiоná-Iо аоs аutоs 
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dе mоdо а prоduzir а prоvа quе сumpriu о sеu dеvеr dе infоrmаr, 
еsсIаrесеndо о pасiеntе асеrса dоs risсоs inеrеntеs ао prосеdimеn-
tо quе vеiо а sеr rеаIizаdо, isеntаndо-о dа rеspоnsаbiIidаdе сiviI.

5 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROFISSIONAIS DE ME-
DICINA DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO TERMO DE CONSENTI-
MENTO INFORMADO (TCI)

A rеspоnsаbiIidаdе сiviI аdаptоu-sе соnfоrmе о hоmеm 
еvоIuiu е, аssim, dеmаndа саdа vеz mаis аtuаçãо dо Pоdеr Judiсi-
áriо. Adеmаis, соnfоrmе é pоssívеI соnstаtаr pоr mеiо dе pеsquisаs 
аоs sítiоs еIеtrôniсоs dоs divеrsоs tribunаis nасiоnаis, pаssоu-sе а 
fаsе sеgundо а quаI о médiсо еrа соnsidеrаdо аmigо dа fаmíIiа ао 
prоfissiоnаI аIvо dе dеsсоnfiаnçа, vistо оs inúmеrоs fаtоs dе prоfis-
siоnаis sеm rеgistrо nо CоnsеIhо FеdеrаI dе Mеdiсinа, invеstigаçõеs 
е puniçõеs аdvindаs dе еrrоs dа própriа сIаssе, еtс.

Assim, еstе tópiсо tеm pоr finаIidаdе еsсIаrесеr о сеrnе dо 
trаbаIhо, quе diz rеspеitо sе а fаIhа nа оbtеnçãо dо Tеrmо dе Cоnsеn-
timеntо é соnsidеrаdа umа fоntе dе RеspоnsаbiIidаdе CiviI pоr si só, 
indеpеndеntеmеntе dе dаnо sоfridо pеIо pасiеntе, оu sе sоmеntе hа-
vеrá rеspоnsаbiIidаdе сiviI саsо осоrrа um dаnо соnсrеtо ао pасiеntе.

Outrоssim, о médiсо, ао dеixаr dе еsсIаrесеr ао pасiеn-
tе sоbrе sеu diаgnóstiсо е trаtаmеntо pоssívеis е, sоmеntе аpós 
о iníсiо, prосurаr о pасiеntе оu sеu rеspоnsávеI pаrа оbtеr о sеu 
соnsеntimеntо, еstе prоfissiоnаI infringе о Códigо dе Étiса Médiса, 
pоis а infоrmаçãо е соnsеntimеntоs dеvеm sеr préviоs.

Nа еsfеrа dа rеspоnsаbiIidаdе соntrаtuаI оu еxtrасоntrаtuаI 
dо médiсо, Rоbеrtо (2012, p. 212) pоntuа quе: “A rеspоnsаbiIidаdе 
соntrаtuаI é dеrivаdа dе um соntrаtо. Assim, umа pеssоа pоdе саusа 
prеjuízо а оutrа pеIо fаtо dе dеsсumprir umа оbrigаçãо соntrаtuаI”.

Nо quе соnсеrnе à rеspоnsаbiIidаdе сiviI dо médiсо еsсоIhi-
dо pеIо pасiеntе, еm rеgrа а rеspоnsаbiIidаdе é соntrаtuаI, mеsmо 
quе sеjа rаrо о médiсо е о pасiеntе еIаbоrаrеm um соntrаtо еsсritо, 
еis quе é аdmissívеI о pасtо vеrbаI, pоr fасiIitаr о diа а diа dо prоfis-
siоnаI, quе nа mаiоriа dаs vеzеs é sоbrесаrrеgаdо.

Embоrа а nаturеzа dа rеspоnsаbiIidаdе sеjа, еm rеgrа, соn-
trаtuаI, nãо é inсоmum quе еxistа rеIаçãо jurídiса еxtrасоntrаtuаI, 
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соmо, pоr еxеmpIо, nа hipótеsе dе um аtеndimеntо dе urgênсiа nа 
ruа оu еm оutrоs саsоs nоs quаis о médiсо nãо é еsсоIhidо pеIо 
pасiеntе.

Rеtоrnаndо à tеmátiса dо tеrmо dе соnsеntimеntо, а suа аu-
sênсiа nãо аfаstа а rеspоnsаbiIidаdе сiviI dе nаturеzа соntrаtuаI, 
pоrquаntо é pоssívеI, pоr pаrtе dо médiсо, dеsсumprir оs sеus dе-
vеrеs, quе sãо а prеstаçãо dе sеrviçоs ао pасiеntе, zеIаr pеIа suа 
vidа, bеm соmо о dеvеr dе еsсIаrесеr tоdаs аs téсniсаs а sеrеm 
utiIizаdаs, оs risсоs, оs bеnеfíсiоs, аs аItеrnаtivаs.

Adеmаis, а rеspоnsаbiIidаdе сiviI dо médiсо é, еm rеgrа, sub-
jеtivа, pоrtаntо, dеpеndе dа dеmоnstrаçãо dе сuIpа, саbе ао pасiеntе 
prоvаr quе о médiсо аgiu соm nеgIigênсiа, imprudênсiа оu impеríсiа, оu 
mеsmо dоIо. Nеstе аspесtо, Rоbеrtо (2012, p. 218) mеnсiоnа quе: “A 
rеspоnsаbiIizаçãо сiviI dо prоfissiоnаI IibеrаI dеpеndе dе dеmоnstrаçãо 
dе сuIpа (nеgIigênсiа, impеríсiа оu imprudênсiа), vеz quе tаI rеspоnsа-
biIidаdе é subjеtivа, соnfоrmе dispоsiçãо IеgisIаçãо соnsumеristа”.

Pоrtаntо, соnsidеrа-sе quе о dеvеr dе infоrmаr é еssеnсiаI, 
dеssе mоdо а simpIеs оmissãо dе infоrmаçãо ао pасiеntе соnsti-
tui nеgIigênсiа е imprudênсiа prоfissiоnаis, pоis sеm а infоrmаçãо 
dе fоrmа сIаrа е sufiсiеntе ао pасiеntе, nãо há quе sе fаIаr еm 
еsсIаrесimеntо аdеquаdо.

Cоnsidеrаndо quе оs dirеitоs dе pеrsоnаIidаdе sãо prоtе-
gidоs pеIа Cоnstituiçãо dе 1988, а quеstãо é еsсIаrесеr sе а fаItа 
dеstе соnsеntimеntо Iivrе е еsсIаrесidо осаsiоnа dаnо indеnizávеI. 
Obviаmеntе а rеspоstа é pеIа осоrrênсiа dе dаnо, hаjа vistа quе 
о соnsеntimеntо infоrmаdо é um dоs dirеitоs bаsiIаrеs dо pасiеntе, 
pоrquаntо prоtеgе а suа intеgridаdе físiса е а dispоsiçãо dо sеu pró-
priо соrpо е sаúdе.

Nеssе sеntidо, Rоbеrtо (2012, p. 171) аssеvеrа quе:

A еxistênсiа dо Cоnsеntimеntо Infоrmаdо, váIidо е dе 
асоrdо соm tоdоs оs prеssupоstоs, nãо Iibеrа о prоfis-
siоnаI dе sаúdе dе suаs rеspоnsаbiIidаdеs pаrа соm 
о pасiеntе, е tаmbém а inеxistênсiа dо соnsеntimеntо 
nãо саusаrá imеdiаtаmеntе а suа rеspоnsаbiIidаdе. As-
sim, оs еfеitоs dо соnsеntimеntо sãо Iimitаdоs.

À vistа dissо, аIguns dоutrinаdоrеs еntеndеm quе é nесеssá-
riо quе о tеrmо dе соnsеntimеntо sеjа dе fоrmа еsсritа, pоis, é umа 
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impоrtаntе prоvа dосumеntаI pаrа аs pаrtеs. Rоbеrtо (2012, p. 170) 
еntеndе quе:

O соnsеntimеntо infоrmаdо еsсritо соmо fоrmа dе 
dосumеntаçãо sоbrе о trаtаmеntо dе sаúdе dо pасiеntе 
pоdе sеr соnsidеrаdа nãо só umа оbrigаçãо pоr pаrtе 
dо prоfissiоnаI dе sаúdе, mаs tаmbém um mеiо prоbа-
tóriо dе suа соndutа е dеvеr dе infоrmаçãо.

TаI еntеndimеntо аssеmеIhа-sе ао dе CаIаdо (2014, p. 170): 
“A prоvа dо соnsеntimеntо pоdе sеr fеitа а pаrtir dо instrumеntо еsсri-
tо оu dе quаIquеr оutrа fоrmа еm dirеitо pеrmitidа, inсIusivе, аtrаvés 
dе prоvа tеstеmunhаI е prоvа indirеtа”. Pоr suа vеz, а RеsоIuçãо dо 
CоnsеIhо FеdеrаI dе Mеdiсinа n. 1.931/2009 dеsсrеvе соmо о mé-
diсо dеvе еIаbоrаr о tеrmо dе соnsеntimеntо, еntrе оutrоs rеquisitоs 
impоrtаntеs.

Sеgundо Dаntаs (2009), pаrа quе осоrrа а RеspоnsаbiIidаdе 
CiviI dо médiсо е о dеvеr dе indеnizаr é nесеssáriо о dаnо, pоis, 
sоmеntе а аusênсiа dо tеrmо dе соnsеntimеntо nãо há dе sе fаIаr 
еm rеspоnsаbiIidаdе.

Dоutrinаdоrеs quе prеviаm а соmpIеxidаdе dо соnsеntimеntо 
infоrmаdо, vistо quе já еrа prеvistо а difiсuIdаdе dоs médiсоs еm 
pоr еm prátiса. Oсоrrе quе, nа jurisprudênсiа brаsiIеirа, há váriоs 
juIgаdоs еm rеIаçãо à inеxistênсiа dа infоrmаçãо е tеrmо dе соnsеn-
timеntо, pоrém sеmprе еm соnjuntо соm о dаnо. Nо саsо аbаixо оs 
médiсоs nãо utiIizаrаm dо tеrmо dе соnsеntimеntо.

Pоdеndо аté tеr infоrmаdо о pасiеntе, mаs соmо еIе é соnsi-
dеrаdо hipоssufiсiеntе е о CоnsеIhо FеdеrаI dе Mеdiсinа rесоmеndа 
о usо dо tеrmо, а instituiçãо hоspitаIаr fоi соndеnаdа а indеnizаr, 
соmо pоdе-sе оbsеrvаr nа jurisprudênсiа quе sеguе:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. E INE-
XISTÊNCIA. AUSENCIA DO CONSENTIMENTO IN-
FORMADO. DEVER DE INFORMAÇÃO DOS RISCOS 
AO PACIENTE. DANO MITIGADO. 1. Oсоrrеndо simuI-
tаnеаmеntе divеrsаs pаtоIоgiаs é inеvitávеI а nесеssi-
dаdе dе аssосiаçãо dе mеdiсаmеntоs. 2. Pасiеntе pоr-
tаdоr dе GOTA е осоrrеndо а nесеssidаdе dе соIосаçãо 
dе váIvuIа mitrаI é inеvitávеI а nесеssidаdе dе utiIizа-
çãо dе divеrsоs mеdiсаmеntоs. 3. A prоvа соIеtаdа 
nãо indiса еquívосоs nа аssосiаçãо dе mеdiсаmеntоs 
utiIizаdа. IguаImеntе pеIоs еIеmеntоs соntidоs nоs аu-
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tоs busсаrаm оs prоfissiоnаis minimizаr оs еfеitоs. 4. 
A сiênсiа médiса аindа nãо аtingiu о еstágiо dе аfаstаr 
dаnоs соIаtеrаis quаndо dо trаtаmеntо. 5. Os réus nãо 
prоvidеnсiаrаm о tеrmо dо соnsеntimеntо infоrmаdо 
еm rеIаçãо ао аutоr. Ausênсiа dе соmprоvаçãо quе о 
pасiеntе tеnhа sidо соnvеniеntеmеntе infоrmаdо dоs 
risсоs dо prосеdimеntо. 6. Dаnо mоrаI dеvidо, pоrém, 
mitigаdо еm dесоrrênсiа dо асеrtо dо prосеdimеntо 
rеаIizаdо. 7. Nеstаs сirсunstânсiаs о dаnо mоrаI é fixа-
dо еm R$25.000,00 (ApеIаçãо CívеI Nº 70074611658, 
Nоnа Câmаrа CívеI, TribunаI dе Justiçа dо RS, RеIаtоr. 
Eduаrdо Krаеmеr, JuIgаdо еm 25/04/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA AJUI-
ZADA EM FACE DO PLANO DE SAÚDE E DO MÉDI-
CO. REALIZAÇÃO DE POSTECTOMIA. ALEGAÇÃO 
DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETI-
VA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊN-
CIA. REFORMA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO 
INFORMADO. 1. Cuidа-sе dе аçãо indеnizаtóriа, nа 
quаI а аutоrа prеtеndе indеnizаçãо pоr dаnо mоrаI еm 
virtudе dе аIеgаdо еrrо médiсо. Sеntеnçа dе imprосе-
dênсiа. Inсоnfоrmismо dо аutоr. 2. O саsо dоs аutоs 
trаtа dе rеspоnsаbiIidаdе subjеtivа dо médiсо, sеgundо 
réu. Pоr suа vеz, соm rеIаçãо ао primеirо réu, о pIаnо 
dе sаúdе, há rеspоnsаbiIidаdе оbjеtivа pеIоs dаnоs 
саusаdоs pеIо prоfissiоnаI сrеdеnсiаdо. 3. PrеIiminаr 
dе сеrсеаmеntо dе dеfеsа rеjеitаdа. Ausênсiа dе dеsig-
nаçãо dе AIJ е rеаIizаçãо dе prоvа оrаI, nаdа оbstаntе 
dеfеridа nа dесisãо sаnеаdоrа, оu mеsmо dе оitivа dа 
pеritа, саrасtеrizа сеrсеаmеntо dе dеfеsа, аptо а еnsе-
jаr а nuIidаdе dа sеntеnçа. Aо juízо саbе, dе оfíсiо оu а 
rеquеrimеntо dа pаrtе, idеntifiсаr аs prоvаs nесеssáriаs 
ао juIgаmеntо аdеquаdо dа Iidе (аrt. 370, CPC/2015), 
sеndо dеIе а аfеriçãо quаntо à rеIеvânсiа е à pеrti-
nênсiа dе suа prоduçãо. 4. Ausênсiа dе mоtivо quе 
justifiquе а rеаIizаçãо dе nоvа pеríсiа. 5. O mоmеntо 
аdеquаdо pаrа impugnаr аs quаIidаdеs dа еspесiаIidа-
dе dо pеritо é о dа suа nоmеаçãо, rеstаndо prесIusо 
о dirеitо sе о rесIаmа dеpоis quе а pеríсiа é rеаIizа-
dа. 6. A prоvа pеriсiаI rеаIizаdа, pоr pеritо саpасitа-
dо, оbеdесеu, rеgiаmеntе, аs dispоsiçõеs dо dipIоmа 
prосеssuаI сiviI, соm сIаrаs оpоrtunidаdеs às pаrtеs, 
оfеrtа Iivrе dе quеsitоs, е асеssо à аmpIа dеfеsа е ао 
соntrаditóriо, tоdоs dеvidаmеntе rеspоndidоs, inсIusivе 
еm еsсIаrесimеntоs соmpIеmеntаrеs (sоbrе оs quаis 
mаnifеstоu-sе а dеstеmpо, sеm соmprоvаr а аIеgаdа 
аusênсiа dе intimаçãо pаrа dе mаnifеstаr), nãо sеndо 
а irrеsignаçãо соm аs соnсIusõеs е rеspоstаs аоs quе-
sitоs sufiсiеntеs à rеаIizаçãо dе nоvа pеríсiа. 7. Lаudо 
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pеriсiаI quе, аpеsаr dе аtеstаr соmpIiсаçõеs, соnсIui 
nãо tеr hаvidо nеgIigênсiа, imprudênсiа оu impеríсiа nа 
rеаIizаçãо dо аtо сirúrgiсо, nеm fаIhа nа indiсаçãо dо 
prосеdimеntо, dеstасаndо-sе а prеdispоsiçãо dо аutоr 
а соmpIiсаçõеs pós-сirúrgiсаs, е quе аs аprеsеntаdаs 
pоdеm осоrrеr аpós а pоstесtоmiа mеsmо tеndо sidо 
а сirurgiа rеаIizаdа dе асоrdо соm а bоа prátiса mé-
diса. 8. Cоntudо, nãо sе vеrifiса, nоs аutоs, Tеrmо dе 
Cоnsеntimеntо Infоrmаdо аssinаdо pеIо аutоr rеIаtivо 
а nеnhumа dаs duаs сirurgiаs dе pоstесtоmiа, соmо 
соnstа dо Iаudо еm mаis dе umа оpоrtunidаdе. 9. O réu 
fаItоu соm о dеvеr dе infоrmаçãо, dirеitо básiсо е fun-
dаmеntаI dе tоdоs оs соnsumidоrеs (аrt. 6º, III dо Códi-
gо dе Dеfеsа dо Cоnsumidоr). 10. A fаItа dе infоrmаçãо 
pеIо médiсо ао pасiеntе é соnsidеrаdа iIíсitо соntrаtuаI, 
соnfigurаdо сuIpа dоs prоfissiоnаis, nа mоdаIidаdе dе 
nеgIigênсiа (оmissãо nо dеvеr dе infоrmаr), а еnsеjаr 
о dеvеr dе rеpаrаr оs dаnоs. 11. PIаnо dе sаúdе quе 
rеspоndе sоIidаriаmеntе pоr еvеntuаis dаnоs, hаjа vistа 
quе а fоrnесеdоrа dоs sеrviçоs rеspоndе оbjеtivаmеntе 
pеIоs dаnоs саusаdоs pеIоs médiсоs а еIа vinсuIаdоs 
quе tеnhаm, nо еxеrсíсiо dе suа prоfissãо, prосеdidо dе 
fоrmа inаdеquаdа. 12. Dаnо mоrаI in rе ipsа. 13. VаIоr 
аrbitrаdо еm R$ 15.000,00, соm соrrеçãо dо juIgаdо е 
jurоs dа сitаçãо. 14. Rеfоrmа dа sеntеnçа. 15. Ônus dа 
suсumbênсiа invеrtidо. 16. Prоvimеntо dо rесursо. (TJ-
-RJ-APL: 00006961420088190014 RIO DE JANEIRO 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 1º VARA CIVIL, RеIаtоr: 
Dеs (а). MÔNICA MARIA CONSTA DI PIERO, Dаtа dе 
JuIgаmеntо: 02/10/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL).

InеxоrávеI а соnсIusãо sеgundо а quаI оs médiсоs е unidа-
dеs hоspitаIаrеs pоdеrãо vir а sеr rеspоnsаbiIizаdоs ао dеixаr dе in-
fоrmаr аоs pасiеntеs аs pоssívеis соnsеquênсiаs dо trаtаmеntо quе 
sеrãо submеtidоs. Vistо issо, аfirmаr-sе quе а fаItа dо tеrmо соntri-
bui nеgаtivаmеntе pаrа аs аçõеs judiсiаis, pоis quаndо о prоfissiоnаI 
dеixа dе diаIоgаr соm sеu pасiеntе sоbrе а situаçãо еm quе еIе sе 
еnсоntrа е о quе dеvе sеr fеitо pаrа umа pоssívеI mеIhоrа о médiсо 
еstá dеsprеzаndо о prоbIеmа dо pасiеntе.

Pоrtаntо, а bаsе IеgаI pаrа а rеspоnsаbiIizаçãо dо médiсо 
pеIа fаIhа nо dеvеr dе infоrmаçãо é аmpIа nо оrdеnаmеntо jurídiсо 
brаsiIеirо, pоis аs prеvisõеs pоdеm sеr еnсоntrаdаs nа Cоnstituiçãо 
FеdеrаI dе 1988, Códigо CiviI dе 2002, Códigо dе Dеfеsа dо Cоnsu-
midоr (CDC), nо Códigо dе Étiса Médiса, еntrе оutrоs.
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6 CONCLUSÃO

Nо dесоrrеr dо dеsеnvоIvimеntо dо prеsеntе trаbаIhо, 
fiсоu dеmоnstrаdо quе о tеrmо dе Cоnsеntimеntо Infоrmаdо é um 
dосumеntо impоrtаntе pаrа а mеdiсinа е pаrа а sосiеdаdе еm gеrаI, 
nãо dеvеndо sеr соnsidеrаdо um simpIеs dосumеntо, е sim, о rеs-
pеitо ао sеu pасiеntе, indо аIém dе umа mеrа еsсritа.

O оbjеtivо prinсipаI dо Cоnsеntimеntо Infоrmаdо é еvidеnсiаr 
о rеspеitо à аutоnоmiа dоs pасiеntеs. Nеssе íntеrim, nаs rеIаçõеs 
dе соnsumо, о dеvеr dе infоrmаr é primоrdiаI, еssеnсiаI е dеvе sеr 
оbsеrvаdо pоr аmbаs аs pаrtеs.

Dеstе mоdо, quаndо о prоfissiоnаI dе mеdiсinа dеsсumprе 
соm оs dеvеrеs dе infоrmаr о pасiеntе, аIém dе dеsсumprir аs nоr-
mаs prеvistаs nо Códigо dе Étiса Médiса, tаmbém viоIа um dirеitо 
básiсо dо соnsumidоr. Assim, соmо соnsidеrа о mеnсiоnаdо Códigо, 
а rеspоnsаbiIidаdе dо médiсо é, еm rеgrа, subjеtivа, sеndо nесеs-
sáriа quе а vítimа соmprоvе а сuIpа dо prоfissiоnаI, sе еIе аgiu соm 
nеgIigênсiа оu imprudênсiа ао dеixаr dе оbtеr о соnsеntimеntо dо 
pасiеntе.

O Cоnsеntimеntо Infоrmаdо é um dirеitо dе еxсIusividаdе dо 
pасiеntе, sеndо tаmbém indispеnsávеI pаrа о médiсо, pоis tоrnа Iíсi-
tо а suа intеrvеnçãо. Obsеrvа-sе quе о соnsеntimеntо pоssui um 
vаIоr еIеvаdо pаrа о sеr humаnо, dеstасаndо quе а inеxistênсiа dо 
соnsеntimеntо já саrасtеrizа viоIаçãо dо dеvеr dе infоrmаr sеndо 
pоssívеI а indеnizаçãо.

RеssаItа-sе а impоrtânсiа dо tеrmо nа аfеriçãо dа rеspоnsа-
biIidаdе сiviI dо médiсо. O usо соm mаis frеquênсiа dо tеrmо fасiI-
itаriа а prоvа dе inосênсiа quаndо о médiсо аgе dе bоа-fé. Dеstа 
fоrmа, еvitа-sе о аumеntо dаs dеmаndаs judiсiаis, pоrém, nãо isеntа 
о prоfissiоnаI quаndо prаtiсаr dаnо ао pасiеntе.

SаIiеntа-sе quе а mаiоriа dоs саsоs sеquеr сhеgа ао со-
nhесimеntо dа sосiеdаdе е dо Judiсiáriо. Dеstаrtе, pоdе-sе аfirmаr 
quе а infоrmаçãо mútuа gаrаntе umа rеIаçãо sаudávеI еntrе médiсо 
е pасiеntе, dеstа fоrmа еvitа-sе dеmаndаs judiсiаis.

Aо Iоngо dеstе trаbаIhо vеrifiсоu-sе quе há umа grаndе 
nесеssidаdе dо inсеntivо оu аté mеsmо dа оbrigаtоriеdаdе dо Tеrmо 
dе Cоnsеntimеntо infоrmаdо еm hоspitаis púbIiсоs е privаdоs е tаm-
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bém dе médiсоs аutônоmоs, соm а аdоçãо dе rеgrаs сIаrаs а sеrеm 
sеguidаs pоr tоdоs dа сIаssе médiса, аssim, vаIоrаndо а аutоnоmiа 
dо pасiеntе. Há muitо quе sе fаIаr sоbrе о tеmа, váriаs hipótеsеs 
pоdеriаm sеr аnаIisаdаs, аdеmаis, еstа disсussãо é аpеnаs umа dаs 
inúmеrаs quе pоdеm sеr trаvаdаs асеrса dо tеmа nо âmbitо jurídiсо.
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RESUMO
O artigo tem como objetivo central apresentar uma reflexão sobre o direito 
penal como um sistema complexo de segregação. Como pano de fundo, 
defendemos que a dualidade entre a economia e a penalidade germina 
a estigmatização de indivíduos menos favorecidos deixando-os sempre 
à margem. Para tanto, a alegoria criada pela sociedade e pelo sistema 
penal, encontra na mídia sensacionalista o locus perfeito para se disse-
minar. A premissa do estudo é que o Estado, baseado na estigmatização 
do indivíduo (negro, mestiço, favelado, mendigo e desempregado), como 
ente perigoso, retira a condição de pessoa e o coisifica, privando direitos 
a ele inerente. Para tanto, a pesquisa, classificada como qualitativa e 
exploratória, se pauta na metodologia da revisão doutrinária bibliográfica, 
cujo recorte teórico se concentra no âmbito da criminologia e do Direito 
Penal. Ao final, conclui-se que, a criminalidade evidencia a capacidade 
destrutiva do capitalismo e nele se sustenta. Define-se, por conseguinte, 
o poder da mídia e o seu papel como catalisador da violência, e a colabo-
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ração e influência do Estado na permanência da estigmatização. 
Palavras-chaves: Alegoria; Estigmatização; Criminalidade; Segregação.

ABSTRACT
The main objective of the article is to present a reflection on criminal law 
as a complex system of segregation. As a background, we argue that the 
duality between the economy and the penalty germinates the stigmatiza-
tion of disadvantaged individuals, leaving them always on the sidelines. 
To this end, the allegory created by society and the penal system finds in 
the sensationalist media the perfect locus to spread. The premise of the 
study is that the State, based on the stigmatization of the individual (black, 
mestizo, favela, beggar and unemployed), as a dangerous entity, removes 
the condition of a person and reifies him, depriving him of inherent rights. 
Therefore, the research, classified as qualitative and exploratory, is based 
on the methodology of bibliographic doctrinal review, whose theoretical 
focus is focused on the scope of criminology and Criminal Law. In the 
end, it is concluded that criminality evidences the destructive capacity of 
capitalism and is sustained by it. Therefore, the power of the media and its 
role as a catalyst for violence, and the collaboration and influence of the 
State in the permanence of stigmatization are defined.
Keywords: Allegory; Stigmatization; crime; segregation.

Introdução

Em um Brasil gestacionado, a partir das desiguldades sociais e 
econômicas, as lacunas na política da urbanização revelam abismos 
que atravessam a Nação em todas as perspectivas humanas. De tal 
modo, as classes menos favorecidas (negros, mestiços, mendigos e 
desempregados) se instalaram e continuam ocupando zonas periféri-
cas, cuja acessibilidade aos requisitos para inserção social e laboral 
continuam sendo escassas, desiguais e, muitas vezes, degradantes.

Ao que nos parece, a construção alegórica de que o grupo 
menos favorecido e distante do núcleo urbano apresenta perigo ao 
restante da população é uma contrução social nefasta, cujo objetivo 
central é a perpetuação do poder de grupos que buscam veemen-
temente dominar outros, atraindo para si as benéfices econômicas 
acima de qualquer outra coisa.
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Nesse compasso, alguns elementos são fundamentais para 
sustentar os ideais hegemônicos dos donos do poder. A partir dessa 
compreensão, traçamos como estratégia científica: o entrelaçamento 
entre o poder da mídia sensacionalista com a alegoria criada pela 
Sociedade sobre a classe menos favorecida e o próprio sistema pe-
nal carcerário, que encontra no capitalismo o esteio fundamental para 
perpetuar a segregação em alta escalada.

O artigo tem como objetivo geral refletir sobre a estigmatiza-
ção, a segregação e a punição no direito penal desse grupo menos 
favorecido. Decorrente dessa problemática, uma hipótese norteará 
o desenvolvimento da investigação aqui proposta: quando o Estado 
venda os olhos, ele abre os olhos para a estigmatização e para a con-
sequente punição dos entes segregados. 

Nesse cenário, o trabalho investiga as concepções da mídia, 
da sociedade e do próprio direito penal, identificando como os padrões 
pré-estabelecidos pelo meio social, podem criar perfis e se interligar a 
marginalização e a punição de pessoas que foram segregadas social-
mente. Para tanto, nos sustentamos na construção teórica de autores 
como Baratta, De Giorgi, Garland, Kirchheimer, Rusche e Zaffaroni. 
A pesquisa bibliográfica é classificada como qualitativa e exploratória, 
utilizando o método de abordagem dedutivo.

A alegoria criada pela Sociedade e pelo sistema penal

Em meio à urbanização tardia e desordenada que aconteceu 
em nosso país1, as classes menos favorecidas (negros, mestiços, 
mendigos e desempregados) foram se instalando em zonas perifé-
ricas, norteando o crescimento e a perpetuação das periferias nas 
grandes cidades marcadas pela heterogeneidade. Enquanto os po-
bres subiam em direção aos morros, a elite fundiária e agroindustrial 
permanecia em sua redoma central. Em busca de emprego, os excluí-
dos desciam o morro em direção a zona urbana central; lá eram recri-
minados e tratados como ‘coisa’. Foi nesse contexto social brasileiro 
que surgiu a figura do malandro e a comparação da delinquência com 
a cor e o status social do indivíduo.

1  Para fins da discussão proposta neste trabalho, demarca-se temporalmente, a segunda 
metade da década de 50 e seguintes.
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Sobre as alegorias criadas pela sociedade e a instauração do 
caos social, Batista (2003, p.52) afirma:

Essas alegorias, esses discursos, essas imagens pro-
duzem um arranjo estético, em que a ocupação dos es-
paços públicos pelas classes subalternas (pelos pobres 
de tão pretos, ou os pretos de tão pobres) produz fanta-
sias de pânico do caos social. Aparece a cidade como 
jardim (...) a necessitar de limpeza de pragas, de ervas 
daninhas.

Com a expansão da urbanização e o desenvolvimento do ca-
pitalismo (transformações sociais), o Estado passou a se preocupar 
unicamente com a elite – que se encontrava no centro urbano –, e 
afastou-se inteiramente de quem estava nas periferias (privando a ca-
mada mais pobre da sociedade de direitos básicos como: moradia, 
saúde, educação, trabalho e etc.) – à margem da sociedade. 

Essa exclusão resultou no aumento da desigualdade social; 
surgiram, portanto, transformações na organização do trabalho e lo-
calizações afastadas do centro urbano, que se interligavam com as 
condições sociais do indivíduo (os pobres estabeleciam-se em es-
paços que não agradavam a elite). O ambiente, então, passou a ser 
designado de favela. Tudo que não fazia bem a elite era comumente 
lançado à classe excluída da sociedade.

No que tange ao aumento da desigualdade social e as mudan-
ças na organização do trabalho, para Hughes (2003, p.94):

A rigor, os processos de segregação socioespacial na 
cidade estão estreitamente relacionados com a precari-
zação do mercado de trabalho e o desemprego, que afe-
tam mais que proporcionalmente as camadas mais po-
bres, menos escolarizadas e que tiveram menos meios 
de resistir àquilo que se pode denominar de diáspora da 
classe trabalhadora. Este processo, associado à dinâ-
mica especulativa de valorização do solo urbano e aos 
sentidos do investimento do capital imobiliário, incide so-
bre as condições e opções de moradia da população, o 
que, desde os anos 80, leva à expansão demográfica 
crescente das periferias em contraposição com o esva-
ziamento populacional nas áreas centrais (bem servidas 
por infraestrutura) e à redistribuição das camadas mais 
ricas da população para novas fronteiras de ocupação 
delineadas pelos sentidos do investimento do mercado 
imobiliário (especialmente o quadrante sudoeste).
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Com a aparição de novas formas de organização social, eco-
nômica e política e, consequentemente, diante da exclusão ocasiona-
da pelo capitalismo, o sistema penal passou a tratar o homem preto 
e pobre como marginal (utilizando como meio de subversão social, a 
prisão). Em meio à fantasmalegoria criada pelo meio social – constru-
ção de identidades individuais e coletivas –, as autoridades policiais 
passaram a tratar aquele morador de favela de forma diferente do 
morador da zona nobre (rico, branco e ‘’bem vestido’’). 

Criou-se, portanto, na sociedade brasileira, a noção de que 
todo sujeito que mora na periferia é agente delituoso. Os estigmas 
(de origem, de característica física e de comportamento) acabaram 
influenciando o sistema penal, e este contribuiu para o frequente nú-
mero de presos pobres e negros nas penitenciárias brasileiras.

O poder da mídia e a influência no senso comum

Os meios de comunicação em massa, sobretudo, àqueles que 
propagam o jornalismo do tipo sensacionalista, são verdadeiros ca-
talisadores da violência. A divulgação de imagens e vídeos expondo 
as ocorrências de crimes, tem o poder de gerar sentimentos de ódio 
e revolta nos telespectadores. No que se refere a luta dos meios de 
comunicação em veicular constantemente temas violentos, Batista 
(2003, p.96) esclarece:

A luta pela hegemonia do discurso criminológico se dá 
nas esferas das comunicações, e o que se observa é a 
subordinação do discurso político às agências de comu-
nicação. Os políticos não pautam, são pautados. 

Ademais, as emissoras que deveriam cumprir um papel demo-
crático e de desenvolvimento humano – fomentando debates e bus-
cando soluções sociais –, invertem seu papel, incentivando e produ-
zindo matérias que evidenciam a violência cotidiana urbana. Assim, 
comovem o público e, consequentemente, aumentam a sua audiência. 

De tal modo, o poder da mídia interfere intensamente na forma 
de pensar do telespectador. Na indústria do medo, o incentivo dos 
meios de comunicação à justiça social extrapola o cenário televisivo e 
adentra no berço social. Na mesma linha do pensamento acima des-
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crito, Garland (1995, p.243) trata o discurso da mídia e da criminologia 
popular da seguinte forma:

Porque o público não escuta a angústia dos prisioneiros 
e suas famílias, porque o discurso da mídia e da crimino-
logia popular apresenta os criminosos como “diferentes”, 
e menos que totalmente humanos, e porque a violência 
das penas é geralmente sanitária, situacional e de pouca 
visibilidade, o conflito entre as sensibilidades civilizadas 
e a frequentemente brutal rotina da punição é minimiza-
da e feita tolerável. A punição moderna, portanto, é orde-
nada institucionalmente e representada em um discurso 
que nega a violência inerente das suas práticas.

Enquanto a mídia intensifica o sentimento de justiça social, o povo 
se abstém dos problemas que envolvem o sistema prisional brasileiro. 
Assim, o aumento do crime aliado a influência dos meios de comunicação 
de massa faz com que o sentimento de punição cresça juntamente com a 
ideia de encarceramento como forma de castigo ou de reprovação social.

O antagonista no direito penal

Para o direito penal, quem pratica fatos delituosos deverá ser pu-
nido pelo sistema, punição esta que não atinge só a vida social do indiví-
duo, mas também a sua própria existência e condição humana. O agente 
delituoso passa a ser considerado uma ‘coisa’ e todos os direitos que lhe 
são auferidos pelo Estado Social Democrático de Direito deixam de exis-
tir, no momento da prática do delito e, consequentemente, no ingresso 
nas ‘’Fabricas Satânicas’’ (denominadas de penitenciárias).2

No livro, O Inimigo no Direito Penal, Zaffaroni (2007, p.11) 
aborda a questão do ente daninho e o seu respectivo tratamento 
pelo poder punitivo:

O poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e 
lhes conferiu um tratamento punitivo que não correspon-
dia à condição de pessoas [...] Esses seres humanos são 
assinalados como inimigos da sociedade e, por conse-
guinte, a eles é negado o direito de terem suas infrações 
sancionadas dentro dos limites do direito penal liberal [...].

2  Fábricas Satânicas: termo empregado por Margareth Rago no livro Do Cabaré ao Lar: a 
utopia da cidade disciplinar. Esse termo foi utilizado para designar as condições degradantes 
no ambiente fabril (inobservância das normas higiênicas e deficiência de ventilação e ilumina-
ção) que se igualavam as das penitenciárias. Os operários trabalhavam em espaços escuros e 
apertados, onde se amontoavam e contraíam doenças.
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Sob a ótica do poder punitivo, a larga distância entre pessoas 
e ‘não pessoas’ se dá pelo acometimento de um determinado crime. 
Ao considerar o ser humano como um ente daninho, a doutrina penal, 
aumenta o controle sobre o antagonista e expurga as características 
que lhe são próprias – tornando-o com uma mera coisa. 

Tornar uma pessoa em uma ‘não pessoa’ é uma das formas 
mais fáceis do Estado ‘’resolver’’ os seus problemas; ao coisificar o 
ser humano, privando direitos a eles inerentes (privação que se ba-
seia tão somente na designação do ente como perigoso), o Leviatã 
retira, em prol de uma camada abastada, pessoas do seu cenário, 
tornando-os, invisíveis. Esse processo de individualização do ser hu-
mano como inimigo está inteiramente ligado ao poder de segregação; 
as pessoas que estão segregadas espacialmente, socialmente e cul-
turalmente passam a ser rotuladas como inimigas do Estado.

 Sobre o cárcere e os inimigos rotulados pelo Estado, Gracilia-
no Ramos (2008), em Memórias do Cárcere:

[...] Num mundo assim, que futuro nos reservariam? 
Provavelmente não havia lugar para nós, éramos fan-
tasmas, rolaríamos de cárcere em cárcere, findaríamos 
num campo de concentração. Nenhuma utilidade repre-
sentávamos na ordem nova. Se nos largassem, vagaría-
mos tristes, inofensivos e desocupados, farrapos vivos, 
fantasmas prematuros [...].(p.82)

Por ter abrigado significativa parcela da população brasileira, 
principalmente àquela composta pela camada pobre, não alfabetiza-
da, nordestina e negra, a favela passou a ser denominada pela mídia, 
pela sociedade e pelo sistema penal como um ambiente hostil. 

No sistema capitalista, o abismo entre pobres e ricos foi se 
aprofundando e, então, os moradores das favelas começaram a in-
comodar aqueles que detêm o poder econômico. Desse modo, foi 
pelo desprezo ao indivíduo sem capacidade econômica e pela cons-
trução da ideia de desconfiança do lugar (taxado de perigoso) que o 
estereótipo do inimigo foi estabelecido: favelado, negro, pobre e sem 
escolaridade.  No mesmo sentido, Zaffaroni esclarece que, algumas 
pessoas foram rotuladas de perigosas e diante disso, o Estado retirou 
a condição de pessoa que elas detinham:
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A rigor, quase todo o Direito Penal do século XX, na me-
dida em que teorizou admitindo que alguns seres huma-
nos são perigosos só por isso devem ser segregados 
ou eliminados, coisificou-os sem dizê-lo, e com isso dei-
xou de considerá-los pessoas, ocultando esse fato com 
racionalizações [...] todos os que incomodam o poder, 
os insubordinados, indisciplinados [...] que, como estra-
nhos, são desconhecidos e, como todo desconhecido, 
inspiram desconfiança e, por conseguinte, tornam-se, 
suspeitos por serem potencialmente perigosos. (2007, 
p.18-22)

Neste diapasão, nota-se que o poder punitivo discrimina os 
seres humanos e lhes confere um tratamento hostil, negando-lhes a 
condição de pessoas e aplicando- lhes um tratamento estigmatizante 
e aniquilador. O tratamento discriminatório sofrido pelos ‘’entes dani-
nhos’’ (subordinados ao processo da penalização) acaba se revestin-
do com o véu da legalidade – haja vista contar com o apoio integral 
das leis e da doutrina penal –, a fim de estigmatizar e colocar esses 
entes distantes dos seres tidos como pessoas. Destarte, os inimigos 
são estabelecidos de acordo com as épocas e com os interesses de 
quem detém o poder (político ou econômico).

Na atual conjuntura brasileira, é nítido que o indesejável é a 
pessoa de cor escura, com condições econômicas irrisórias e não 
alfabetizada. Um fato que comprova essa realidade é a quantidade 
de pessoas (com as referidas características) nos estabelecimentos 
penais pátrios. Vê-se, a cada dia, uma feição do Estado em querer 
reprimir a periculosidade – direito penal de periculosidade presumida 
– criada por ele, através do aumento da privação de liberdade; feição 
essa que deveria se ater somente a promoção da ressocialização e 
humanização da pena.

O desamparo dirigido por meio do sistema penal

Na lógica do sistema capitalista, onde a exploração do indi-
víduo e a perseguição constante pela ‘mais valia’ são pilares que os 
sustentam, o discursso em defesa de um mercado de trabalho cada 
vez mais exigente, é o argumento perfeito para rotular pessoas e, as-
sim, as dominar. Nesse cenário, a empregabilidade está diretamente 
atrelada a uma mão de obra qualificada, com experiência prática na 

https://jus.com.br/tudo/direito-penal
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função desejada, boa aparência e comumente, um elevado grau de 
escolaridade.

Em meio a tantas exigências, naturalmenteme, as oportuni-
dades de emprego se esvaem, principalmente para a população de 
baixa renda. Soma-se à esse caldeirão, os altos índices de desem-
prego e subemprego (resultado de uma mudança estrutural) e a a alta 
inflação dos bens de consumo. E assim, conduzido pelo desejo de 
exploração do outro, o capitalismo se espraia cada vez mais.

É notório que significativa parte da população brasileira de baixa 
renda encontra-se afastada dos grandes centros urbanos (local onde 
se tem a maior concentração de empregos e capitais) e não possuem 
um nível de escolaridade elevado (não estando preparada para as exi-
gências do mercado). Assim, o capitalismo exclui (segrega), quase que 
literalmente, todos que estão inseridos na respectiva camada pobre.

O Estado tem um papel avassalador nessa exclusão, pois além 
de excluir, não oferece ferramentas que impulsionam o desenvolvi-
mento sociopolítico, cultural e econômico da população mais carente. 
Como numa espécie de engrenagem, diante de tanta exclusão social 
e estigmatização, sem empregabilidade, o cidadão tende a buscar ou-
tros caminhos em busca de sua sobrevivência – por vezes, migram 
para o setor informal da economia; alguns caminham para a mendi-
cância (perambulando pelos centros urbanos) e etc. –, e outros, ru-
mam por caminhos mais forçados e chamativos: o meio ilícito – meio 
que deriva da exclusão e, consequentemente, surge como uma forma 
de sobrevivência e de manutenção de anseios e desejos de consumo 
que o próprio capitalismo propaga.

À vista disso, o sistema penal surge para integrar essas pes-
soas em um ambiente hostil e perverso; usar suas forças de trabalho 
dentro das penitenciárias brasileiras (antes não incentivadas e utiliza-
das no mercado capitalista); e tirar dos centros urbanos determinadas 
pessoas que incomodam o sistema – que preferem vendar os olhos 
para o problema social e abrir os olhos para a punição específica. De 
tal modo, o intuito do sistema penal é aprisionar agentes delituosos 
específicos em uma redoma extremamente vigiada e insalubre, onde 
os seus direitos são podados e que seus deveres são mantidos.

A criminalidade, por sua vez, evidencia a capacidade destruti-
va do capitalismo que é a subordinação de poder de uma classe sub-
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missa à outra. Desse modo, verifica-se uma perigosa dualidade entre 
a economia e a penalidade, tendo em vista que a incumbência univer-
sal da pena é inibir e desestimular a prática criminosa e desaprovar 
o criminoso pelo seu ato. De toda sorte, há de se destacar que, gran-
de parte da camada populacional que comete crimes (patrimoniais) é 
composta pelos pobres, sobretudo, em épocas de crises políticas e 
econômicas e de altos índices de desemprego.

Importante considerar que a penalidade aparece e, como uma 
boa inspetora, começa a manipular essa classe de inimigos, ensinan-
do-a a não praticar atos delituosos, pois o resultado é a punição, e 
assim, o instituto da pena tem uma só direção: atingir os mais fracos 
do sistema. Acerca do discurso do sistema penal que tende a atingir 
a camada desvalida, Rusche (1976, p.524) enfatiza: ‘’todo esforço em 
prol de uma reforma no tratamento do delinquente encontra o seu 
próprio limite na situação do estrato proletário mais baixo, socialmente 
significativo, que a sociedade usa como parâmetro para quem comete 
ações criminosas.’’

De Giorgi, por sua vez, destaca a utilização da penalidade 
como instrumento de permanência do domínio das classes superiores 
sobre as classes subalternas:

A penalidade se inscreve num conjunto de instituições 
jurídicas, políticas e sociais (o direito, o Estado, a famí-
lia), que se consolidam historicamente, em função da 
manutenção das relações de classe dominantes [...]. As 
classes sociais despossuídas constituem, assim, o obje-
tivo principal das instituições penais. A história dos sis-
temas punitivos e, nessa perspectiva, uma história das 
“duas nações”, isto é, das diversas estratégias repressi-
vas de que as classes dominantes lançaram mão atra-
vés dos séculos para evitar as ameaças à ordem social 
provenientes dos subordinados. As diversas orientações 
da política penal se articulam a partir das condições 
materiais das classes pobres. Para serem eficazes, as 
instituições e práticas repressivas devem impor a quem 
ousa violar a ordem constituída, condições de existên-
cia piores do que as garantidas a quem se submeter a 
ela. Numa economia capitalista, isso significa que será 
a condição do proletariado que determinará os rumos 
da política criminal e, por conseguinte, o regime de “so-
frimento legal” imposto àqueles que forem punidos por 
desrespeito as leis. (2006, p.36-39)
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As fábricas satânicas (ora denominadas de penitenciárias) 
emergem como uma estrutura de apoio ao sistema capitalista e que 
se interliga com o aumento da demanda da produção criminosa. O 
cárcere, então, começa a se fundir com o capitalismo, haja vista que 
os detentos começam a se agrupar em um nicho e são obrigados a 
produzir capital (com horas de trabalho estabelecidas dentro do pró-
prio estabelecimento penal) – cumprindo deveres e obrigações. 

Nesse processo de retirada da condição de pessoa, o encar-
cerado depende da vontade da administração penitenciária para obter 
as suas necessidades vitais; o detento é obrigado a mudar de com-
portamento para poder sobreviver em um ambiente hostil, ou seja, ele 
cede e torna-se um proletário (ambição desejada antes da entrada no 
mundo do crime, mas que o estado não conseguiu efetivar). 

Considerações finais

O retrato brasileiro nos mostra, ao longo das décadas, que 
grande parte dos excluídos, ao entrar no mundo do crime, apenas 
com o desejo de proveito econômico básico, de sobrevivência, via de 
regra, em benefício próprio e da família, com a idéia de que, a passa-
gem será breve, acaba adentrando em um sistema paralelo, cheio de 
armadilhas, que interfere na sua vida pessoal, profissional e social.

  Como vimos no decorrer deste trabalho, para o ente estatal 
é mais fácil retirar – subtrair direitos inerentes à personalidade hu-
mana – a condição de pessoa daquele que está em condições não 
tão favoráveis do que daquele que está em um patamar econômico 
superior (branco, rico e alfabetizado). De tal modo, criou-se, na so-
ciedade brasileira, a noção de que todo sujeito que mora na periferia 
é agente delituoso. Os estigmas (de origem, de característica física e 
de comportamento) acabaram influenciando o sistema penal, e este 
contribuiu para o frequente número de presos pobres e negros nas 
penitenciárias brasileiras.

Sob a ótica do poder punitivo, a larga distância entre pessoas 
e ‘não pessoas’ se dá pelo acometimento de um determinado crime. 
Ao considerar o ser humano como um ente daninho, a doutrina penal, 
aumenta o controle sobre o antagonista e expurga as características 
que lhe são próprias – tornando-o com uma mera coisa. 
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Conclui-se também, que a criminalidade evidencia a capaci-
dade destrutiva do capitalismo e nele se sustenta. Desse modo, ve-
rificamos uma perigosa dualidade entre a economia e a penalidade, 
uma vez que, a justificativa da pena é inibir e desestimular a prática 
criminosa, e assim, desaprovar o criminoso pelo seu ato. Criminoso 
esse, que foi segregado, forjado como perigoso, pelas próprias mãos 
do capital.

 Como se não fosse o bastante, em complemento leviano, a 
mídia difunde – em  seus diversos meios de propagação de informa-
ções –, o lema da punição em sentido amplo: ‘’bandido bom é bandido 
morto’’; ‘’mais leis duras para os criminosos!’’ Com o recrudescimento 
dessa ideologia, aumenta-se a cobrança por políticas criminais ex-
tremamente dominantes sobre as classes rotuladas e julgadas pelos 
meios de comunicação de massa.

Por fim,  cabe ao próprio sistema, juntamente com a socieda-
de, abandonar a visão de segregação (firmada há séculos, conforme 
o progresso da sociedade), a fim de que o sistema penal seja refor-
mado e as desigualdades sociais sejam reduzidas – haja vista que a 
mercantilização da sociedade é que fomenta os estereótipos. Com a 
reforma do sistema penal, a prisão, portanto, seria uma medida utili-
zada em último caso.
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RESUMO
Este trabalho se propôs a compreender como o movimento Fashion 
Revolution contribui no combate ao trabalho análogo ao de escravo. 
O consumir é um exercício refletido da cidadania e, ao lado da legis-
lação, identificou-se movimento social que confronta o sistema con-
vencional no setor da moda, que prioriza o lucro em detrimento dos 
impactos sociais e ambientais. Utilizou-se o método de abordagem 
dedutivo e de procedimento o bibliográfico e documental. As técnicas 
de pesquisa foram resumos e fichamentos. Constatou-se expressivo 
número de pessoas que trabalham em situação análoga ao de escra-
vo no setor. O movimento Fashion Revolution contribui promovendo 
ferramentas para escolhas conscientes dos consumidores, exigindo 
marcas responsáveis pelos seus impactos. Já progrediu considera-
velmente na luta contra o trabalho análogo ao de escravo, com a cria-
ção de projetos e ferramentas como o Fórum Fashion Revolution, o 
Programa Jovens Revolucionários, o Índice de Transparência Moda 
Brasil, Moda Livre e o Fashion Experience.
Palavras-chave: Fashion Revolution; Movimento social; Trabalho 
análogo ao de escravo. 
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ABSTRACT
This work aimed to understand how the Fashion Revolution move-
ment contributes to the fight against slave-like labor. Consuming is a 
reflective exercise of citizenship and, alongside legislation, a social 
movement was identified that confronts the conventional system in the 
fashion sector, which prioritizes profit over social and environmental 
impacts. The method of deductive approach and the bibliographic and 
documentary procedure were used. The research techniques were 
summaries and records. An expressive number of people working in 
a situation similar to slavery in the sector was found. The Fashion 
Revolution movement contributes by promoting tools for consumers’ 
conscious choices, demanding brands responsible for their impacts. It 
has already made considerable progress in the fight against slave-like 
labor, with the creation of projects and tools such as the Fashion Re-
volution Forum, the Young Revolutionaries Program, the Moda Brasil 
Transparency Index, Moda Livre and the Fashion Experience.
Key Word: Fashion Revolution. Social movement. Slave-like work.

1. INTRODUÇÃO

Em 1930, foi instituída a Convenção sobre o Trabalho Forçado, 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT- número 29), ratificada 
pelo Brasil em 19571. Todos os membros que a ratificarem se obrigam 
a suprimir o emprego do trabalho forçado sob todas as suas formas 
no mais curto prazo possível (art. 1). Em 1965, o Brasil ratificou a 
Convenção 105 da OIT, por meio da qual todo país-membro do Orga-
nismo se compromete a abolir toda forma de trabalho forçado e dele 
não fazer uso. Ainda, em 1992, o Brasil ratificou o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas de 1966,2 que proíbe 
todas as formas de escravidão (artigo 8). 

A Constituição da República de 1988 veicula como princípios 
fundamentais da República Federativa a dignidade da pessoa huma-
na e os valores sociais do trabalho (artigo 1º, III e IV) e estabelece que 
a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano 
(artigo 170, caput). Pode-se afirmar que, em 1995, o Brasil reconhe-
ceu oficialmente sua responsabilidade pela existência de trabalho em 

1  Por meio do Decreto nº 41.721, de 25 de junho de 1957 (BRASIL, 1957).
2  Por meio do Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992 (BRASIL, 1992).
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condições análogas ao de escravo no país, pois criou o Grupo Exe-
cutivo de Repressão ao Trabalho Forçado (GERTRAF) no âmbito do 
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Decreto 1.538.

 Em 2003, o Congresso Nacional aprovou a Lei 10.803, que 
alterou a redação do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, e tipifica 
o crime de reduzir alguém à condição análoga, quer submetendo-o 
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. A Emenda Constitucio-
nal 81, aprovada em 2014, também é marco jurídico importante, vez 
que alterou a redação do artigo 243 da Constituição da República, 
permitindo a expropriação das propriedades rurais e urbanas onde 
for constatado trabalho em condições análogas ao de escravo sem 
indenização.

Mesmo com esse aparato no campo jurídico, desde 1995, 
quando da publicação do Decreto, até 2021, foram resgatados no Bra-
sil 55 mil e 916 trabalhadores em condições análogos ao de escravo 
(PORTAL DA INSPEÇÃO DO TRABALHO, 2020). O trabalho análogo 
ao de escravo encontra-se em diferentes áreas, sendo que, em 2018, 
uma pesquisa revelada pelo The Global Slavery Index, da fundação 
Walk Free, mostrou que a moda é o segundo setor que mais explora 
o trabalho escravo no mundo (WALK FREE, 2018). Logo, é imperioso 
refletir que se trata de um problema que deve ser enfrentado também 
pela sociedade, notadamente, quando é responsável pelo lucro de 
empresas no setor da moda.

 Para tanto, tornam-se importante instrumentos que auxiliem o 
consumidor a uma escolha consciente. Movimentos como o Fashion 
Revolution atuam oferecendo protagonismo de mudança aos consu-
midores e trabalhadores da indústria da moda. Trata-se de um movi-
mento que integra ativistas dessa área criado após um desabamento 
em Bangladesh. Buscando contribuir com essa discussão, este tra-
balho tem como o objetivo responder ao seguinte questionamento: de 
que forma o movimento Fashion Revolution contribui no combate ao 
trabalho análogo ao de escravo?

Como objetivos específicos, busca-se compreender a existên-
cia do trabalho escravo no setor da moda, apresentar o Movimento, 
realizar uma análise teórica identificando como ele se relaciona com 
o ativismo digital e verificar os impactos do Movimento na contribuição 
do combate ao trabalho análogo ao de escravo. Tem como método de 
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abordagem o dedutivo, vez as reflexões se dão com vistas a ampliar 
a complexidade da temática, para, então, serem analisadas ques-
tões específicas. Adota o método de procedimento, o bibliográfico 
e o documental, com base no material já elaborado sobre o tema, 
principalmente livros, artigos científicos e a legislação. Quanto às 
técnicas de pesquisa, serão resumos e fichamentos.

Por fim, o artigo será dividido em dois capítulos, no primeiro, 
o foco é a análise do trabalho escravo no setor da moda e a apre-
sentação do Movimento Fashion Revolution. No segundo, serão apre-
sentadas as ações realizadas no âmbito do Movimento, objetivando 
compreender de que forma contribui no combate ao trabalho análogo 
ao de escravo.

2. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO NO SETOR DA MODA 
E ATIVISMO DE DESIGN

Nestor García Canclini (2006, p.60) compreende os processos 
de consumo como atos complexos. Para o autor, não se trata apenas 
de um ato de gastar, mas um exercício refletido da cidadania, desse 
modo, propõe uma teoria sociocultural do consumo. Parte da defini-
ção de que o “consumo é o conjunto de processos socioculturais em 
que se realizam a apropriação e os usos dos produtos”. Para Manuel 
Castells (1974, p.150), “é um lugar onde os conflitos entre classes, 
originados pela desigual participação na estrutura produtiva, ganham 
continuidade em relação a distribuição e a apropriação dos bens”.

Retornando-se às reflexões de Nestor García (2006), o autor 
considera o consumo como um momento do ciclo de produção e re-
produção social, sendo o local em que se completa o processo inicia-
do com a geração de produtos, no qual se realiza a expansão do ca-
pital e se reproduz a força de trabalho. Para ele, consumir é participar 
de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos 
modos de usá-lo. Momento em que se constrói-se parte da racionali-
dade integrativa e comunicativa de uma sociedade.

Diante disso, entende que, além dos produtos serem úteis para 
a expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, para nos 
distinguirmos, ele serve para pensar, notadamente, quando um indivíduo 
adquire determinado produto, já que também está pensando o seu lugar 
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no mundo e não somente satisfazendo uma necessidade. Nesse sentido, 
para Nestor García (2006), o consumo se apresenta como um lugar útil 
para se pensar sobre as relações. A fim de que se possa articular o con-
sumo com um exercício refletido da cidadania, destaca alguns requisitos:

a) uma oferta vasta e diversificada de bens e mensa-
gens representativos da variedade internacional dos 
mercados, de acesso fácil e equitativo para as maiorias; 
b) informação multidirecional e confiável a respeito da 
qualidade dos produtos, cujo controle seja efetivamente 
exercido por parte dos consumidores, capazes de refu-
tar as pretensões e seduções da propaganda; c) partici-
pação democrática dos principais setores da sociedade 
civil nas decisões de ordem material, simbólica, jurídica 
e política em que se organizam os consumos: desde o 
controle de qualidade dos alimentos até as concessões 
de estações de rádio e canais de televisão, desde o jul-
gamento dos especuladores que escondem produtos de 
primeira necessidade até os que administram informa-
ções estratégicas para a tomada de decisões (CANCLI-
NI, 2006, p. 70)

Com o intuito de demonstrar a necessidade se pensar no con-
sumo da moda, vale registrar que se estima que 35% do microplásti-
co encontrado nos oceanos vem da lavagem de têxteis; a produção 
global de roupas quase dobrou de 2000 a 2015 e continua crescendo, 
porém o número de vezes que cada peça é usada diminuiu em 15% 
e 73% das roupas no mundo acabam em aterros (FASHION REVO-
LUTION, 2020). Diante desses problemas, já existem abordagens 
teórico-práticas que não priorizam somente o lucro, mas incluem a 
reflexão sobre os impactos sociais e ambientais. 

Nesse sentido, há a Ecomoda, a qual engloba peças de rou-
pa e outros produtos feitos por métodos menos prejudiciais ao meio 
ambiente. A Moda Ética, conceituada como a produção com foco na 
saúde dos consumidores, nas condições de trabalho, trazendo ênfase 
aos aspectos sociais e incitando as transparências nas relações das 
empresas, visando também extinguir formas de trabalho análogas à 
escravidão no setor industrial de moda (SALCEDO, 2014, apud POR-
TO, 2019). Por fim, a slow-fashin (moda lenta), a qual se apresenta em 
contrapartida às produções de peças dos vestuários feitas em largas 
escalas e sem medidas sustentáveis, já que foca em produções mais 
pensadas e em menor quantidade para consumo (PORTO, 2019).
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Além desses impactos no meio ambiente, os quais são impor-
tantes e devem ser objeto de aprofundamento e divulgação, existe o 
problema do trabalho análogo ao de escravo no setor da moda. Em 
2018, estimava-se que 40.3 milhões de pessoas encontram-se traba-
lhando em condições análogas ao de escravo, das quais 71% são mu-
lheres, sendo que o setor da moda era o segundo setor que mais ex-
plorava o trabalho escravo no mundo (WALK FREE, 2018). A respeito 
da conceituação de trabalho análogo ao de escravo, a Convenção 
sobre o Trabalho Forçado, da OIT, número 29, define, em seu artigo 1, 
a expressão “trabalho forçado ou obrigatório” como todo trabalho ou 
serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade 
e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade.

Pode-se afirmar que, na “escravidão contemporânea”, os cus-
tos com a exploração de mão de obra são baixos, sendo que a ne-
cessidade de sobrevivência torna legiões de trabalhadores vulnerá-
veis, os quais vendem sua força de trabalho em condições que ferem 
os direitos constitucionais, especialmente os trabalhistas (PEREIRA, 
2015). Assim, verifica-se que a escravidão contemporânea está intrin-
secamente relacionada à vulneração dos direitos sociais previstos na 
Constituição da República de 1998, em seu artigo 6º.

 O Brasil é considerado o maior país com cadeia têxtil com-
pleta do Ocidente, uma vez que é o único país ocidental que realiza 
todas as fases da cadeia produtiva necessária para a produção da 
moda, sem sair do seu território, que vai desde a extração da matéria 
prima (como por exemplo, o algodão), a venda, consumo, e chegando 
até o descarte (ABIT, 2019). Quanto à legislação, extrai-se do Códi-
go Penal, em seu artigo 149, que os modos típicos de execução do 
trabalho escravo referem-se a quatro situações, o trabalho forçado; 
a jornada exaustiva; condições degradantes de trabalho; e restrição 
de locomoção por dívida contraída com o empregador ou preposto 
(BRASIL, 1940).

Mesmo com tantas leis versam sobre o tema, no nosso país, 
segundo Carvalhal (2016), a produção em condições precárias, com 
o emprego de jovens, crianças e/ou adultos, em sua maioria mulheres 
e imigrantes escravizados, longas jornadas de trabalho e empregados 
utilizando do espaço de trabalho como sua residência, para produzir 
em grande escala para as marcas. Contudo, há de esclarecer que, 
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haja vista a terceirização e até mesmo quarteirização, as próprias 
marcas não são informadas sobre o tipo de mão de obra utilizada para 
a produção das peças, sendo “um reflexo de toda a desestruturação 
que estamos sendo levados a promover. “Todos lutam para baixar 
custos” (CARVALHAL, 2016, p. 190).

Como exemplo, há recente publicação do livro lançado pelo 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, intitu-
lado “Trabalho escravo na indústria da moda em São Paulo” (SINAIT, 
2021). Além de ampla exposição do trabalho desenvolvido pelos Audi-
tores, há análise dos avanços obtidos após 10 anos da ratificação do 
“Pacto Contra a Precarização e pelo Emprego e Trabalho Decentes 
em São Paulo - Cadeia Produtiva das Confecções, adotado, em 2009, 
por 11 entidades de natureza pública, privada e do terceiro setor”3.

A sua assinatura decorre dos trabalhos instaurados a partir de 
junho de 2007, do grupo denominado “Dignidade para o trabalhador 
migrante”, que reunia membros do então Ministério do Trabalho e Em-
prego, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Justiça, Sindica-
tos, Defensoria Pública e empresas privadas. Os debates objetivavam 
a construção de ações para se melhorar as condições de trabalho 
dos imigrantes que trabalham no ramo de confecções em São Paulo. 
As entidades que assinaram o Pacto se comprometeram a buscar a 
erradicação do trabalho degradante e/ou forçado, precário, irregular 
de imigrantes na prestação de serviços de costura no ramo de con-
fecções. Após 10 anos, os números apresentados pela Inspeção do 
Trabalho no Brasil informam que, somente no setor da moda, 54 em-
presas foram responsabilizadas por submeter trabalhadores a condi-
ções análogas ao de escravo, 1.089 autos de infração foram lavrados 
em face dessas empresas, 3.506 trabalhadores foram resgatados de 
condições análogas ao de escravo (SINAIT, 2021).

Ao se constatar os problemas expostos, notadamente, os efei-
tos da presença do trabalho análogo ao de escravo na indústria da 
moda, verificou-se a necessidade de se obter uma mudança de com-
portamento por parte da indústria e da massa de consumo. Nesse sen-
tido, destacam-se a recente criação e o protagonismo de movimentos 
de transição sociais. O ativismo conceituado no setor da moda como 
“ativismo de design” se apresenta como uma forma de se confrontar 

3  O livro pode ser acessado gratuitamente pelo seguinte endereço eletrônico: https://sinait.org.
br/arquivos/publicacoes/Publicacao_112.pdf. Acesso em 01 mar. 2022.

https://sinait.org.br/arquivos/publicacoes/Publicacao_112.pdf
https://sinait.org.br/arquivos/publicacoes/Publicacao_112.pdf
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o sistema convencional e dominante da moda, o qual tem causado 
danos ambientais e sociais. De acordo com Anja-Lisa Hirscher (2013, 
p. 26, apud CAMARGO et., 2013), é uma forma de “ativismo político 
e abordagem participativa para empoderar o consumidor com ferra-
mentas, informação e conhecimento tornando-o um indivíduo ativo e 
independente”.  Logo, pode contribuir para mudança de mentalidade 
da sociedade, para torná-la participante ativa, especialmente para en-
tender como e por quem suas roupas são produzidas, caracterizando, 
também, um ato político e social no comportamento do consumo. 

Esse ativismo é fundamentado por “abordagens teórico-práti-
cas que divergem dos negócios convencionais, que priorizam o lucro 
em detrimento às condições sociais e ambientais, provenientes dos 
anos iniciais da formação industrial” (CAMARGO, et. al, 2019, p. 58). 
Nessa linha, movimentos como o Fashion Revolution, que será a se-
guir abordado, atuam oferecendo este protagonismo de mudança aos 
consumidores e trabalhadores da indústria. O movimento Fashion Re-
volution foi criado após um conselho global de profissionais da moda 
se sensibilizar com o desabamento do edifício Rana Plaza em Ban-
gladesh, que causou a morte de trabalhadores da indústria de confec-
ção, os quais laboravam para marcas globais em condições análogas 
à escravidão (FASHION REVOLUTION BRAZIL, 2014).

Atualmente, presente em 100 países, “incentiva maior trans-
parência, sustentabilidade e ética na indústria da moda por meio da 
conscientização, mobilização e educação” (FASHION REVOLUTION, 
p. 2, 2020). Importante destacar que participam do Movimento tanto 
integrantes diretos da indústria, como o público em geral, com desta-
que para designers, acadêmicos, escritores, marcas, varejistas, pu-
blicitários, produtores, artesãos, trabalhadores, sindicatos e pessoas 
apaixonadas por moda que possuam interesse (FASHION REVOLU-
TION BRAZIL, 2020). 

Ao se debruçar sobre as caraterísticas, percebe-se que se en-
quadra como movimento social, o qual, segundo Ilse Scherer-Warren 
(2014, p. 13-34), diferencia-se das manifestações quando possui re-
lativa permanência temporal e tendem a se estruturar sob a forma 
de redes de militância, as quais “operam como uma estratégia para 
a construção de significados políticos ou culturais em comum, tendo 
em vista conquistar e mobilizar cidadãos e produzir transformações 
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sociais”. Com isso, passa-se a abordar suas ações, que partem do 
ativismo digital, mas assim não se limitam, buscando identificar de 
que maneira contribui no combate ao trabalho análogo ao de escravo.

3. MOVIMENTO FASHION REVOLUTION E O IMPACTO NA SO-
CIEDADE

Apesar de estarmos no período da Indústria 4.0, caracterizada 
por um novo paradigma de produção, altamente tecnológico, ainda é 
alto o número de marcas, inclusive grifes, que têm o nome vinculado 
a produção por meio de trabalhos análogos à escravidão. Segundo 
Fletcher e Grose: 

Vários fatores criaram uma indústria têxtil global cheia 
de oportunidades para a exploração da mão de obra. 
A indústria da moda é particularmente fluída e móvel e, 
nos últimos quarenta anos, à medida que os salários au-
mentavam nos países desenvolvidos, as empresas de 
confecção transferiram suas instalações para onde os 
salários fossem mais baixos – o que resultou em uma 
cadeia de fornecimento de enorme complexidade, com 
centenas de fábricas espalhadas por muitas nações. Em 
consequência, grande parte da responsabilidade pelo 
bem-estar dos trabalhadores recaiu sobre os fornece-
dores – fora da influência imediata das marcas (2011, 
pag. 49). 

A ganância do homem, em um mundo capitalista, submeteu 
homens, mulheres e até mesmo crianças em um trabalho com condi-
ções análogas à escravidão, e no dia 24 de abril de 2013, o mundo, 
principalmente da moda, parou, e os olhos voltaram-se para Bangla-
desh, um país na Ásia, com uma exportação têxtil em cerca de 80%. 
O edifício Rana Plaza abrigava diversas fábricas de grandes marcas, 
como Benetton, Primark e H&M, de forma absurdamente precária, o 
que levou ao desabamento do prédio que totalizou em mais de mil tra-
balhadores mortos. A tragédia foi considerada um despertar de cons-
ciência e, a partir disso, o movimento Fashion Revolution, por uma 
moda global mais justa, foi criado. Após a tragédia do desabamento 
diversas pessoas e setores da moda que se sensibilizaram com o 
ocorrido, uniram-se e criaram o movimento Fashion Revolution (CAR-
VALHAL 2016).
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Prestes a completar um ano, Carry Somers e Orsola de Cas-
tro, percussoras do movimento, estabeleceram que o dia 24 de abril 
seria o Fashion Revolution Day - #FRD, ou seja, seria o dia para se 
refletir sobre o verdadeiro custo da moda, bem como seu impacto 
(CARVALHAL, 2016). Por fim, o dia tornou-se a Semana Fashion Re-
volution, e acontece todo o ano, desde então, oportunidade na qual 
são promovidas diversas atividades pelos núcleos voluntários, em 
mais de 100 países (FASHION REVOLUTION BRAZIL, 2014).

A semana passou a ser repleta de questionamentos, dentre 
eles, “Quem fez suas roupas? Que materiais utilizou? De onde eles 
vieram?” (CARVALHAL, 2016, p.185). Atualmente, o movimento está 
estabelecido no Brasil como Instituto Fashion Revolution Brasil, sen-
do uma associação de direito privado, sem fins econômicos e sem 
fins lucrativos, atuando através da pesquisa, informação, educação, 
colaboração e mobilização. O trabalho do Fashion Revolution Brasil é 
mantido por meio de editais, púlicos e privados, do apoio da Laudes 
Foundation, Abvtex, British Council, Egeo, entre outros (FASHION 
REVOLUTION BRAZIL, 2014).

Até o ano de 2019, a Semana Fashion Revolution, no país, 
acontecia com um grande evento, todavia, tendo em vista a pandemia 
por conta da Covid-194, em 2020, a semana aconteceu cem por cen-
to online, e conforme site do movimento, impactou aproximadamente 
100 mil pessoas em 65 cidades do Brasil, sendo organizada por 65 
representantes locais, 55 embaixadores em 114 escolas e universi-
dades, mais de 200 eventos, e em média 500 marcas de vestuário 
estavam engajadas na campanha (FASHION REVOLUTION BRAZIL, 
2021).

O Fórum Fashion Revolution é a primeira plataforma do Brasil 
que surgiu unicamente para estimular a pesquisa e o desenvolvimento 
sustentável na indústria da moda. Tem como propósito compreender e 
encorajar o estudo dos impactos na qualidade de vida das pessoas e 
do planeta, na moda. Os artigos com autoria de pesquisadoras e pes-
quisadores acadêmicos, profissionais do mercado de moda, sustenta-
bilidade e inovação, são reunidos em um e-book gratuito. Na primeira 
edição, a participação feminina na produção dos artigos chamou a 

4  Trata-se de uma doença infecciosa causada pelo novo SARS-CoV-2, identificado pela pri-
meira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Em 11 de março de 2020, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) a caracterizou como uma pandemia (OPAS BRASIL, 2020).
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atenção, dado que de 36 trabalhos selecionados, 30 foram feitos por 
mulheres (FASHION REVOLUTION BRAZIL, 2018).

Já o Programa Educacional Jovens Revolucionários promo-
ve reuniões de formação de professores e materiais educativos para 
sensibilizar e conscientizar estudantes, em diversos estados do país, 
sobre os impactos socioambientais da moda. O propósito é estimular 
o raciocínio crítico e criativo de estudantes a partir da compreensão 
das relações existentes entre eles, as roupas que consomem e as 
dinâmicas, muitas vezes perversas, escondidas na indústria da moda 
(BRITISH COUNCIL BRASIL).

Imperioso destacar que, em 2020, a Prefeitura de São Paulo, 
em parceria com o Fashion Revolution Brasil e o British Council, re-
alizou uma sessão de treinamento do Programa Educacional Jovens 
Revolucionários para professores na região central da cidade de São 
Paulo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho por meio do Fashion Sampa, programa que tem como ob-
jetivo fomentar o mercado da moda, promovendo ações de qualifica-
ção profissional e geração de renda. O treinamento alcançou mais de 
50 pessoas, sendo elas docentes de instituições públicas e privadas 
que lecionam disciplinas nos níveis: ensino fundamental, médio e su-
perior (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2020).

O Índice de Transparência, desenvolvido globalmente desde 
2016 pelo Fashion Revolution CIC, revista e classifica marcas e vare-
jistas conforme a disponibilização de dados públicos em seus canais 
sobre suas políticas, práticas e impactos sociais e ambientais em toda 
a cadeia de valor. É dividido em cinco seções: políticas e compromis-
sos; governança; rastreabilidade da cadeia de fornecimento; avalia-
ção e remediação de fornecedores; e tópicos em destaque, onde são 
abordados temas atuais, como salários justos para viver, resíduos e 
empoderamento feminino, com a possibilidade de serem substituídos 
a cada edição, dependendo da relevância dos temas para o contexto 
em questão. O Brasil foi o primeiro país a ter uma edição nacional do 
Índice de Transparência da Moda, em 2017, em parceria com os inte-
grantes do movimento no país e no mundo (FASHION REVOLUTION, 
2017). 

O aplicativo Moda Livre foi criado em 2013, pela organização 
não governamental brasileira independente, Repórter Brasil. O traba-
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lho desenvolvido tornou-se tão valioso que passou a ser considera-
do uma das mais respeitáveis fontes de informação sobre o trabalho 
análogo ao de escravo no Brasil, servindo como fonte por líderes do 
poder público, do setor empresarial e da sociedade civil, como um 
mecanismo de combate a escravidão contemporânea (REPÓRTER 
BRASIL, 2018). Na Semana do Fashion Revolution Brasil, foi lançada 
a versão atualizada do aplicativo, que examina as ações adotadas 
no combate ao trabalho escravo entre fornecedores, por meio de um 
questionário padronizado encaminhado às marcas e grupos varejistas 
que empreendem no país. A finalidade da pesquisa é apreciar o posi-
cionamento das marcas no que diz respeito às condições de trabalho. 
As respostas dos questionários formam uma pontuação, que classi-
fica as empresas entrevistadas na classe verde, amarela e vermelha 
(REPÓRTER BRASIL, 2020).

Por sua vez, as marcas que se omitem diante do questionário 
ou não informam quais são as ações minimamente adequadas para 
evitar situações de escravidão moderna na produção de suas roupas, 
são, automaticamente, incluídas no grupo vermelho. São aquelas que 
não demonstram ter mecanismos de acompanhamento de sua cadeia 
produtiva. Já no grupo verde estão as marcas supervisionam sua ca-
deia produtiva e possuem histórico favorável em relação ao tema. E, 
por fim, no grupo amarelo, estão inseridas as marcas que têm meca-
nismos de acompanhamento falhos ou tiveram casos documentados 
de trabalho análogo ao de escravo (REPÓRTER BRASIL, 2020).

Por meio do aplicativo, foram descobertas, aproximadamente, 
37 marcas que usam mão de obra análoga à escravidão, foram en-
contradas em locais perigosos para a saúde e que servem até mesmo 
de moradia para estas pessoas mais de 400 costureiras, diariamente 
exploradas. Imprescindível seria se todos tivessem a sensibilidade de 
questionar o motivo do baixo valor de cada peça, que, como visto até 
aqui, vai muito além de uma simples queima de estoque em uma troca 
de estação. Há pessoas por trás de cada peça produzida, gerando um 
impacto ambiental e social.

Mesmo com os diversos casos lamentáveis de trabalho aná-
logo ao de escravo trazidos pelo aplicativo, esse plantou a semente 
da mudança. E isso é o que mostra os levantamentos do Moda Livre, 
com as marcas C&A, Marisa, Reserva, Americanas e Pernambuca-
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nas, que passaram a ser mais transparentes ao introduzir nas etique-
tas das peças e em seus sites quem são seus fornecedores. Seguin-
do esse viés, ainda é possível mencionar outras marcas que divulgam 
seus fornecedores na internet, sendo elas Adidas, Calvin Klein, Levis, 
Nike e Puma (REPÓRTER BRASIL, 2018).

Por fim, é interessante mencionar o “Fashion Experience: o 
outro lado da moda”, atualmente com mais de 25 mil visualizações 
no Youtube5. O Fashion Revolution Brasil, junto com 27 Million Brasil, 
Stop The Traffik Brasil, com parceria do Ministério Público do Traba-
lho, e apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
de São Paulo, Federação das Indústrias de São Paulo, Associação 
Brasileira Industria Textil e Cenoideias, montou uma experiência de 
moda: o outro lado em São Paulo. Os compradores entraram em um 
contêiner, esperando encontrar uma loja de roupas baratas lá dentro, 
mas a realidade era muito diferente (FASHION REVOLUTION, 2016).

Dessa forma, é evidente que há diversos atores, no mundo 
inteiro, empenhados para que cada vez mais informações de qualida-
de se disseminem e alcancem mais pessoas, incentivando consumi-
dores a pensar as consequências do ato de consumidor, a partir de 
princípios éticos, revelando dados importantes sobre marcas.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do reconhecimento oficial do Brasil, no ano de 1995, 
sobre sua responsabilidade pela existência de trabalho em condições 
análogas ao de escravo no país, até 2021, mais de 55 mil e 916 tra-
balhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão, 
restando evidente que se trata de um problema que deve ser enfren-
tado também pela sociedade. O movimento Fashion Revolution, é um 
exemplo de “ativismo de design”, uma vez que acredita que a moda 
pode ser transformada de forma positiva, por meio da conscientização 
dos impactos socioambientais do setor, da valorização das pessoas 
por trás das roupas, da transparência e da sustentabilidade. 

Na medida em que foi ganhando espaço, outros projetos e 
ferramentas foram criadas e desenvolvidas, no intuito de contribuir 
no combate ao trabalho análogo ao escravo na indústria da moda, e 

5 Íntegra do vídeo no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=FWJKnoDHXd4.

https://www.youtube.com/watch?v=FWJKnoDHXd4
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entre elas, destacam-se o Fórum Fashion Revolution, o Programa Jo-
vens Revolucionários – com uma ação realizada no ano de 2020 em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
-, o Índice de Transparência Moda Brasil, o aplicativo Moda Livre, e 
o Fashion Experience: o outro lado da moda, todos impactando po-
sitivamente a sociedade para que as formas de consumo sejam re-
pensadas. Diante dos dados e do exposto no presente trabalho, con-
clui-se que o Fashion Revolution Brasil, mesmo que ainda não tenha 
alcançado a sociedade como um todo, ao lado da legislação vigente, 
já progrediu consideravelmente na luta contra o trabalho análogo ao 
de escravo na indústria da moda no país.
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RESUMO
A mera possibilidade de argumentar sem fundamentos, perante os ór-
gãos do Poder Judiciário, é insuficiente para a configuração de um pro-
cesso democrático em termos contemporâneos. É necessário o prévio 
conhecimento dos enunciados teóricos que estruturarão as normas a 
partir das quais as autoridades judicantes proferirão as suas decisões. 
Em um Estado Democrático de Direito, deve-se buscar um acesso a 
decisões jurídicas, o que somente será possível diante de um sistema 
jurídico, o qual se caracteriza pela delimitação epistemológica pela teoria 
mais resistente à crítica, conforme o racionalismo crítico de Karl Popper 
e a teoria processual neoinstitucionalista do direito de Rosemiro Leal. 
Descartam-se, assim, os mitos modernista e pós-modernista segundo 
os quais a verdade e o conhecimento poderão ser extraídos de uma ra-
zão redentora solipsista, de uma realidade representada por usos e cos-
tumes ou de uma dialogicidade cientificamente indemarcada.  
Palavras-chave: Decisão jurídica; Poder Judiciário; Democracia; 
Contemporaneidade; Teoria Processual.

ABSTRACT
The mere possibility of arguing without fundaments, before the bodies 
of the Judiciary, is insufficient for the configuration of a democratic 
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process in contemporary terms. Prior knowledge of the theoretical 
statements that will structure the norms from which the adjudicating 
authorities will declare their decisions is necessary. In a Democratic 
State of Law, access to legal decisions must be sought, which will only 
be possible in the face of a legal system, which is characterized by the 
epistemological delimitation by the theory most resistant to criticism, 
according to the critical rationalism of Karl Popper and the neo-institu-
tionalist procedural theory of law by Rosemiro Leal. Thus, the moder-
nist and postmodernist myths are discarded, according to which truth 
and knowledge can be extracted from a solipsistic redemptive reason, 
from a reality represented by uses and customs or from a scientifically 
unmarked dialogicity.
Keywords: Legal decision; Judicial Power; Democracy; Contempora-
neity; Procedural Theory.

1 Introdução

A simples descrição de direitos processuais fundamentais, re-
toricamente consignados na Constituição Federal brasileira de 1988, o 
que inclui a cláusula de livre acesso ao Poder Judiciário, ilude aqueles 
que se satisfazem com a mera possibilidade formal de se peticionar 
às autoridades judicantes. É que os positivistas consideram que o só 
fato destas autoridades conhecerem os termos em que a pretensão 
ou a resistência é esposada faz com que estejamos imersos numa de-
mocracia contemporânea, distinta de regimes autocráticos pretéritos. 

A despeito do esforço humanístico empreendido pelo legisla-
dor constituinte brasileiro ao assegurar o direito de petição aos órgãos 
públicos, a ausência de uma teoria processual no nível instituinte da 
elaboração normativa, na qual os fundamentos dos direitos de ação e 
reação estivessem formalizados, impede a fruição eficaz destes dis-
positivos, ainda que contidos no bojo da Constituição (BRASIL, 1988). 

Muito embora se garanta a chamada defesa técnica, mediante 
a imposição da imprescindibilidade do advogado como representante 
da parte (art. 133 da C.F/88), se não forem conhecidos os fundamentos 
teóricos do sistema do qual fazem parte as normas que embasarão a 
pretensão ou a resistência, a indicação de mandatário com formação 
jurídica somente corroborará uma pseudodemocracia, consubstan-
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ciada na figura de uma autoridade judicante que justificará todo o seu 
voluntarismo na mera possibilidade dos litigantes de apresentarem os 
seus argumentos e na sua obrigação de analisa-los, mesmo que não 
tenha que se vincular a qualquer enunciado teórico que seja resultado 
de uma concorrência científica, aos moldes do que é propugnado pelo 
racionalismo crítico de Karl Popper (2013a) e pela teoria processual 
neoinstitucionalista do direito de Rosemiro Leal (2013). 

O direito de acesso aos órgãos do Poder Judiciário, segundo 
direitos fundamentais inscritos nas legislações constitucionais e infra-
constitucionais mundo afora, sem a explicitação e formalização dos 
fundamentos a partir dos quais estes serão implementados, não pas-
sa de um engodo no sentido de reforçar as bases de institutos e ins-
tituições que se alimentam dos problemas ao invés de solucioná-los, 
exatamente conforme denunciado por Louis Althusser (1985), quando 
este apontou a ideologização dos aparelhos de Estado. 

A impossibilidade de se proferir decisões jurídicas, diante da 
inexistência de um sistema edificado sobre os fundamentos epistemo-
lógicos da teoria processual mais resistente à crítica científica, confor-
me conjecturado por Rosemiro Leal (2017b), joga por terra qualquer 
tentativa de se vincular este acesso dogmático ao Poder Judiciário 
a uma democracia de feições contemporâneas. A naturalização do 
direito de escolha das autoridades, como se estas pudessem optar 
dentre as várias lógicas existentes, não se coaduna com a racionali-
dade que se espera de uma decisão democrática de direito, segundo 
o paradigma estabelecido pela Constituição Federal de 1988 em seu 
artigo 1º, o qual se distingue dos modelos liberal e social próprios do 
modernismo (BRASIL, 1988). 

A ausência de demarcação teórica, agregada a um indutivis-
mo catastrófico representado por uma política de precedentes lega-
lizada pelo Código de Processo Civil de 2015, leva à prolatação de 
decisões judiciais não jurídicas (BRASIL, 2015; LEAL, 2017b). Isso 
porque estas se justificam segundo o psicologismo1 das autoridades, 
que buscam os seus motivos numa legislação tecnicista, egressa, no 
máximo, de um senso comum do conhecimento, o qual se embasa no 

1  “Psicologismo: no seu uso polêmico, o termo é constantemente empregado para designar a 
confusão entre a gênese psicológica do conhecimento e sua validade; ou a tendência a julgar 
justificada a validade de um conhecimento, quando, na verdade, só se explicou o seu aconte-
cimento na consciência” (ABBAGNANO, 2012, p. 953).
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juízo lógico mais adequado às convicções daqueles que têm o poder 
de deliberar. Daí, a ineficácia dos dispositivos constitucionais e infra-
constitucionais que consagram o livre acesso ao Poder Judiciário, na 
medida em que, a despeito desta possibilidade, as decisões não são 
fundamentadas, mas, se muito, apenas justificadas, considerando a 
inexistência de uma teoria processual do sistema onde estariam for-
malizados os fundamentos a partir dos quais as deliberações serão 
tomadas (LEAL, 2019). 

A pragmática liberal já permitia um livre e amplo acesso aos 
órgãos do Poder Judiciário, notadamente após a promulgação da le-
gislação napoleônica. No entanto, percebeu-se que isso não bastava. 
A isonomia propalada pelos burgueses dos séculos XVIII e XIX trata-
va desiguais de forma igual, condenando os menos abastados a um 
processo dominado pelos grandes advogados dos donos do capital, 
que impunham as suas estratégias em favor dos interesses dos seus 
constituintes (NUNES, 2012). 

A socialização processual, a despeito de intentar reduzir a de-
sigualdade material do liberalismo, desenvolveu-se de forma verticali-
zada, a partir das autoridades estatais que, a pretexto de tentar igua-
lar desiguais, buscavam recuperar o prestígio perdido nas revoluções 
burguesas, impondo decisões ativistas, segundo um autoritarismo ca-
tastrófico, revelado, notadamente, pelas legislações processuais que 
seguiram a escola bülowiana2 (BAHIA; NUNES; PEDRON, 2020).  

Atualmente, a chamada comparticipação processual, introdu-
zida pelos dogmáticos no Código de Processo Civil de 2015 como 
tentativa última de incluir o conhecimento subjetivo das autoridades 
em procedimentos que dizem ser democráticos, baseou-se nas ideias 
habermasianas de um agir comunicativo que vê na dialogicidade inde-
marcada uma fonte de verdades (BRASIL, 2015; HABERMAS, 2012). 
Entretanto, com isso, aumenta-se a autocracia estatal, transmitindo a 
falsa noção de que as decisões seriam válidas desde que precedidas 
por um amplo debate entre os interessados, ainda que inexista delimi-
tação teórica quanto aos argumentos das partes e dos juízes. 

2  “No ano de 1868, em Giesen, Oskar von Bülow teorizou o processo como uma relação jurídi-
ca de direito público entre juiz (tribunal), autor e réu. Desde então, o processo não apenas ga-
nhou autonomia em face do chamado direito material, mas se apresenta como um instrumento 
que permite à jurisdição decidir, de modo solipsista e infiscalizável, sobre o destino dos demais” 
(LEAL; THIBAU, 2020, p. 328).
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O problema identificado a ensejar o presente trabalho consiste 
na insuficiência da cláusula de livre acesso ao Poder Judiciário, segundo 
os paradigmas liberal, social e procedural, no sentido de gerar ganhos 
eficazes na solvência de litígios no âmbito de um Estado Democrático de 
Direito. Pretende-se conjecturar a necessidade de uma teoria processu-
al na base instituinte da construção legislativa para a edificação de um 
sistema onde os fundamentos das normas estejam previamente forma-
lizados, como produto de uma concorrência científica na qual a teoria 
mais resistente à crítica embasará a criação, interpretação e aplicação 
de regras e princípios processuais, de modo a formar aquilo que Rose-
miro Leal (2013) chamou de isomenia3, com o conhecimento ex ante dos 
enunciados a partir dos quais as pretensões levadas a juízo serão delibe-
radas, permitindo, assim, a prolatação de decisões jurídicas. 

2 Do acesso à decisão jurídica como prerrogativa do Estado De-
mocrático de Direito

O decisionismo, marcado pelo voluntarismo no exercício das 
funções estatais, vem sendo apontado como o principal predador para 
a formação de um direito efetivamente democrático, pois parte do psi-
cologismo das autoridades, que buscam nas inúmeras lógicas ao seu 
dispor as justificativas para o que já está mentalmente deliberado, 
dando a falsa impressão de estarmos perante um ato democrático, 
quando, na verdade, o que há é a mais pura autocracia, representa-
da pela imposição dos desejos daqueles que têm o poder de decidir 
(STRECK, 2017; LEAL, 2017a). 

No entanto, mesmo os que combatem o voluntarismo estatal, 
descartam o conhecimento objetivo das teorias científicas como fonte 
para a elaboração de um direito que minimize a influência dos intér-
pretes, a partir da figura do interpretante, que não é um ser humano, 
mas uma teoria, a mais resistente à crítica, a qual conduzirá os tra-

3  “A minha teoria me conduziu a conjecturar o exercício de uma hermenêutica isomênica que 
vinculasse os argumentantes a sentidos normativos, atinentes a direitos processuais, já pré-
-estabilizados na base instituinte da Lei Constitucional de modo a assegurar (garantir) um direi-
to igual de interpretação e argumentação para todos – o que não deve ser confundido com um 
igual direito de interpretação –, porque nada adiantaria a engenhosa concepção de processo 
de Fazzalari, se o provimento final estivesse, desde a instauração procedimental, cercado de 
total incognoscibilidade para as partes e assim continuasse, após prolatado, em face das mu-
tações jurisprudenciais e da compreensibilidade revisional que o surpreenderiam na trajetória 
recursal” (LEAL, 2013, p. 10).
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balhos de elaboração, interpretação e aplicação das normas jurídicas 
(LOPES, 1978; POPPER, 2013a). 

Popper (1975), em sua obra ‘Conhecimento Objetivo’, apresen-
tou as bases segundo as quais as teorias, como proposições con-
jecturais cientificamente demarcadas, poderiam existir independente-
mente da figura do chamado sujeito conhecedor4. Disse Popper que o 
intérprete não é imprescindível quando da aplicação dos enunciados 
teóricos, rompendo com a ciência dogmática, em especial com os ra-
cionalistas iluministas, defensores de uma filosofia da consciência de 
fontes cartesiano-kantianas, e com a crença de que o conhecimento 
poderia brotar do mero exercício mental. 

Popper (2013b) não rompeu apenas com a filosofia da consciência, 
como também com a Escola de Frankfurt e a filosofia da linguagem que 
a representa. Isso porque, a partir do momento em que conjecturou a ne-
cessidade de balizamento teórico e da não indução para a configuração 
de uma ciência verdadeira que se distinguisse de ideologias, descartou 
a mera dialogicidade como matriz para a consecução de conhecimento. 

Utilizando-se do marco teórico popperiano, Rosemiro Leal 
(2013) elaborou a sua teoria processual neoinstitucionalista do direito, 
anteriormente denominada de teoria neoinstitucionalista do proces-
so. Apresentou o conceito de decisão jurídica, a qual se distingue da 
mera decisão judicial, já que proferida segundo um sistema de nor-
mas formado com base em uma teoria processual, a mais resistente 
à crítica, o que fecharia este sistema às causalidades infinitas, abrin-
do-o, todavia, à fiscalidade procedimental5 (LEAL, 2017b). 

4  “Minha tese envolve a existência de dois sentidos diferentes de conhecimentos ou de pensa-
mentos: (1) conhecimento ou pensamento no sentido subjetivo, constituindo de um estado de 
espírito ou de consciência ou de uma disposição para reagir; (2) conhecimento ou pensamento 
num sentido objetivo, constituindo de problemas, teorias e argumentos como tais. Neste sen-
tido objetivo, o conhecimento é totalmente independente de qualquer alegação de conhecer 
que alguém faça; é também independente da crença ou disposição de qualquer pessoa para 
concordar ou para afirmar ou para agir. O conhecimento no sentido objetivo é conhecimento 
sem conhecedor; é conhecimento sem sujeito que conheça” (POPPER, 1975, p. 110-11).
5  “A fiscalidade é desenvolvida a partir da compreensão de um sistema jurídico coinstitucional 
(constitucional) teoricamente construído segundo os elementos linguístico-autocríticos-jurídi-
cos do devido processo em concepções não dogmáticas (ver meu artigo ‘o due process e o 
devir processual democrático’). Com efeito, a fiscalidade processual pela via incidental, ao 
exercício do controle de democraticidade pelo paradigma de Estado Democrático de Direito, 
na estrutura dos procedimentos instaurados, é inarredável em minha teoria, bem como o man-
dado de injunção ex officio ante a falta de norma específica ou balizamento teórico-normativo 
quanto a direitos fundamentais. Esse controle processual de democraticidade alcança toda e 
qualquer modalidade procedimental (o civil, o penal, o administrativo, o legiferativo, o tributário, 
o trabalhista e demais tipos de procedimentos)” (LEAL, 2013, p. 103-4).
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Uma decisão jurídica, segundo Rosemiro Leal (2017b), não 
pode prescindir de um sistema jurídico que tenha em seu nível insti-
tuinte os enunciados básicos necessários à fundamentação das pre-
tensões levadas a juízo. É que os significados da linguagem normativa 
já estariam previamente estabelecidos na teoria da lei mais resistente 
à crítica científica, a partir da qual os princípios e regras de direito 
seriam edificados, permitindo um eficaz controle de democraticida-
de6, pois tais proposições epistemológicas formadoras desta teoria se 
estruturariam de acordo com direitos precógnitos de uma democracia 
contemporânea, quais sejam, vida, liberdade e dignidade. 

Popper (1999) aponta a eficácia da teoria na solvência dos pro-
blemas como o principal critério para a aferição da hipótese científica 
mais resistente à crítica. Para Popper, a ciência só existe em função 
dos problemas existentes, de modo que, com a delimitação destes, a 
teoria deve se mostrar capaz de resolvê-los, sob pena de ser descar-
tada. Em se tratando do julgamento de pretensões levadas a juízo em 
um Estado Democrático de Direito, a avaliação da teoria processual 
mais resistente à crítica tem que passar pela dessubjetivação das de-
cisões judicantes, que devem ser proferidas conforme critérios objeti-
vos, segundos fundamentos anteriormente estabelecidos, garantindo 
aos litigantes o prévio conhecimento dos elementos sobre os quais o 
órgão jurisdicional embasará as suas deliberações.

Para Rosemiro Leal (2021), o mero direito de ação não é sufi-
ciente para atribuir democraticidade ao Poder Judiciário. É necessária 
a sistematização das normas de modo a permitir a prolatação de de-
cisões jurídicas, as quais pressupõem a possibilidade de fundamen-
tação, o que somente se dá com o prévio estabelecimento de uma 
teoria processual a partir da qual os provimentos seriam elaborados 
como projeção dos enunciados básicos não protocolares7 constantes 
do nível instituinte da formação normativa. 

6  “O que minha teoria trabalha é o controle processual de democraticidade sistêmica, desde o nível 
instituinte da lei até sua aplicação, aberto a qualquer do povo (comunidade jurídica de legitimados 
ao processo) segundo os elementos linguístico-autocrítico-jurídicos do devido processo em con-
cepções deste ensaio sobre o due process e o devir processual democrático” (LEAL, 2013, p. 103).
7  “Os enunciados básicos são aceitos como resultado de uma decisão ou concordância; nessa 
medida, são convenções. As decisões são tomadas de acordo com um processo disciplinado 
por normas. Dentre elas, é de particular importância a que nos recomenda não aceitar enun-
ciados básicos dispersos – isto é, logicamente desconexos – mas tão somente enunciados 
básicos que surjam no decorrer do processo de teorias. A regra aconselha, ainda, que propo-
nhamos, acerca dessas teorias, questões minuciosas, a serem respondidas pelo acolhimento 
dos enunciados básicos” (POPPER, 2013a, p. 92). 



103

Permitir o amplo acesso ao Poder Judiciário, mas negar à par-
te o direito de conhecer, de forma antecipada, os fundamentos teóricos 
das normas segundo as quais as decisões serão prolatadas, não é de-
mocrático, principalmente em termos contemporâneos. Atribuir às auto-
ridades judicantes o papel de intérpretes de uma linguagem normativa 
insuficiente, tal como proposto por Hans Kelsen (2009), com base no en-
tendimento de que o sujeito conhecedor seria imprescindível à aplicação 
de regras e princípios jurídicos, não quebra o paradigma modernista dos 
Estados Liberal e Social, não avançando em direção ao contemporâneo 
que, segundo Agamben (2009), deve representar o rompimento com um 
passado que tanto sofrimento gerou aos seres humanos.

O pós-modernismo, caracterizado principalmente pela filosofia 
da linguagem e pela crença na comunicação intersubjetiva como incu-
badeira de verdades e conhecimento, somente aprofundou os erros do 
modernismo que o antecedeu. A fé no diálogo indemarcado como pro-
dutor de soluções para os problemas que assolam o mundo e, no caso 
em análise, como uma fonte para a prolatação de decisões judiciais 
no âmbito do Estado Democrático de Direito, apenas dá legitimidade a 
uma autocracia judicante. Apesar do juiz oportunizar o direito de fala a 
todos os interessados, manifestando-se sobre as alegações apresenta-
das, decidirá segundo as suas convicções, na medida em que não tem 
a obrigação de se atrelar a uma única lógica teórica, a mais resistente 
à crítica científica. Pode utilizar-se do método mais conveniente àquilo 
que quer deliberar, exercendo tiranicamente a sua função, a despeito 
de ouvir as partes e falar sobre os seus argumentos.    

No âmbito do Estado Democrático de Direito, não há se falar 
em acesso à Justiça, mas de acesso a uma decisão jurídica. Falar em 
Justiça remonta aos fundamentos mitológicos de um período em que 
os fenômenos naturais e sociais eram explicados por figuras metafísi-
cas e ordálicas, despidas de cientificidade (WOLKMER, 2019). Quan-
do se quer fazer dos provimentos jurisdicionais decisões jurídicas, 
intenta-se uma formação epistemológica do sistema de normas esta-
tais, o qual delimitará os agentes públicos responsáveis pelo exercício 
da função de julgar, vinculando-os a enunciados teóricos previamente 
submetidos a testes por meio da crítica científica, que colocarão à 
prova a sua eficácia no sentido de solver o problema da autocracia na 
prolatação destes pronunciamentos judiciais (LEAL, 2017b).
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O vocábulo Justiça não é demarcado teoricamente, razão pela 
qual buscar o seu acesso apenas reforça as origens mitológicas de 
um ordenamento normativo cujas bases remontam a matrizes não 
científicas, excluindo os fundamentos teóricos como alicerce para a 
edificação de um sistema que teria como resultado a prolatação de 
decisões jurídicas. 

A procura por Justiça não tem lugar em um modelo democráti-
co de direito como o estabelecido pela Constituição Federal brasileira 
de 1988. Neste paradigma, objetiva-se a construção de decisões ju-
rídicas que não se contentam com justificativas feitas a esmo ou com 
motivos colhidos em teorias não submetidas aos testes necessários a 
se aferir a sua resistência à crítica ou em ideologias escolhidas pelas 
autoridades como as mais adequadas a amparar os seus entendi-
mentos; exige-se um único teorométodo, do qual serão extraídos os 
fundamentos dos atos judicantes, com ganhos em termos de previ-
sibilidade, o que, de fato, quebraria com o ciclo modernista dos mo-
delos liberal e social, reforçados pelo proceduralismo habermasiano, 
nos quais se acredita na validade de deliberações fulcradas, respecti-
vamente, na realidade (indutivismo), na razão redentora das autorida-
des e na intersubjetividade dialógica.

Em um Estado Democrático de Direito, não há lugar para um 
Poder Judiciário que se confunda com um mito chamado Justiça. O 
exercício da função jurisdicional não pode ser guiado por uma crença 
na existência de juízes dotados de dons imanentes, que os fazem 
distinguir o certo do errado, o bem do mal, o justo do injusto, a partir 
de convicções íntimas. O que distingue o contemporâneo de outras 
eras, inclusive do modernismo, pós-modernismo e do hipermodernis-
mo, segundo a teoria processual neoinstitucionalista do direito de Ro-
semiro Leal (2013), é o fato das decisões judiciais não poderem mais 
ser produto do solipsismo judicante ou de uma cultura representada 
por usos e costumes que constituíram a realidade que aí está ou do 
diálogo entre os interessados no âmbito de um procedimento (proce-
duralismo habermasiano), mas de uma teoria da lei processualmente 
estabelecida na base instituinte do sistema jurídico, onde estarão for-
malizados os fundamentos para o exercício das funções estatais.    
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3. A insuficiência da comparticipação para a configuração de um 
processo democrático contemporâneo   

O modelo constitucional de processo, o qual protagoniza os 
três princípios do devido processo legal (contraditório, ampla defesa 
e isonomia), chamado por Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2018) 
de devido processo constitucional, criou as bases para a positivação 
da comparticipação no Código de Processo Civil brasileiro de 2015, 
que investiu na obrigação do juiz de se manifestar sobre as alegações 
apresentadas pelos interessados, como se somente isso garantisse 
a democraticidade do procedimento necessário à formação do provi-
mento jurisdicional. 

Entretanto, conforme apontado por Sílvio de Sá Batista (2021), 
de pouco adianta, em termos democráticos, instar o julgador a dizer 
sobre o que foi arguido pelas partes e demais interessados, se os 
fundamentos da sua decisão não são atrelados a uma única lógica 
teórica estabelecida no plano instituinte do sistema jurídico. Ainda que 
o juiz se manifeste acerca do que foi arrazoado pelos interessados, se 
a sua deliberação não tiver aderência aos enunciados científicos de 
uma teoria processual da lei, prevalecerá uma autocracia judicante, 
na medida em que o órgão julgador estará livre para impor as suas 
convicções, pois poderá escolher o método mais adequado àquilo 
que pretende decidir. 

Assim, por mais que se admita uma evolução em termos de 
democraticidade na adoção do modelo constitucional de processo e 
da comparticipação dele decorrente no Código de Processo Civil de 
2015, isso não basta, principalmente se o parâmetro da Constituição 
Federal de 1988 é o democrático contemporâneo (BRASIL, 1988, 
2015). Este paradigma distingue-se daqueles próprios do modernis-
mo e do pós-modernismo, quais sejam, liberal, social e procedural, já 
que, nestes, incumbe ao sujeito cognoscente inatamente capaz ou a 
um grupo destes a função de agir discricionariamente para atuar nas 
brechas legais, impondo o sentido da linguagem jurídica, segundo as 
suas preferências e conveniências.

A capacidade jurídica, conforme o marco neoinstitucionalista 
de Rosemiro Leal (2013), depende da prévia edificação de um siste-
ma jurídico, não sendo suficiente a mera implementação dos requisi-
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tos estabelecidos na legislação civil brasileira. Para Rosemiro Leal, 
a efetiva capacidade para postular pretensões em Juízo, apresentar 
defesas, impugnar medidas, atos estatais e interpor recursos passa, 
necessariamente, pela falseabilidade8 das proposições, o que sig-
nifica pelo conhecimento antecipado dos fundamentos das normas, 
atos administrativos e decisões judiciais. Só assim, haverá um eficaz 
acesso aos órgãos do Poder Judiciário, possibilitando-se o acesso a 
decisões jurídicas. Liberta os interessados do jugo das autoridades, 
na medida em que estas estarão vinculadas ao conhecimento objetivo 
da teoria mais resistente à crítica constante do nível instituinte da for-
mação legislativa, o que minimizaria a tirania na imposição da vontade 
daqueles que julgam, os quais, a pretexto de interpretar, decidem de 
acordo com o que querem.   

Os dogmáticos tentam nos convencer de que a participação no 
procedimento formativo do provimento jurisdicional estaria no direito 
de se manifestar acerca das questões que envolvem a lide, entenden-
do-se que a mera influência9 sobre o ato de julgar fosse o necessário 
para dar ares de democraticidade a este modelo (DIAS, 2018). Não 
percebem, todavia, que de pouco serve os interessados apresen-
tarem os seus argumentos, se o juiz pode agir discricionariamente, 
impondo as suas concepções, ainda que as justifique sobre regras 
e princípios que compõem o ordenamento jurídico. É que a lei, se 
não se embasar em proposições teóricas formalizadas no seu plano 
instituinte, instrumentaliza-se, tornando-se um meio à disposição das 
autoridades para motivar atos verdadeiramente despóticos, pois pode 
ser manejada habilmente por aqueles que têm o poder de decidir, 
considerando a insuficiência da linguagem normativa.  

Por isso, a necessidade de uma teoria da lei no nível instituinte 
do sistema jurídico, tal como conjecturado, singularmente, por Rose-
miro Leal (2013) em sua teoria processual neoinstitucionalista do di-
reito. Ao invés do sentido das normas ser dado pelos intérpretes, seria 

8  Ver Nicola Abbagnano (2012, p. 495) sobre a falseabilidade: “É o critério de demarcação 
proposto por Popper, com o objetivo de distinguir as teorias empírico-científicas das teorias que 
não o são. O princípio da falsificabilidade substitui o princípio neopositivista da verificabilidade, 
considerado epistemologicamente inadequado e incapaz de justificar as generalizações da 
ciência”.
9  “Naturalmente, como ainda explanaremos mais adiante, essa participação democrática das 
partes, a lhes permitir influência no resultado decisório do processo, é proporcionada pelo 
princípio do contraditório, razão pela qual guindado ao patamar de garantia fundamental (Cons-
tituição Federal, artigo 5º, LV)” (DIAS, 2018, p. 92).
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conferido pelo interpretante, qual seja, a teoria mais resistente à crí-
tica científica, o que democratizaria as decisões judiciais, que se tor-
nariam efetivamente decisões jurídicas (LEAL, 2017b). Além disso, a 
participação dos legitimados (povo) se daria pela possibilidade eficaz 
de se impugnar estes pronunciamentos judiciais, através de proce-
dimentos processualizados. Por meio destes procedimentos, seriam 
apontados os erros e falhas das decisões tomadas em desacordo com 
os fundamentos epistemológicos do sistema jurídico, assim como dos 
próprios enunciados científicos que alicerçam este sistema, pois este 
não é dogmático, mas aberto à crítica, o que gera ganhos em termos 
daquilo que Popper (1975) chamou de evolucionariedade. 

Ao dizer que a validade das decisões judiciais estaria condi-
cionada à observância de um contraditório adstrito ao direito dos inte-
ressados de serem ouvidos antes da deliberação judicante, influindo 
neste pronunciamento a partir da obrigação do juiz de se manifestar 
a respeito de pontos e questões levantados no processo, o Código de 
Processo Civil de 2015 liberou os julgadores do dever de seguir uma 
única lógica metodológica previamente acertada (BRASIL, 2015). 

A opção pela dialogicidade comparticipativa legitima tudo o 
que é feito segundo um procedimento anteriormente estabelecido, 
desde que se faculte aos destinatários do provimento estatal a possi-
bilidade de falarem neste espaço. Esquecem-se os defensores deste 
proceduralismo que o mero direito de dizer e contradizer, ainda que de 
forma dialógica, e mesmo que isso supostamente influa na prestação 
jurisdicional, esconde uma perversidade. Isso porque, por baixo da 
manta desta pseudodemocratização processual, as autoridades bus-
cam legitimar a sua autocracia, dizendo que as suas decisões foram 
construídas conjuntamente com as partes, quando, na verdade, foram 
produto do seu mentalismo solipsista, justificado por uma legislação 
instrumentalizada em razão das lacunas existentes na linguagem nor-
mativa, as quais decorrem da ausência de formalização prévia dos 
seus fundamentos.

Portanto, para a configuração de um processo democrático 
contemporâneo, o chamado contraditório de influência introduzido no 
Código de Processo Civil brasileiro de 2015, notadamente nos seus 
artigos 6º, 7º, 9º, 10 e 489, não é suficiente. Os destinatários do provi-
mento jurisdicional, além de terem o direito de se manifestarem sobre 
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todos os motivos apontados pela autoridade judicante na sua decisão, 
também devem ter a garantia de que tal deliberação se dê segundo 
os fundamentos teóricos do sistema jurídico, o que se configuraria no 
verdadeiro princípio da não surpresa. Os interessados devem ter o di-
reito de não serem surpreendidos com justificativas decisórias extras-
sistêmicas, como prerrogativa de um julgamento realizado no âmbito 
de um Estado Democrático de Direito. Somente assim, haverá uma 
efetiva quebra paradigmática que alçará a comunidade jurídica de le-
gitimados à contemporaneidade. Fora disso, resta o aprofundamento 
dos erros de um processo instrumentalista, alicerçado na crença de 
que o conhecimento subjetivo das autoridades seria o bastante para 
estabilizar os sentidos da linguagem normativa, desconsiderando que 
o princípio da anterioridade também deve se aplicar quanto aos fun-
damentos das regras e demais princípios, como condição indispensá-
vel à construção de um processo democrático. 

4 Considerações Finais

A liberdade, para a teoria processual neoinstitucionalista do 
direito, relaciona-se com a ampla defesa, segundo a biunivocidade de 
direitos fundamentais. Em se tratando de livre acesso ao Poder Judici-
ário, este somente se viabiliza, em um Estado Democrático de Direito, 
diante de uma eficaz ampla defesa, a qual pressupõe a falseabilidade 
dos fundamentos dos atos decisórios, o que demanda serem estes 
fundamentos balizados pela teoria processual mais resistente à crítica 
científica, permitindo, assim, a sua efetiva impugnação. Com o prévio 
conhecimento destes fundamentos, os legitimados terão plena capa-
cidade para arguir erros e falhas, em conformidade com o paradigma 
democrático contemporâneo adotado pela Constituição Federal brasi-
leira de 1988, o que não é possível perante justificativas psicologistas, 
considerando a inacessibilidade do inconsciente onde se encontram 
os reais desejos humanos que conduzem aos mais diversos vieses 
cognitivos.  

O que se busca a partir da sistematização das normas pro-
cessuais é a prévia estabilização dos sentidos da linguagem jurídica, 
libertando os destinatários do provimento jurisdicional para acessa-
rem o Poder Judiciário sem as incertezas próprias de uma atuação 
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judicante desatrelada dos enunciados epistemológicos de uma teo-
ria que se submeteu aos testes necessários a assumir a condição 
metalinguística necessária a delimitar o agir daqueles que exercem 
funções públicas. 

Não há se falar em livre acesso ao Poder Judiciário sem o 
direito a uma decisão jurídica. A liberdade para postular a prestação 
jurisdicional não pode se desvincular de uma atuação sistêmica das 
autoridades judicantes, a qual exige a prévia formalização dos fun-
damentos das normas, para que a interpretação e aplicação destas 
se dê como uma projeção dos enunciados teóricos, vinculando as 
deliberações ao conhecimento objetivo destas proposições epistemo-
lógicas, o que minimizaria o voluntarismo dos agentes públicos em 
prol da implementação dos direitos processuais fundamentais de uma 
democracia contemporânea. 

Os problemas decorrentes do decisionismo não serão redu-
zidos enquanto se permitir um protagonismo jurisdicional. Isso não 
se resolverá sem que as decisões judiciais tenham aderência a uma 
teoria da lei, em que o processo seja uma instituição produtora de 
provimentos segundo proposições científicas, estando no centro do 
sistema, pois, a partir dele, serão edificados os atos estatais conforme 
um projeto de construção social, onde estarão estabelecidos os enun-
ciados básicos que delimitarão o agir das autoridades. 

Estabelecer um modelo policêntrico, no qual as partes e inte-
ressados colaborariam com o órgão julgador na sua função de decidir, 
não retira da jurisdição o papel principal de promovedora de justiça, 
segundo escopos metajurídicos, tal como defendido pelos instrumen-
talistas herdeiros da escola bülowiana. A colaboração, neste caso, se 
dá em prol do juiz, que teria a responsabilidade de deliberar de forma 
justa, auxiliado pelos destinatários do provimento jurisdicional, sendo 
o processo, segundo esta perspectiva, apenas um meio para que tudo 
isso aconteça. 

Todavia, quando se institui o paradigma democrático contem-
porâneo, o processo não pode se constituir em um instrumento nas 
mãos das autoridades estatais para que estas manejem regras e prin-
cípios jurídicos a partir de sentimentos solipsistas de justiça, ainda 
que formulados no âmbito de um procedimento onde os interessados 
se manifestem sobre tudo o que está sendo discutido e julgado. É 
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necessário mais. É preciso que as partes também tenham o direito 
de produzir as suas alegações segundo fundamentos teóricos que 
estabilizem os significados da linguagem normativa no plano instituin-
te de um sistema jurídico processual e que os agentes públicos este-
jam vinculados a tais fundamentos, conforme conjecturado pela teoria 
neoinstitucionalista de Rosemiro Leal. 

A par da aparente evolução havida na adoção de um modelo 
policêntrico e comparticipativo no Código de Processo Civil de 2015, 
estabelecendo-se um contraditório de influência segundo o qual o 
magistrado não pode decidir a partir de motivos não discutidos pre-
viamente pelos interessados na decisão judicial, não se percebe uma 
efetiva quebra paradigmática quanto ao instrumentalismo que con-
duziu os dois Códigos de Processo Civil nacionais anteriores. Não 
se vê ganhos em termos da implementação de direitos processuais 
fundamentais em prol de um eficaz acesso a decisões jurídicas. É que 
isso somente seria possível segundo um igual direito de interpretação 
para todos (isomenia), o qual necessita de uma prévia e clara explici-
tação teórica dos fundamentos das normas processuais, no sentido 
de gerar deliberações judiciais não sujeitas ao voluntarismo das auto-
ridades judicantes.

Portanto, em um Estado Democrático de Direito contemporâ-
neo, deve-se buscar a prolatação decisões jurídicas, descartando o 
mito de que a atribuição de poderes extrassistêmicos às autoridades 
judiciais seria capaz de gerar deliberações justas, a partir de um aces-
so formal aos órgãos do Poder Judiciário e de uma pseudoparticipa-
ção dos interessados, segundo uma crença de que o diálogo indemar-
cado realizado entre os sujeitos processuais teria o condão de ensejar 
decisões corretas. 
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar a Educação Inclusiva no 
Brasil, a partir das recomendações da Declaração de Salamanca, do-
cumento que contém, em seu âmbito, componentes que reforçam os 
princípios contidos na Constituição do Brasil de 1988, categorizados 
como princípios sensíveis, especificamente o princípio da dignidade 
humana, os quais são, por sua vez, representativos de atributos de 
cidadania. Além disso, verificar-se-á como a Declaração de Sala-
manca dialoga com a teoria de justiça e equidade de John Rawls, 
consubstanciada na edição da Lei 13.005/2014, que criou o Plano 
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Nacional de Educação. Ao fim, chegou-se à conclusão de que o de-
safio atual consiste em buscar um mundo em que as oportunidades 
iguais para pessoas com deficiência se tornem uma consequência 
natural de políticas públicas e leis sábias que apoiem o acesso e a 
plena inclusão, em todos os aspectos da sociedade, o que passa pela 
cooperação e reciprocidade entre os cidadãos, partindo da ideia de 
que, em circunstâncias diferentes de nascimento, cada um de nós 
poderia ter nascido com deficiências que necessitam de assistência 
especial para o desenvolvimento pleno de habilidades e funções 
aproveitadas na sociedade.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Declaração de Salamanca. 
Dignidade Humana. Princípios Sensíveis. Justiça. Equidade.

ABSTRACT
This article aims to analyze Inclusive Education in Brazil, based on the 
recommendations of the Salamanca Declaration, a document that con-
tains, within its scope, components that reinforce the principles con-
tained in the Brazilian Constitution of 1988, categorized as sensitive 
principles, specifically the principle of human dignity, which are, in turn, 
representative of attributes of citizenship. In addition, it will be verified 
how the Salamanca Declaration dialogues with John Rawls’ theory of 
justice and equity, embodied in the enactment of Law 13.005/2014, whi-
ch created the National Education Plan. In the end, it was concluded 
that the current challenge is to seek a world in which equal opportunities 
for people with disabilities become a natural consequence of public po-
licies and wise laws that support access and full inclusion, in all areas. 
aspects of society, which involves cooperation and reciprocity between 
citizens, based on the idea that, in different circumstances of birth, each 
of us could have been born with disabilities that require special assistan-
ce for the full development of skills and functions used. in society.
Keywords: Inclusive education. Salamanca Declaration. Human dig-
nity. Sensitive Principles. Justice. Equity.

1. Introdução

Este artigo, ao pensar a educação inclusiva em face da Decla-
ração de Salamanca, utilizar-se-á de contribuições interdisciplinares 
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de vários campos do saber, evitando-se o bacharelismo em seus re-
buscamentos redundantes, o imobilismo e o dogmatismo, e apren-
dendo com as lições de Dantas (2010, p. 400- 441).

Consoante o magistério desse autor, a reflexão teórica exige 
inventividade, criatividade, imaginação, relevância do problema, dis-
tância temporal, ousadia intelectual e reconhecimento da abertura do 
problema para a reflexão, reabilitando o erro como possibilidade de 
ampliação do conhecimento (Dantas, 2010, p 437).

Assim, trataremos da questão da Educação Inclusiva com um 
olhar pretérito, para entender as concepções que prevaleceram a res-
peito do tema no passado, trazendo a reflexão até a contemporanei-
dade, com inspiração na historicidade de Jano, personagem romano 
que tinha duas faces, com olhos na frente e olhos atrás, represen-
tando, respectivamente, o passado e o presente, temporalidades que 
pretendemos integrar no presente trabalho, para fins de análise do 
trato da questão dos portadores de necessidades especiais.

A exclusão dos portadores de necessidades especiais é um 
fenômeno histórico-cultural, e há registro dessas práticas desde a An-
tiguidade Clássica. No século V a.c, Platão, na Grécia antiga, indicava 
o destino que deveria ser dado às crianças deficientes, a depender 
da condição socioeconômica de suas famílias. Assim, segundo Pla-
tão, que reproduziu, no livro A República, um diálogo entre Sócrates 
e Glaucon, em se tratando de deficientes, “pegarão então os filhos 
dos homens superiores, e levá-los para o aprisco, para junto de amas 
que moram à parte, num bairro da cidade; os dos homens inferiores, 
e qualquer dos outros que seja disforme, escondê-los-ão num lugar 
interdito e oculto” (Platão, 2010, a República, Livro IV).

É emblemático também o terrível estigma dirigido a deficien-
tes, narrado por Luís Roberto Barroso, ao registrar a existência de 
espetáculo na França, conhecido como “arremesso de anão”, em que 
os frequentadores de uma casa noturna deveriam atirá-lo à maior dis-
tância possível (Barroso, 2013, p. 287).

Também Aristóteles, marcado pelo empirismo e sentido de uti-
litarismo praticidade, sustentou a orientação “todas as coisas se defi-
nem por suas funções”, uma vez que enxergava um modelo de Estado 
que submetia os indivíduos aos seus interesses, pugnando, assim, 
por uma lei que “proibisse de alimentar crianças disformes”, o que, 
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em outras palavras, significava condenar os deficientes ao sacrifício 
(A Política, livro VII, capítulo XIV).

No Brasil, o tema das crianças deficientes é realçado na lite-
ratura, através do personagem Tibicuera, menino índio que, por ser 
considerado fraco e imprestável para a guerra, estava fadado ao sa-
crifício (Veríssimo,1976, p.6).

Escrito durante o período do Estado Novo, o autor utiliza o per-
sonagem Tibicuera (cemitério, na língua dos tupinambás), para mos-
trar, a um só tempo, a cultura indígena e o panorama do Brasil a partir 
da chegada dos portugueses. Ao mostrar a reviravolta do persona-
gem Tibicuera, índio classificado como magro, feio, fraco, imprestável 
para guerra e para a sobrevivência, com profunda resiliência, cora-
gem e espírito de aventura, o mesmo torna-se protagonista da estória, 
desafiando a sua condição de “provável deficiente” a ser sacrificado e 
contrariando o destino vaticinado por sua tribo.

Na contemporaneidade, as pessoas portadoras de necessida-
des especiais são postas à prova, em lugares reducionistas, mutila-
das em seu processo de crescimento e padecem de profunda “solidão 
acompanhada”, o que nos reporta ao personagem do filme “O céu 
no andar de baixo Cata Preta (2010). Este tem como protagonista o 
menino Francisco, que sofre de rara doença que atingiu o seu pes-
coço, fixando sua visão em apenas duas direções, o céu e o chão, e, 
optando pelo céu, este lhe parece menos hostil. Na história, o menino 
só tem como companhia o seu cachorro Pereba, a quem se afeiçoou, 
mas, a partir da visão do céu, ressignifica sua limitação, passando a 
produzir belas fotografias.

Essa ressignificação mostrada pelos personagens supracita-
dos, os quais utilizam o cinema e a literatura como veículos de lin-
guagem social, são bem semelhantes ao itinerário dos portadores de 
necessidades especiais contemplados pela Declaração de Salaman-
ca, ao denunciar que, “por um tempo demasiadamente longo, os pro-
blemas das pessoas portadoras de deficiências têm sido compostos 
por uma sociedade que inabilita, que tem prestado mais atenção aos 
impedimentos do que aos potenciais de tais pessoas” (Salamanca, 
1994).

No Brasil, não obstantes boas e louváveis iniciativas de inclu-
são, ainda imperam os arranjos institucionais disruptivos e desumani-
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zantes. Novas práticas em relação aos educandos com necessidades 
especiais são imprescindíveis, com a gestação de propostas de au-
tonomia, valorização do potencial e vivências grupais a partir de suas 
possibilidades, conectando-se, primordialmente, com o que podem 
vir a ser, e não apenas com o que lhes falta, o que já significa uma 
imersão nos princípios constitucionais sensíveis, mais precisamente o 
princípio da dignidade humana.

As escolas precisam imbuir-se mais do espírito da Declaração 
de Salamanca, dos seus princípios, políticas e práticas, fomentando 
uma mudança de perspectiva social e promovendo uma receptividade 
e aberturas reais, a despeito de todas as carências que as escolas 
possam ter, tendo em vista que a primeira mudança necessária e pre-
conizada pela Declaração de Salamanca é a mudança atitudinal, isto 
é, a direção para um novo olhar, marcado pela ética, pelo compromis-
so e pela alteridade, disposição para abertura para o outro, com todas 
as suas singularidades e idiossincrasias, para o encontro aglutinador. 
No dizer de Rolnik (1992, p. 1), “o plano das forças e das relações, 
onde se dá o inelutável encontro dos seres, encontro no qual cada um 
afeta e é afetado, o que tem por efeito uma instabilização da forma 
que constitui cada um destes seres, produzindo transformações irre-
versíveis”, para as quais, muitas vezes, nem a escola nem a socieda-
de estão preparadas.

2. O advento da Declaração de Salamanca

A educação das pessoas portadoras de necessidades especiais 
ganhou novos delineamentos, a partir da década de noventa, após a 
proclamação da Declaração de Salamanca, resolução oriunda da Or-
ganização das Nações Unidas, também conhecida como Conferência 
Mundial de Educação Especial, representada por oitenta e oito Gover-
nos e vinte e cinco organizações internacionais, presentes em assem-
bleia realizada em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994.

Nessa ocasião, o Brasil e os demais países signatários reafir-
maram o compromisso com a Educação para Todos, reconhecendo 
a necessidade e urgência do “providenciamento de educação para as 
crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais 
dentro do sistema regular de ensino.”
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A partir da proclamação dos princípios, políticas e práticas re-
comendados para a área de necessidades educativas especiais em 
Salamanca, a educação desse segmento educacional, a qual possuía 
apenas um viés integrativo, passa a ter um viés inclusivo, à medida 
que se propôs um caminho assinalado por um novo olhar da escola 
sobre esses alunos, de quem já não se exige que se adaptem à es-
cola, mas esta é que deverá estruturar-se, para atender às demandas 
desses alunos.

Recomenda-se que as crianças devem estudar junto com os 
demais, nas chamadas classes regulares, não devendo ser colocados 
em espaços separados, anteriormente conhecidos como “escola de 
deficientes”, quando a escola era exclusivamente para atender a esse 
público, ou “sala dos deficientes”, quando a escola regular reservava 
um espaço específico para atendê-los, separando-os dos demais alu-
nos da unidade escolar, no curso das vivências do processo de ensi-
no- aprendizagem, em uma clara, visível e indisfarçável segregação 
sócio-espacial e humana.

3. O portador de necessidades especiais e a equidade

A equidade é o fundamento por trás do pacto estabelecido com 
a Declaração, pois, somente por meio da equiparação de oportunida-
des educacionais, é possível estabelecer um sistema integrativo e justo, 
em que as pessoas com deficiências e em outras situações de vulnera-
bilidade tenham acesso a melhores perspectivas de emprego e renda.

Nesse sentido, a Declaração de Salamanca dialoga com a te-
oria de justiça e equidade de John Rawls, já que o autor defende que, 
para assegurar a igualdade equitativa de oportunidades, é necessário 
oferecer oportunidades iguais de educação (RAWLS, 2002, p.62).

A capacidade cooperativa dos indivíduos dentro de uma socie-
dade, visando a estabelecer maior grau de justiça às relações sociais, 
está, cada vez mais, em voga, somando, assim, bem-estar e possibili-
dades de desenvolvimento e melhor aproveitamento das capacidades 
individuais em prol da evolução humana em termos de maior paz, 
inclusão e materialização da dignidade humana.

Para Rawls, essa capacidade advém dos cidadãos serem li-
vres e iguais, o que só é possível de assegurar, caso todos possam 
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tomar decisões razoáveis e racionais, a partir da perspectiva de que 
gostariam de ter oportunidades iguais, se não tivessem ingressado na 
família em que vieram (posição original), ou seja, não pudessem pre-
cisar quais seriam suas condições iniciais na vida (véu da ignorância).

Nas palavras do próprio Rawls (2002, p. 25):

Em suma, a posição original deve ser entendida como 
um procedimento de representação. Enquanto tal, for-
maliza nossas convicções refletidas de pessoas razoá-
veis ao descrever as partes (cada qual responsável pe-
los interesses fundamentais de um cidadão livre e igual) 
como situadas de uma forma equitativa e como devendo 
chegar a um acordo sujeitas a restrições apropriadas às 
razões que podem apresentar para propor princípios de 
justiça política.

Essa posição inicial corresponderia exatamente ao fundamen-
to para a razoabilidade dos cidadãos, para se enxergarem formal e 
materialmente iguais e livres, já que, somente a partir de tal equidade, 
poderiam efetivamente propor princípios de justiça que efetivamente 
correspondam a princípios que promovem e mantêm igualdade.

Tal concepção leva à formação de dois princípios de justiça, 
podendo ser resumidos em: (a) direito a liberdades básicas iguais e (b) 
desigualdades acessíveis a todos em condições de igualdade equi-
tativa de oportunidades e de máximo benefício aos membros menos 
favorecidos (princípio da diferença) (RAWLS, 2002, p.60).

Somente depois de asseguradas as liberdades básicas iguais 
(de pensamento e consciência, políticas, de associação, liberdade e 
integridade física e psicológica, liberdades do estado de direito), será 
possível garantir oportunidades iguais de acesso. Estas, por sua vez, 
existem tanto como forma de justificar a existência de desigualdades 
de cargos e condições econômicas iniciais, como também como for-
ma de modificar a posição socioeconômica, possibilitando que tais 
cargos sejam preenchidos por pessoas que iniciaram sua vida na ca-
mada dos membros menos favorecidos da sociedade.

Ainda sobre a igualdade equitativa de oportunidades, escreve 
Rawls (2002, p. 61-62):

[...] Trata-se de uma noção difícil e não totalmente cla-
ra; talvez sua função possa ser inferida das razões pe-
las quais ela é introduzida: para corrigir os defeitos da 
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igualdade formal de oportunidades – carreiras abertas 
a talentos – no sistema da chamada liberdade natural 
(Teoria, §§ 12 e 14). Para tanto, diz-se que a igualda-
de equitativa de oportunidades exige não só que cargos 
públicos e posições sociais estejam abertos no sentido 
formal, mas que todos tenham a chance equitativa de 
ter acesso a eles. Para especificar essa ideia de chan-
ce equitativa dizemos: supondo que haja uma distribui-
ção de dons naturais, aqueles que têm o mesmo nível 
de talento e habilidade e a mesma disposição para usar 
esses dons deveriam ter as mesmas perspectivas de 
sucesso, independentemente de sua classe social de 
origem, a classe em que nasceram e se desenvolveram 
até a idade da razão. Em todos os âmbitos da socieda-
de deve haver praticamente as mesmas perspectivas de 
cultura e realização para aqueles com motivação e dotes 
similares.

Dessa maneira, por meio da educação, possibilita-se o acesso 
a perspectivas de cultura e realização para pessoas com deficiências, 
servindo tanto no sentido de aproveitar e desenvolver os dons natu-
rais das pessoas com deficiências, para que elas assumam um papel 
na sociedade em que sejam necessárias e possam expressar seu 
potencial, como também para concretizar a integração dos deficientes 
como cidadãos iguais e livres perante os demais.

Uma sociedade igualitária necessita de reciprocidade e coope-
ração entre seus cidadãos. Isso se alcança a partir da acomodação 
das desigualdades naturais entre as pessoas, aplicando-se regras 
desiguais, desde que estas visem a beneficiar os menos favorecidos, 
para, então, possibilitar o exercício pleno da liberdade e da igualdade. 
Nesse sentido de cooperação, a edição de normas infraconstitucio-
nais, dentro da perspectiva de beneficiar os menos favorecidos, deve 
servir para consolidar a liberdade e igualdade materiais.

Por esse motivo, no Brasil, a edição da Lei 13.005/2014, o Pla-
no Nacional de Educação, alinha-se com essa consubstanciação da 
equidade, traçando metas e objetivos alinhados com a Declaração de 
Salamanca para a inclusão de pessoas com deficiências e necessida-
des educacionais especiais para promover o desenvolvimento do po-
tencial, talentos e dons naturais das pessoas com deficiências, como 
medida garantidora da dignidade humana.

A Meta 04 do Plano Nacional de Educação estabelece a uni-
versalização do atendimento educacional para pessoas com deficiên-
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cia, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades 
ou superdotação até 2024, quando haveria a edição de outro Plano 
Nacional de Educação. Os índices estão disponíveis no Relatório de 
Monitoramento disponibilizado pelo INEP/MEC, sendo necessário, 
por ora, analisar alguns índices.

De acordo com o Relatório, cerca de 93,2% dos alunos de 4 a 
17 anos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação fre-
quentavam aulas comuns em 2020, ao passo que o percentual de alunos 
de matrículas com atendimento educacional especializado decresceu de 
49,7%, em 2013, para 47,9%, em 2019, e 44%, em 2020. No sentido de 
universalização da educação e acesso ao convívio com outros alunos 
das classes comuns, houve um aumento da participação das pessoas 
com deficiência, já que 82,5% frequentavam as escolas em 2010.

Os índices educacionais como um todo foram prejudicados 
com a pandemia de COVID, que impossibilitou o acesso presencial à 
educação pública por quase dois anos, sendo novamente retomado 
em 2022, porém o declínio de matrículas em atendimento especializa-
do é anterior ao surto do vírus, o que demonstra que as medidas de 
austeridade e cortes nos orçamentos de educação estão promovendo 
retrocesso no Brasil em relação às metas e aos compromissos por 
equidade das pessoas com necessidades educacionais especiais.

Então, o que se verifica é a tomada de decisões sem o funda-
mento da colaboração e reciprocidade entre os cidadãos, na verdade 
promovendo os interesses de poucos que já ocupam cargos altos, ou 
dispõem de grande poder econômico, acentuando, assim, as desi-
gualdades e a injustiça social no Brasil.

Em reação à Declaração de Salamanca, os índices brasileiros 
apontam certo progresso em relação à universalização, mas também 
certa estagnação e decréscimo de avanço na inclusão e integração 
das necessidades especiais em grande parte pelo congelamento de 
gastos da Emenda Constitucional nº 95/2016.

4. Os constructos sociais que embasam a leitura dos estigmas 
sociais e aviltam a dignidade humana

A vida em sociedade classifica os indivíduos a partir dos con-
ceitos de normal e anormal, tendo como parâmetro, para a normali-
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dade, a inexistência de dissonâncias físicas, cognitivas e sensoriais 
apresentadas em face das demandas de uniformidade cognitivas e 
adequações sócio-educativas apresentadas pela sociedade e proje-
tadas no sistema escolar. Segundo Canguilhelm (2009, p. 152), “a do-
ença é uma norma fisiológica e é o anormal que suscita o interesse 
pelo normal”.

O deficiente, em muitos espaços, é visto com um viés estigma-
tizante, sendo- lhes dirigidos estigmas que se diluem e se irradiam na 
sua pessoa. Assim, muitas vezes, nomes são trocados por apelidos 
que representam estigmas físicos ou mentais (o aleijado, o coxo, o 
manco, o cego, o surdo, o maluco, o epiléptico, o autista, dentre ou-
tros), havendo negação, ruptura ou fragmentação da identidade.

Goffman (2004, p. 7) mostra também como há um superdimen-
sionamento da incapacidade, que migra, muitas vezes, para outros 
atributos que não são atingidos por ela: “Alguns podem hesitar em 
tocar, ou guiar o cego, enquanto que outros generalizam a deficiência 
de visão sob a forma de uma gestação de incapacidade, de tal modo 
que o indivíduo grita com o cego, como se ele fosse surdo, ou tenta 
erguê-lo, como se ele fosse aleijado”.

Assim, a sociedade que vive a normopatia, ou seja, a busca 
obsessiva pela “normalidade”, e ignora os “diferentes” exclui e rotula 
aqueles que são considerados aos seus olhos como anormais, por-
que acolhe um padrão de funcionamento voltado para os normais, 
os engajados, os adaptados, os que estão em conformidade com um 
modelo pré-estabelecido, reservando-se aos que não aderem a esse 
perfil uma exclusão social assinalada por sutilezas institucionais per-
versas.

No dizer de Dejours (1999, p. 21), sob a égide “da normopa-
tia, tem-se uma lógica perversa de funcionamento organizacional, o 
que pode levar ao desenvolvimento de comportamentos e a própria 
dessubjetivação como sujeito emancipado”, levando a imitar, como se 
fossem por convicções, formas de agir impostas socialmente e social-
mente produzidas”.

“Normopatia” é um termo usado por psicopatologistas (McDou-
gall, 1992), para designar certas personalidades que se caracterizam 
por sua extrema “normalidade”, no sentido de conformismo com as 
normas de comportamento social e profissional. Integrados e adap-
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tados em uma sociedade em que se movimentam com desembaraço 
e serenidade, sem serem perturbados pela culpa, a que são imunes, 
nem pela compaixão, ajustam bem ao conformismo, como um unifor-
me, e, consequentemente, carecem de originalidade, de “personalida-
de”, que não lhes concerne (Mendes; Duarte, 2013).

Segundo esses autores, os normopatas se ajustam bem ao 
conformismo, como um uniforme, e, consequentemente, carecem de 
originalidade e de “personalidade”, de que derivam as principais difi-
culdades enfrentadas pelos portadores de necessidades educativas 
especiais não apenas na escola, nosso lócus de análise mais especí-
fico, mas na sociedade como um todo.

5. Princípios: breve conceituação jurídica.  A força normativa e 
axiológica dos princípios

No presente trabalho, optou-se por conceitos de princípios ju-
rídicos de viés pós-positivistas, portanto reconhecemos o princípio 
como aderente à norma, mas, do ponto de vista axiológico, ajuda a 
fundá-la, estruturá-la e vai além dela. Em outras palavras, o princípio 
jurídico se apresenta “dotado de plena juridicidade, em posição de 
hegemonia axiológica ante as regras, uma vez que eles configuram 
os fundamentos do sistema jurídico-constitucional” (Bonavides, 2000, 
p. 233).

No tocante à Declaração de Salamanca, esse documento de 
grande viés principiológico, em seu acervo de recomendações, é rico 
em princípios que compõem a esfera protetora dos portadores de ne-
cessidades educativas especiais, pugnando para que esse segmento 
tenha autonomia, igualdade, respeito, vivências humanas comparti-
lhadas, direito à educação e convivência social dignificante, longe de 
estigmas, estereótipos e segregações. Compartilha dessa opinião Lo-
renz (1989, p. 490-491), ao afirmar que os princípios são elementos 
do direito positivo que permitem sua construção enquanto sistema, já 
que eles são os grandes vetores axiológicos do ordenamento”.

Assim, faz-se necessário que os países respeitem não apenas 
as normas, no sentido stricto sensu, mas que atentem também ao 
necessário cumprimento das declarações, convenções e cartas de 
compromisso representativas dos Direitos humanos, cujos princípios 
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robustecem os Direitos Fundamentais, corroborando a noção de que 
“os princípios são o alicerce sobre o qual se assentam as regras e 
lhes constituem a fundamentação” (Canaris,1996, p. 82-83). Vale lem-
brar ainda a contribuição de Currió (1970, p. 34-38), para quem os 
princípios jurídicos servem para designar pautas às quais se atribuem 
um conteúdo intrínseco e manifestamente justo”.

A Declaração de Salamanca, seguramente, desencadeou, no 
Brasil, uma etapa de reflexão sobre a questão das pessoas portado-
ras de necessidades especiais, materializada através de congressos, 
discussões, seminários e outros eventos, na tentativa de sensibilizar 
os governantes, contribuindo também para que a luta dessas pessoas 
não fosse uma trajetória solitária, restrita aos familiares, ou mesmo 
ao próprio necessitado dessa proteção, mas ampliou a luta por essa 
causa.

A luta recrudesceu a partir de dinâmicas de visibilidade, tor-
nando-se conhecida a frase que foi muito visualizada em cartazes, 
faixas, panfletos, veiculada por ocasião de encontros temáticos, audi-
ências públicas, palestras, e passeatas e pronunciada por militantes, 
ativistas dos Direitos Humanos, agentes de ONG´s, socialites engaja-
das, celebridades e artistas, a exemplo de Marcos Frota, Embaixador 
do Circo no Brasil, o qual deixou um recado para os deficientes, após 
uma audiência pública para discutir as cotas para deficientes nas em-
presas, nos termos da Lei 8.213/91, qual seja: “Faça um golaço e 
drible o preconceito, o deficiente que não se expõe, não se impõe” 
- Frota (2006).

Fortalece essa trilha teórica o pensamento de Alexy (2007), ao 
defender que os princípios são mandamentos de otimização, haja vis-
ta ordenarem algo que seja realizado na maior medida possível dentro 
das possibilidades fáticas existentes.

Por fim, arrematando os conceitos de princípios, não pode-
ríamos olvidar a grande contribuição de Celso Antonio Bandeira de 
Melo, que considera o princípio como um “elemento fundante e har-
monizador do sistema, que se irradia sobre regras, contribuições para 
sua interpretação e aplicação adequada (Melo, 2005, p. 889).

O conceito desse jurista é o que mais defende a força do prin-
cípio dentro do sistema normativo, demonstrando o senso de destru-
tividade contido em virtude de violação, deixando claro a significativa 
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aderência e inserção normativa e axiológica dos princípios, enquanto 
elemento fundante e estruturador do sistema, em uma opinião jurídi-
co-doutrinária deveras singular. Para Melo (2005), p.889), “violar um 
princípio é muito mais grave que transmitir uma norma (regra) qual-
quer, porque representa uma insurgência contra todo o sistema, sub-
versão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corroção de sua estrutura-mestra”.

6. Os princípios constitucionais sensíveis: breves elucidações

Princípios constitucionais sensíveis são princípios estabele-
cidos no artigo 34 da Constituição Federal do Brasil, que visam a 
assegurar uma unidade de princípios organizativos como identidade 
jurídica da Federação (MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Márti-
res et al, 2007).

No presente artigo, deter-nos-emos à questão dos princípios 
constitucionais sensíveis com eleição e ênfase nos direitos da pessoa 
humana, inafastável do princípio da dignidade da pessoa humana. 
Ambos apresentam em sua identidade jurídica forte entrelaçamento 
com o princípio da cidadania, posto que, sem dignidade e respeito 
pleno aos direitos da pessoa humana, não existe a condição cidadã.

A Declaração de Salamanca encontra agasalho legal no Brasil, 
não apenas porque o Brasil fez-se dela signatário, mas, principalmen-
te, porque encontra subsunção constitucional, à medida que o artigo 
4º, inciso II, da Constituição Federal estabelece que, nas suas rela-
ções internacionais, o Brasil será regido, dentre outros princípios, pela 
prevalência dos Direitos Humanos.

A Declaração de Salamanca é um documento de cunho uni-
versal, gestado no contexto de um encontro internacional, cujo com-
promisso dos presentes e signatários foi legitimado em assembleia, 
a qual resultou no documento “Regras Padrões sobre Equalização 
de Oportunidades para Pessoas com Deficiências”, demandando que 
os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências 
seja parte integrante do sistema educacional.

O artigo 34, inciso VII, alínea “b, da Carta da República Bra-
sileira garante os direitos da pessoa humana, cuja observância vai 
consubstanciar o binômio jurídico dignidade da pessoa humana e ci-
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dadania, sendo princípios que não sobrevivem de forma estanque, 
envolvem valores primordiais e basilares da estruturação do Estado 
Brasileiro e são suscetíveis de ação interventiva da União em caso de 
descumprimento.

Independente da possibilidade coercitiva que ensejam esses 
ditames constitucionais, em virtude de possível descumprimento, in-
teressa-nos analisar o desenvolvimento de uma cultura de promoção 
desses valores e de uma consciência coletiva de seu significado, atra-
vés de atitude colaborativa da sociedade, porque, dessa maturação 
jurídico-social, resulta a busca e construção da sua efetividade, de 
forma mais particular, a partir dos paradigmas da Declaração de Sa-
lamanca (1994).

De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, em 
seu artigo 205, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da socieda-
de, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Embora garantida de forma abstrata como direito de todos, no 
caso das pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, 
há profunda discrepância entre o que é estabelecido legalmente e o 
que impera na esfera real, razão pela qual a luta pela causa no Brasil 
foi fortalecida por resolução de organismos internacionais, a respeito 
da Resolução da ONU (Organização das Nações Unidas), que deter-
minou o ano de 1981 como sendo o Ano Internacional da Pessoa com 
Deficiência, sob o lema “Participação Plena e Igualdade” (ONU,1981).

As décadas de 80 e 90 estiveram atentas às questões dos de-
ficientes, em que se destaca a preocupação da ONU em desenvolver 
um Programa Mundial de Ações para as pessoas com deficiências, 
marcando a iniciativa ao proclamar os anos de 1983-1993 como Dé-
cada Internacional das Pessoas com Deficiência, bem como o esta-
belecimento, após o ano de 1998, do Dia Internacional do Deficiente, 
assim considerado o dia 3 de dezembro, a fim de incentivar a reflexão 
e a formulação de Políticas Públicas, favorecendo-se o levantamento 
de demandas pendentes, ou imprimindo mais efetividade aos recla-
mos já atendidos.
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7. O princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito dos 
direitos fundamentais da pessoa humana

A inclusão da proteção da dignidade humana começa no pós-
-guerra, em uma conjuntura de restauração material, principalmente 
na Europa, que, ao mesmo tempo, carecia de um arcabouço legislati-
vo e judiciário que fortalecesse o seu cabedal protetório.

Segundo Barroso (2013), o pioneirismo e primazia excepcio-
nal foram representados pela Alemanha, sendo seguida por outros 
países que igualmente fizeram referências a esse princípio em seus 
textos constitucionais, a exemplo do Japão, Itália, Portugal, Espanha, 
África do Sul, Brasil, Israel, Hungria e Canadá, este último apenas no 
preâmbulo.

Ressalta ainda esse autor que os Estados Unidos e a Fran-
ça não contêm esse princípio em seus textos constitucionais, sob a 
forma de menção expressa, mas invocam jurisprudência com força 
jurídica e argumentativa em decisões importantes, formulando um di-
álogo transnacional com outras Cortes, o que favorece o compartilha-
mento comum do princípio da dignidade.

De qualquer forma, a proteção ao deficiente vem sendo com-
partilhada, mesmo nesses países em que a dignidade humana como 
princípio não vem expressa na Constituição. Prova disso é que a Su-
prema Corte, mesmo decidindo que os objetivos sociais de retribuição 
e prevenção superavam as preocupações com a dignidade, conside-
rou violadora da dignidade humana a execução de deficientes men-
tais e de menores de dezessete anos (Barroso, 2013, P. 291, apud 
Roper v. Simmons, 543, U.S. 551, 2005.).

Esse autor definiu princípios como “normas jurídicas com certa 
carga axiológica, que consagram valores ou indicam fins a serem rea-
lizados, sem explicitar comportamentos específicos”. (Barroso, 2013, 
p. 297).

Argumenta ainda que “a dignidade da pessoa humana é par-
te do conteúdo dos direitos fundamentais, mas não se confunde com 
qualquer deles, por ser um parâmetro de ponderação no caso de con-
corrência de direitos fundamentais, utilizando ainda a “metáfora da cir-
cunferência dos direitos fundamentais, no qual a dignidade estaria mais 
perto do núcleo do que das extremidades” (Barroso, 2013, p. 307).
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Entendemos que o grande mérito desse autor foi demonstrar 
a dignidade da

pessoa humana em sua universidade e plasticidade, as varia-
ções desse conceito, presente em muitos países como ideia-símbolo, 
mas com matrizes, nuances e itinerários diferenciados, e, ao mesmo 
tempo, apresentar os três elementos e conteúdos essenciais à dig-
nidade humana: valor intrínseco da pessoa humana, autonomia da 
vontade e valor comunitário (Barroso, 2013, p. 306-315).

 A contribuição teórica específica desse autor nos fez vislum-
brar um profundo vínculo com o espírito da Declaração de Salaman-
ca, em seu itinerário de proteção e compromisso, a qual será utilizada 
como ancoradouro de nossas reflexões, ao analisarmos as inovações 
nas Políticas Públicas em Educação Inclusiva no Brasil, após a pro-
clamação da Declaração de Salamanca.

8. A proteção às pessoas portadoras de necessidades educa-
tivas especiais no Brasil em face da Declaração de Salamanca

A Declaração de Salamanca alterou as Políticas Públicas em 
relação aos portadores de necessidades educativas especiais, por-
que fez uma reviravolta na questão do acesso à escola, em rede re-
gular, mobilizando as escolas para estruturar-se e receber essa crian-
ça que agora ocupa a centralidade. Antes, a família buscava essa 
adequação e encolhia-se em suas vulnerabilidades, dependendo da 
escola regular aceitar ou não essa criança.

Essa declaração proclama a criança como centro da escola, 
com suas diferenças únicas e suas necessidades de uma vida co-
munitária. A sua absorção em rede regular, ainda que com desvan-
tagens severas, incentiva uma mudança atitudinal na forma de aco-
lhê-la, promovendo a criação de um consenso emergente que visa a 
modificar atitudes discriminatórias, criar comunidades acolhedoras e 
desenvolver uma sociedade inclusiva, afastando-se a educação de 
baixa qualidade que funcionava sob a mentalidade educacional de 
que, em termos de educação, vigorava “um tamanho só para todos”. 
Isso nos fez reportar à famosa metáfora do Leito de Procusto, em que 
o personagem Procusto tinha um leito perto de um precipício e levava 
os viandantes para fazer a medição no leito. Se fosse menor que a 
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cama, teriam os pés esticados; se fosse maior, teriam os pés corta-
dos, metáfora que significava um arbitrário enquadramento.

A Declaração de Salamanca propõe uma nova perspectiva social, 
com novos paradigmas, visando à equalização de oportunidades, indo 
além de uma tarefa técnica e significando compromisso e disposição.

Esse documento convoca, para a tarefa educativa e engaja-
mento, os Governos, as organizações não-governamentais, os seto-
res inter-governamentais, agências internacionais, gestores, profes-
sores e as organizações de apoio a esses educandos, incentivando 
estratégias de identificação e intervenção precoce das deficiências 
e o intercâmbio de experiências de escolarização inclusiva entre os 
diversos países.

A Declaração de Salamanca, embora dê ênfase significativa à 
criança, cuida também de outros seres humanos vulneráveis, como 
moradores de rua, população nômade e mulheres, inclusive as de-
ficientes, recomendando que sejam encorajadas para frequentar a 
escola.

9. Considerações finais

A Declaração de Salamanca alterou significativamente o rumo 
da chamada Educação Especial, lançando as sementes da Educação 
Inclusiva, que, até então, existia apenas com iniciativas esparsas.

Embora tenha ocorrido tardiamente, em relação às demandas 
dos portadores de necessidades especiais, constata-se que muitas 
leis representativas de Políticas Públicas para deficientes foram apro-
vadas, a exemplo da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a qual trata 
da Inclusão da Pessoa com deficiência, da Lei 11.126, de 27 de junho 
de 2005, a qual trata do direito ao portador de deficiência visual de 
ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanha-
do de cão-guia, da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a qual 
institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, e da Lei 7.611, de 17 de novembro de 
2011, que trata da Educação Especial e do Atendimento de Educação 
Especializada, dentre outros dispositivos legislativos.

Ao mesmo tempo, a Declaração de Salamanca reafirma a luta 
pelo fim da discriminação das pessoas portadoras de necessidades 
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especiais, o que já era combatido desde 1960, quando o Brasil vivia 
a conjuntura de ditadura militar, através da Convenção relativa à Dis-
criminação no campo de Ensino (UNESCO, 1960), mas que não tinha 
grande ressonância e divulgação.

Esse documento da Unesco proibiu instituir-se ou manter siste-
mas ou estabelecimentos de ensino separados por pessoas ou grupo 
de pessoas e, ainda, igual proibição para impor a qualquer pessoa ou 
grupo de pessoas condições incompatíveis com a dignidade humana.

Ao todo, vinte cinco anos se passaram da Declaração de Sa-
lamanca. Diversas modificações positivas foram feitas nas escolas, a 
título de adequar-se a novas demandas dos portadores de necessi-
dades especiais. O direito à Educação para todos continua no texto 
constitucional, embora haja diversos obstáculos, não apenas em rela-
ção ao acesso, mas, principalmente, na questão da permanência e no 
engajamento real. Espera-se ainda mais efetividade da constituição e 
mais aceitação da pluralidade em todos os ambientes.

Segundo Brito, (2003, p. 2016-2017), se a vida em sociedade 
é uma vida plural, pois o fato é que ninguém é cópia fiel de ninguém, 
então que esse pluralismo do mais largo espectro seja plenamente 
aceito. Mais até que plenamente aceito, que ele seja cabalmente ex-
perimentado e proclamado como valor absoluto.

Esse autor, dando ênfase à constitucionalidade fraterna, en-
tende que {...} o constitucionalismo fraternal sustenta a perspectiva 
de se fazer da interação humana uma verdadeira comunidade, isto é, 
uma comunhão de vida, pela consciência de que, estando todos em 
um mesmo barco, não têm como escapar da mesma sorte ou destino 
histórico.

Concluímos, assim, reportando-se a Dantas (2011, p. 385), ao 
afirmar que a satisfação suficiente do nível de prestação dos direitos é 
vista, então, apenas a partir do cotejo entre o âmbito de proteção em 
abstrato e o âmbito de proteção em concreto.

Os direitos dos deficientes à Educação Inclusiva, no Brasil, 
ainda precisam de muita luta para sua real implantação, bem como 
de uma consciência coletiva que acate a autoridade moral desses 
princípios. A Declaração de Salamanca tem, em seu bojo, princípios, 
recomendações e paradigmas de práticas, as quais, contudo, são, 
sobretudo, principiológicas.
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Muitas vezes tratadas com menos importância e vistas de 
forma canhestra por mentalidades fixadas ainda no positivismo, isso 
estimula a judicialização dessas questões. Por sua vez, outros não 
acreditam na força do constitucionalismo pós- positivista.

Em nosso socorro doutrinário, vem Peixoto (2012), ao afirmar 
que “as teorias pós-positivistas, como o neoconstitucionalismo, que 
enaltecem a existência de normas principiológicas no sistema jurídico, 
promovendo a “reconciliação” entre a moral e o direito, em superação 
ao paradigma positivista, trouxe a falsa impressão de que se estava 
fazendo um convite para decisões metafísicas, desconectadas, por-
tanto, do plano físico, permitindo uma postura discricionária, e reifi-
cando o ativismo judicial. Ledo engano!” As circunstâncias concretas 
na Educação Inclusiva evoluíram bastante, ainda que em intervalos 
longos de uma política pública para outra ou de uma legislação para 
outra. Cabe a cada um de nós, como bem disse Ayres Brito, tirar a 
Constituição da prancha para o altiplano da vida (2012, p. 50).

Os direitos humanos básicos são ainda rotineiramente negados 
a segmentos inteiros da população mundial, em que se encontram mui-
tos dos 600 milhões de crianças, mulheres e homens que têm deficiên-
cia. Nesse ínterim, o desafio atual consiste em buscar um mundo em 
que as oportunidades iguais para pessoas com deficiência se tornem 
uma consequência natural de políticas e leis sábias que apoiem o aces-
so e a plena inclusão, em todos os aspectos da sociedade.

Essa construção passa indubitavelmente pela cooperação e re-
ciprocidade entre os cidadãos, partindo da ideia de que, em circunstân-
cias diferentes de nascimento, cada um de nós poderia ter nascido com 
deficiências que necessitam de assistência especial para o desenvolvi-
mento pleno de habilidades e funções aproveitadas na sociedade.

Nessa proposta de inclusão, é necessário exercitar empatia e 
vislumbrar que a resposta colaborativa é a que, a médio e longo prazo, 
trarão maiores benefícios culturais, econômicos e morais para cada um 
de nós, tendo como critério a felicidade, o bem-estar da população e 
a sensação de paz, que, por sua vez, reflete no sentimento de justiça.

O que verificamos no mundo concreto, contudo, são ações con-
traditórias, ao colocar em prática o PNE (Plano Nacional da Educação), 
já que, ao mesmo tempo, verificou-se aumento das matrículas comuns 
de 2010 para 2020, mas também a diminuição de matrículas com aten-
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dimento especial de 2013 a 2020, situações que muito tem a ver com o 
corte de gastos educacionais e medidas de austeridade que aumenta-
ram o grau de desigualdade social e concentração de renda.
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CAPÍTULO 8

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: NATJUS/MA – Núcleo de Apoio 
Técnico do Judiciário – como instrumento de autocontenção

HEALTH JUDICIALIZATION: NATJUS/MA - Judiciary Technical Support 
Nucleus - as an instrument of self-restraint
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RESUMO
O presente trabalho trata da Judicialização da Saúde, mais especifi-
camente do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) como 
instrumento de autocontenção deste fenômeno. Em uma abordagem 
bibliográfica, jurisprudencial e documental, buscou-se demonstrar os 
impactos da implementação do NATJUS/MA, composto por profissio-
nais da saúde, na execução da política pública judiciária na saúde 
em Imperatriz. Constatou-se que o Judiciário do Estado do Mara-
nhão vem fazendo uso desta ferramenta, assim como, percebeu-se 
que o Judiciário de Imperatriz tem solicitado ao núcleo pareceres 
através das Notas Técnicas. Observa-se que o NATJUS é ferramenta 
indispensável à judicialização da saúde, tendo em vista que os 
magistrados não possuem conhecimento técnico na área da saúde. 
Assim, as Notas Técnicas dialogam com o Judiciário, com conclusões 
objetivas e necessárias para que os tribunais tenham segurança ao 
prolatarem suas decisões. Outrossim, as mesmas ficam disponíveis 
no site do Conselho Nacional de Justiça para consulta pública.
Palavras–Chave: Saúde; Judicialização; NATJUS; Autocontenção; 
notas técnicas.
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ABSTRACT
The present work deals with the Judicialization of Health, more spe-
cifically the Judiciary Technical Support Nucleus (NATJUS) as an ins-
trument for self-restraint of this phenomenon. In a bibliographical, ju-
risprudential and documental approach, we sought to demonstrate the 
impacts of the implementation of the NATJUS/MA, composed of health 
professionals, in the execution of the judicial public policy in health in 
Imperatriz. It was found that the Judiciary of the State of Maranhão 
has been using this tool, as well as, it was noticed that the Judiciary 
of Imperatriz has requested opinions from the nucleus through the Te-
chnical Notes. It is observed that the NATJUS is an indispensable tool 
for the judicialization of health, considering that magistrates do not 
have technical knowledge in the area of   health. Thus, the Technical 
Notes dialogue with the Judiciary, with objective and necessary con-
clusions so that the courts have security when rendering their deci-
sions. Furthermore, they are available on the website of the National 
Council of Justice for public consultation.
Keywords: Health; Judicialization; NATJUS; self-restraint; technical 
notes.

Introdução

O direito à Saúde está previsto na Constituição (1988), em seu 
artigo 196. Este, por muitas vezes, não alcança o cidadão/paciente 
(usuário do Sistema Único de Saúde), pois há demora em seu atendi-
mento nos procedimentos contemplados pelo SUS, ou quando aten-
didos necessitam de medicamentos ou tratamentos especializados, 
que também são denegados por serem de alto custo e não previstos 
no RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e no 
próprio orçamento do Estado.

Nesse contexto, a presente temática justificou-se em virtude 
do crescimento da Judicialização da Saúde em várias áreas, seja em 
procedimentos, medicamentos, vagas em leitos hospitalares ou em 
qualquer direito ao mínimo existencial para a manutenção da saúde 
do cidadão brasileiro. Tema este já debatido por grandes especialistas 
na área, mas que mereceu todo destaque por ser atual e de grande 
relevância.
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Assim, perante essa crescente demanda, tornou-se plausível 
investigar o papel do Judiciário na efetivação do Direito à Saúde dian-
te do fenômeno Judicialização da Saúde. O mesmo é responsável por 
fazer a ponderação entre os princípios do mínimo existencial (garantia 
da sobrevivência) e a reserva do possível (capacidade financeira do 
estado).

Diante de tal problemática, a pesquisa trouxe como objetivos 
específicos compreender o Direito à Saúde previsto na Constituição 
Federal Brasileira através do SUS, evidenciar o Ativismo Judicial como 
iniciativa do usuário do Sistema Único de Saúde tendo por finalidade 
a garantia do seu Direito à Saúde não efetivado pelo Poder Público, 
analisar o fenômeno da Judicialização da Saúde diante da pondera-
ção dos princípios do “Mínimo Existencial” e a “Reserva do Possível” 
com a finalidade de verificar a disponibilidade financeira do Estado 
com a importância do direito a ser garantido e avaliar o NATJUS/MA 
como ferramenta indispensável nas demandas da judicialização da 
Saúde

O presente estudo pretendeu abordar a relevância do tema, 
tanto para a sociedade quanto para o meio jurídico. A sociedade to-
mará conhecimento que seus anseios são vistos de forma responsá-
vel e eficaz pelo Poder Judiciário, que a mesma tem uma ferramen-
ta para a efetivação de seus direitos contidos na Carta Magna, bem 
como o mínimo para se viver com dignidade. 

No âmbito jurídico, o presente tema poderá contribuir para que 
os estudantes ou profissionais do direito vejam o NATJUS/MA como 
um instrumento de redução da interferência do Poder Judiciário nas 
ações dos outros poderes, tornando-o uma forma de autocontenção 
da Judicialização, resguardando assim de melhor forma a segurança 
jurídica em suas decisões.

Para alcançar o objetivo pretendido, qual seja, o de demons-
trar os impactos da implementação do NATJUS/MA, composto por 
profissionais da saúde, na execução da política pública judiciária na 
saúde em Imperatriz, utilizou-se uma metodologia, quanto aos proce-
dimentos técnicos – bibliográfica e documental, pois traz como foco 
estudos de artigos científicos, obras já publicadas e a discussão en-
tre doutrinadores, bem como jurisprudências, resoluções, decisões e 
pareceres técnicos do NATJUS/MA publicados no portal do Conselho 
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Nacional de Justiça, nos meses de agosto e setembro de 2021. As-
sim, fora realizada também, uma análise qualitativa a partir da doutri-
na, legislações e julgados dos tribunais. 

A pesquisa subdividiu-se em 2 (dois) capítulos. O primeiro ca-
pítulo abordou o ativismo judicial como garantia do direito à saúde, 
pois quando a universalização das políticas públicas não é alcançada 
o usuário do SUS recorre ao Poder Judiciário para ter seu direito ga-
rantido. 

O segundo capítulo apresentou uma pesquisa acerca do Nú-
cleo de Apoio Técnico do Judiciário do Estado do Maranhão como 
ferramenta de autocontenção da Judicialização da Saúde e algumas 
Notas Técnicas expedidas em demandas de casos concretos no Mu-
nicípio de Imperatriz, onde foi possível observar como o NATJUS/MA 
atua e como embasa as decisões judiciais, seja através de parecer 
favorável ou não.

1 ATIVISMO JUDICIAL COMO GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE

A Organização Mundial da Saúde, conceitua, no preâmbulo de 
sua Constituição (1946) 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”, estando vinculada ao direito fundamental 
à vida. Dessa forma, Fuhrmann (2014), discorre que o direito à saúde 
não se limita aos serviços de saúde, mas também as condições con-
textuais que afetam à saúde e os cuidados médicos.

O direito social à saúde no Brasil é garantido através do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de 
saúde do mundo, instituído pela Lei 8.080/90. Seu acesso deve se dar 
da forma mais ampla possível, com o intuito de proporcionar o acesso 
igualitário, integral e universal ao sistema público de saúde brasileiro, 
o que pressupõe tratamentos condignos e condizentes com a ciência 
médica, dispensada qualquer contraprestação pecuniária.

Desde a sua criação, o Sistema Único de Saúde (SUS), vem 
avançando, assim externado por Vieira (2020, p. 13), “É consenso 
que o SUS foi progressivamente ampliado e promoveu avanços ex-
pressivos na oferta de bens e serviços de saúde, contribuindo para a 
melhora da situação da população nesse quesito”.
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A Constituição Federal do Brasil de 1988 traz em seu artigo 
2º o princípio da separação dos poderes. Assim, preleciona Nunes 
Júnior (2018, p. 1425), “dois são os princípios expressos da separa-
ção dos poderes no Brasil: a independência e a harmonia entre eles”. 
Cabe ressaltar que cumpre ao Judiciário a solução de conflitos e não 
a formulação de políticas públicas, que seria função do legislativo e 
executivo.

Quando a universalização dessas políticas públicas deixa de 
ser alcançada ou é parcialmente, surge o Ativismo Judicial. Os usuá-
rios do Sistema Único de Saúde, acabam por recorrer à justiça para 
terem seus direitos e anseios garantidos. Judicialização tornou-se 
uma das últimas alternativas vista pelo usuário para ter seu direito 
assegurado. 

Quando o mínimo existencial não é garantido de forma eficaz 
pelo Estado, o usuário do sistema público de saúde sente-se lesado 
em seus direitos, levando-o a acionar o sistema Judiciário. Neste mo-
mento, o Estado, ao ser “cobrado” do seu papel de garantidor, invoca 
o Princípio da Reserva do Possível, pois a garantia desses direitos 
gera um custo imediato.

Assim, a reserva do possível, conforme aduz Nunes Júnior 
(2018, p. 1115), 

Pode ser utilizada para limitar o cumprimento dos direi-
tos sociais, exceto quanto ao mínimo existencial desses 
direitos. Caberá ao Estado o ônus de provar a impossi-
bilidade do cumprimento dessas despesas, visto que a 
judicialização poderá acarretar uma sobrecarga no orça-
mento do município.

Dessa forma, o Poder Judiciário, de acordo com Dresch (2016, 
p. 5), “tem determinado ao poder público a obrigação de disponibilizar 
produtos e serviços muitas vezes não incorporados nos Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, considerados necessários 
para o tratamento no caso específico”. Nesse aspecto, o ativismo ju-
dicial poderá ocasionar prejuízo aos cofres públicos em detrimento de 
medicamentos muitas vezes ineficazes. 

A Judicialização, nesse ponto de vista, também acarretará o 
atendimento “preferencial” pautado nas demandas judiciais e não na 
realidade do quadro clínico do paciente. Paixão (2019, p. 3), ressalta 
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que, “as decisões judiciais, muitas vezes, introduzem injustiças no sis-
tema de saúde, pois o gasto e o esforço para salvar o autor de uma 
ação judicial, em sua maioria, pode impactar na saúde de dezenas, 
centenas, milhares de outros pacientes anônimos”.

Em vista disso, deve-se considerar os obstáculos e as dificul-
dades reais do gestor e as exigências das políticas, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados, conforme preceitua o artigo 22, da LINDB 
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

2 NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 
MARANHÃO – NATJUS/MA COMO FERRAMENTA DE AUTOCON-
TENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

Na perspectiva de conter a expansão da judicialização da saú-
de, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), criou através da Resolução 
238/2016, os Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT-
JUS, destinados a subsidiar os magistrados com informações técni-
cas, com o intuito de embasar a tomada de decisão, visando, assim, 
maior celeridade no julgamento das ações judiciais.

Assim, diante dessas demandas, o Judiciário terá a possibili-
dade de emitir uma decisão baseada em informações técnicas. Ribei-
ro e Andrade (2018, p. 5), destacam que “não se trata da criação de 
um órgão para realização de perícia judicial, mas sim, que é respon-
sável por emissão de parecer técnico frente ao caso concreto”. É o 
que observa-se no acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT).

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO 
À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LI-
TISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR AFASTADA. 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. 
REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A competência co-
mum estabelecida no art. 23 da CF, II, não resulta na 
formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, 
uma vez que todos têm responsabilidade solidária 
em matéria de saúde, podendo a parte escolher con-
tra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condi-
ções indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde. 
Preliminar afastada. [...]. 5. O parecer do NATJUS (ID 
15157594) corrobora com o entendimento de regu-
laridade na utilização dos medicamentos, conside-
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rando- a justificada. [...] (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, 2020).

Neste sentido, o NATJUS subsidiará as decisões judiciais con-
flitantes, bem como auxiliará e facilitará a atuação dos advogados 
em demandas de judicialização da saúde. A Nota Técnica, conforme 
conceituada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ,

[...] é um documento de caráter científico, elaborado 
pela equipe técnica dos Núcleos de Apoio ao Judiciário 
(NATJus), que se propõe a responder, de modo preliminar, 
a uma questão clínica sobre os potenciais efeitos de uma 
tecnologia para uma condição de saúde vivenciada por 
um indivíduo. A NT é produzida sob demanda, ou seja, 
após a solicitação de um juiz como instrumento científico 
para auxílio da tomada de decisão judicial em um caso 
específico (CNJ, 2019, p. 2). 

O corregedor-geral da justiça do Estado do Maranhão, Des. 
Marcelo Carvalho Silva, no uso de suas atribuições legais, recomen-
dou aos juízes que:

[...] nas demandas de saúde em face do Estado do Ma-
ranhão, adotem as seguintes providências: [...] Conforme 
previsto no Termo de Cooperação Técnica nº 051/2018, 
celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e o 
Ministério da Saúde, o Magistrado, quando tiver a ne-
cessidade de apoio técnico do NAT-JUS NACIONAL, 
determinará por decisão, a solicitação de nota técnica 
diretamente por meio do Sistema Nacional de Pareceres 
e Notas Técnicas (e-NatJus) (CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA, 2020, p. s/d).

O NATJUS do Estado do Maranhão foi oficialmente inaugurado 
dia 1 de setembro de 2020, em solenidade virtual transmitida pelo ca-
nal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) no YouTube.

A Resolução nº 50/2020 destaca que as notas técnicas elabora-
das pelo NATJUS/MA não devem ter caráter vinculativo e sim consulti-
vo, servindo estas como subsídio nas decisões dos magistrados e para 
tanto deverão ser solicitadas pelos mesmos quando necessitarem de 
apoio técnico nas demandas na área da saúde, levando em considera-
ção o tratamento e o quadro clínico do paciente (TJMA, 2020).

A implantação do referido núcleo possibilitará aos magistrados 
uma interpretação mais racional em relação as demandas da saúde. 
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Essa era uma das dificuldades relatadas em suas apreciações das 
demandas, não sendo uma decisão emocionalmente fácil, conforme 
destaca Neves e Pacheco (2017, p. 10), em sua pesquisa1 onde ana-
lisa a percepção de magistrados do Maranhão sobre o tema judiciali-
zação da saúde pública. 

Neves e Pacheco (2017), ainda ressaltam a importância do Judi-
ciário frente às resoluções de conflitos na seara da saúde, tanto na es-
fera pública quanto na privada, mas também reconhecem seus limites, 
tendo em vista o fato de não dominarem os conhecimentos médicos e 
técnicos discutidos. Os magistrados do Maranhão entrevistados apon-
taram a preocupação em atender as expectativas das pessoas que 
buscam o Judiciário bem como a preocupação com o erário e os preju-
ízos suportados pelo poder público. Nessa perspectiva, os magistrados 
propunham a implantação de um núcleo, composto por profissionais da 
saúde, que ajudasse os magistrados na tomada de decisão.

A supervisora titular, Laysa Mendes (NATJUS/MA), destacou 
que “O NATJUS será de imensa utilidade para ofertar um auxílio téc-
nico para a tomada de decisão judicial em um caso específico de saú-
de pública” (PJ/MA, 2020). A equipe local é composta por médicos, 
farmacêuticos e cirurgião geral, a qual conta ainda com o apoio de 
um corpo técnico nacional, formada por médicos do Hospital Albert 
Einstein, que são responsáveis pela tutoria do Sistema e-NATJUS.

2.1 Notas técnicas do sistema e-Natjus – casos concretos de 
judicialização da Saúde na Cidade de Imperatriz/MA

O Poder Judiciário da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma-
ranhão, conforme pesquisa feita na plataforma do e-NATJUS, desde 
2020 vem utilizando as referidas notas técnicas nas demandas de 
judicialização da saúde. 

Desde a implantação do NATJUS/MA já foram emitidas 1612 
(cento e sessenta e uma) notas técnicas à Comarca de Imperatriz, 

1  Foram entrevistados dez magistrados, entre desembargadores e juízes do TJ-MA e juízes 
federais da Seção Judiciária do Maranhão, mediante roteiro de entrevista semiestruturado, 
aplicação de questionário sociodemográfico e análise de conteúdo na modalidade temática. 
[...] O projeto de pesquisa foi aprovado por meio do Parecer n. 519.062, datado de 31 de janeiro 
de 2014, do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Ceuma, em atendimento às 
exigências da Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que norteia a pesquisa 
envolvendo seres humanos.
2  Dados retirados da plataforma e-natjus / CNJ, até a data de 16 de setembro de 2021.
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com as mais diversas demandas, desde medicamentos a intervenções 
cirúrgicas. Como relatado, nas referidas notas, para consulta pública, 
não constam identificação nominal do paciente nem numeração 
do processo. Apresentam a conclusão justificada do caso concreto, 
se há evidência científica do tratamento ou medicamento solicitado e 
se a alegação de urgência justifica-se diante do pedido. 

Para melhor demonstrar a referida pesquisa foram analisadas 
16 (dezesseis) notas técnicas emitidas nos meses de julho, agosto 
e setembro do corrente ano (2021) como base do estudo, conforme 
demonstrado abaixo:

Tabela 1 – Dados de conclusões emitidas pelo NATJUS/MA ao Poder 
Judiciário de Imperatriz

Nº Nota 
Técnica

Paciente:
Idade/Sexo

Tipo da 
Tecnologia

Inserido
 no 

Sus?
Urgência Conclusão do NATJUS

1 38413 29a/Fem Medica-
mento Não Não Favorável

2 38412 49a/Masc Medica-
mento Não Não

Não favorável. No entanto 
existem algumas opções 

de tratamento.

3 38760 58a/Masc Medica-
mento Sim Não Favorável

4 39116 19a/Fem Medica-
mento Sim Não Favorável

5 40638 35a/Masc Medica-
mento Sim Não Favorável

6 41605 64a/Masc Procedi-
mento Sim Sim Favorável

7 40628 47a/Fem Procedi-
mento Sim Não Favorável

8 42273 70a/Fem Procedi-
mento Sim Não Favorável

9 42430 30a/Masc Procedi-
mento Sim Não Favorável

10 44029 24a/Fem Procedi-
mento Sim Não Não Favorável

11 42280 73a/Fem Produto Não Sim

Favorável. Responsabi-
lidade do Município de 

Imperatriz por ser Gestão 
Plena de Saúde.

12 44613 52a/Masc Procedi-
mento Não Sim

Favorável. Indicação da 
realização de oxigeniote-

rapia hiperbárica.
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13 45397 29a/Fem Procedi-
mento Sim Não

Favorável. Recomendan-
do busca da terapia nas 
unidades de saúde das 

Redes Federal, Estadual 
ou Municipal.

14 46856 30a/Fem Medica-
mento Não Não

Não favorável. Não há 
elementos técnicos su-
ficientes para apoiar a 

indicação do medicamen-
to solicitado.

15 47616 31a/Masc Procedi-
mento Sim Não Não Favorável. 

16 46183 45a/Fem Procedi-
mento Sim Não Favorável

Fonte: autoria própria (2021)

Conforme demonstrado, das 16 (dezesseis) notas, 5 (cinco) 
tecnologias não estão disponíveis pelo SUS; 13 (treze) casos não de-
mandam urgência, os quais devem seguir a ordem de referenciamen-
to pelo SUS. Em 12 (doze) conclusões favoráveis, observa-se que 3 
(três) destas não estão disponíveis pelo SUS, mas devem ser contem-
pladas pela Rede Pública ou Privada pelo Município.

Cada nota é baseada no caso concreto, não tendo assim a 
possibilidade de uma conclusão técnica ser utilizada para prolatar de-
cisões diversas. A mesma não deve ser tomada como único critério 
para deferimento ou indeferimento do pedido, mas sim para subsidiar 
a decisão do magistrado, pois este tem autonomia para proferi-la.

No mais, de acordo com Schulze (2018), nos critérios para jul-
gamento de processos de judicialização da saúde, a tradição brasileira 
indica dois caminhos a seguir: critérios técnicos – no qual embasa-se 
em evidências científicas na área da saúde, chamada de jurisprudência 
técnica; e critérios de natureza principiológica, no qual invoca funda-
mentos genéricos e abstratos, chamada de jurisprudência sentimental.

Esses critérios ficaram evidentes diante da Nota Técnica de 
número 42273, na qual o parecer do NATJUS/MA fora solicitado na 
data de 17 de agosto de 2021, pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica de Imperatriz. Verifica-se que a conclusão e emissão da nota 
técnica deu-se na data de 18 de agosto de 2021, em vista da tutela de 
urgência demandada no caso.

A Juíza Ana Lucrécia Bezerra Sodré prolatou a decisão em 19 
de agosto de 2021, na qual, mesmo diante da conclusão não favorável 
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a alegação de não urgência da equipe técnica do NATJUS, a magis-
trada concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o 
Município de Imperatriz e o Estado do Maranhão providenciassem no 
prazo de 20 (vinte) dias a cirurgia cardíaca do paciente. 

Em sua decisão a Juíza discorre que:

[...] No caso em tela, diante do narrado na inicial, bem 
como pelos documentos anexados, denota-se, pelos do-
cumentos acostados aos autos, que a autora é idosa, 
com 70 anos de idade, e que ESTÁ HÁ 04 (QUATRO) 
MESES NA FILA DE ESPERA PARA REALIZAR A CI-
RURGIA CARDÍACA. [...] frisa-se que a Nota Técnica 
42273 (ID 51030638), elaborada pelo NatJus Nacional 
expôs dados relevantes à análise do caso de saúde ora 
discutido. O órgão ressaltou que o tratamento almejado 
pelo demandante está disponível no Sistema Único de 
Saúde (SUS) (TJMA - procedimento comum cível. Ur-
gência (12503) - 0812161-98.2021.8.10.0040. Órgão jul-
gador 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão - Inteiro teor. 19/08/2021).

A magistrada além dos critérios técnicos – o tratamento dispo-
nível no Sistema Único de Saúde, usou o critério principiológico para 
embasar sua decisão: 

Muito embora a nota técnica produzida seja desfavorá-
vel à realização de cirurgia, em situação de urgência, 
sugerindo que siga o fluxo e protocolo de referencia-
mento cardiológico existente no SUS, entendo que se 
trata de situação grave, de uma paciente idosa (TJMA - 
procedimento comum cível. Urgência (12503) - 0812161-
98.2021.8.10.0040. Órgão julgador 2ª Vara da Fazenda 
Pública de Imperatriz do Tribunal de Justiça do Mara-
nhão - Inteiro teor. 16/08/2021).

A magistrada ainda aponta alguns princípios em sua decisão,

[...]há de se reconhecer que o direito à cirurgia cardíaca 
de troca de válvula mitral, solicitada pela parte autora 
decorre, primeiramente, do primado da vida, garantido 
no caput do art. 5º da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil (CRFB) de 1988. Por sua vez, o art. 
1º, inc. III, da CRFB, afirma que o Brasil, como Estado 
Democrático de Direito, tem por fundamento a dignida-
de da pessoa humana. Outrossim, urge trazer à baila 
ser assegurado ao cidadão o direito à saúde (art. 6º) [...] 
(TJMA - procedimento comum cível. Urgência (12503) - 
0812161-98.2021.8.10.0040. Órgão julgador 2ª Vara da 
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Fazenda Pública de Imperatriz do Tribunal de Justiça do 
Maranhão - Inteiro teor. 19/08/2021).

Observa-se que, as Notas Técnicas, mesmo as não favoráveis 
à alegação de urgência, servem de base para que o magistrado prola-
te sua decisão, o qual fará uma ponderação entre os critérios técnicos 
e principiológicos ou aplicando-os cumulativamente.

O NATJUS é ferramenta indispensável à judicialização da saú-
de e o seu aprimoramento vai sempre permitir maior qualidade das 
decisões judiciais. Conforme visto, as notas técnicas emitidas pelos 
profissionais da saúde dialogam com o judiciário, pois trazem lingua-
gem acessível, de fácil compreensão, com as conclusões objetivas e 
necessárias para que os tribunais tenham segurança ao prolatarem 
suas decisões.

Considerações Finais

Tendo em vista todas as considerações feitas ao longo deste 
trabalho podemos compreender o Direito à Saúde previsto na Cons-
tituição Federal Brasileira como Direito Social responsável pelo bem 
estar físico, psíquico e social. E que, este direito é garantido através 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual deverá ser acessível à todos 
os cidadãos, trazendo-o para perto dos usuários de forma igualitária.

Consequentemente, quando o Direito à Saúde não é efetivado 
pelo Poder Público, surge o fenômeno da Judicialização da Saúde, 
onde o paciente, usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), busca 
o Poder Judiciário como sua última alternativa em ver esse direito 
resguardado e efetivado. Nesse contexto, observa-se que o Poder 
Judiciário vem buscando formas para diminuir, conter ou interferir o 
mínimo possível na alçada dos demais poderes, resguardando o seu 
importante papel que é o de garantir a justiça e defender o cidadão.

Além da ponderação dos princípios do Mínimo Existencial e da 
Reserva do Possível, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o 
propósito de resguardar a segurança jurídica e conter a expansão da 
judicialização da saúde, criou os Núcleos de Apoio Técnico do Poder 
Judiciário – NATJUS, constituídos por profissionais da saúde. Assim, 
constata-se que, os núcleos, desde a emissão da resolução 238/2016, 
vem, aos poucos, sendo implementados nos Estados brasileiros.
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Destarte, o Estado do Maranhão, implementou oficialmente 
seu NATJUS em setembro de 2020. Observa-se que, desde essa 
data, as demandas da saúde estão sendo embasadas mediante as 
notas técnicas, as quais trazem em seu bojo as conclusões da equipe 
técnica mediante o caso concreto.

Avalia-se como o Município de Imperatriz vem solicitando o 
apoio do núcleo e como as notas são utilizadas no embasamento das 
decisões dos casos concretos, pois neste um ano de implementação 
já foram emitidas mais de 160 (cento e sessenta) notas ao Município.

Demonstra-se que, as Notas Técnicas emitidas pelo corpo téc-
nico do NATJUS nem sempre serão acatadas nas decisões, por mais 
que os magistrados as requeiram. Dessa forma, constata-se que, 
mesmo diante deste importante instrumento de autocontenção da Ju-
dicialização da Saúde, o magistrado tem sua autonomia resguardada.

Portanto, espera-se que o presente contribua para estudos 
posteriores, onde o NATJUS seja visto não como uma ferramenta que 
objetiva dar fim a judicialização, mas sim como instrumento capaz de 
promover a justiça nas demandas da Saúde, visto a particularidade 
do caso concreto, pois as lides geram desgastes para o Judiciário, 
para o Poder Público e, principalmente, para a sociedade, que se vê à 
margem das garantias fundamentais, nesse caso, o Direito a Saúde.
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RESUMO
Este artigo debate a lei de lavagem de dinheiro e as divergências em 
relação à constitucionalidade do artigo art. 2º, §2º da referida norma. 
O dispositivo afirma que o art. 366 do Código de processo penal não 
se aplica ao acusado do crime de lavagem de dinheiro. Assim, se o 
acusado não comparecer ao processo, e nem constituir advogado, 
será citado por edital, e, diferente do que prevê o CPP, se mesmo 
assim ele não compareçer, ao invés de suspender o feito, o processo 
prossegue até o julgamento, com a nomeação do defensor dativo.  
Para alguns, a não suspensão do processo fere os princípios bási-
cos do direito penal, entre os quais, se destaca o devido processo 
legal.  Para outros trata, tão somente, de uma opção legislativa frente 
às novas formas de criminalidade. De modo que, a presente análi-
se utilizará como suporte a pesquisa bibliográfica e documental para 
problematizar acerca da expansão do direito penal e a mitigação do 
princípio do devido processo penal frente a não aplicação do artigo 
366 do CPP e suas consequências práticas para o acusado. 
Palavras-chave: devido processo legal; lavagem de dinheiro; proces-
so penal; defesa técnica
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ABSTRACT
This article discusses the money laundering law and the differences 
in relation to the constitutionality of article art. 2, §2 of said rule. The 
provision states that art. 366 of the Criminal Procedure Code does 
not apply to the accused of the crime of money laundering. Thus, if 
the accused does not appear in the process, and does not appoint 
a lawyer, he will be summoned by public notice, and, unlike what the 
CPP provides, if he still does not appear, instead of suspending the 
case, the process continues until the trial, with the appointment of the 
dative defender. For some, the non-suspension of the process violates 
the basic principles of criminal law, among which due process stands 
out. For others, it is only a legislative option in the face of new forms of 
crime. So, the present analysis will use as support the bibliographical 
and documentary research to problematize about the expansion of 
criminal law and the mitigation of the principle of due criminal process 
in the face of the non-application of article 366 of the CPP and its 
practical consequences for the accused.
Keywords: due process of law; money laundry; criminal proceedings; 
technical defense

Introdução 

Para Maia (2004), o crime de lavagem de capitais deve ser 
compreendido como o conjunto complexo de operações, integrado 
pelas etapas de conversão (placement), dissimulação (layering) e in-
tegração (integration) de bens, direitos e valores, que tem por finalida-
de tornar legítimos ativos oriundos da prática de atos ilícitos penais, 
mascarando esta origem para que os responsáveis possam escapar 
da ação repressiva da Justiça. 

Assim, para que reste configurado o crime de lavagem, os pra-
ticantes desse ilícito devem ser capazes de conseguir dar aparência 
de licitude aos bens, direitos e valores obtidos com a prática da infra-
ção penal antecedente.  No Brasil, é a Lei 9.613/98, com última alte-
ração provocada pela Lei 12683/12, que regulamenta este tipo penal. 

Como antecedentes históricos da lei, imperioso destacar que 
o Brasil antes de legislar sobre assunto, assinou e incorporou ao seu 
ordenamento jurídico por meio do Decreto de nº 154 de 26 de junho 
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de 1991, a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 
entorpecentes e substâncias psicotrópicas, elaborada em Viena em 
1988.  Na ocasião, o Estado brasileiro se comprometeu a incriminar a 
lavagem de dinheiro advinda do tráfico ilícito de drogas.

Ocorre, que o país demorou dez anos, após a realização da 
Convenção, para sancionar sua primeira lei sobre o tema. A demora 
legislativa fez com que, segundo o entendimento doutrinário, o país 
passasse a compor o grupo de países que vivenciavam a segunda ge-
ração das leis de lavagem de dinheiro, uma vez que as primeiras leis 
estavam voltadas para o combate do tráfico de entorpecentes. Como 
consequência, a lei brasileira, além de prever o tráfico ilícito de dro-
gas, também elencou outros delitos. Todavia, foi na terceira gerações 
de leis, com a edição da Lei 12683/12, que profundas modificações 
ocorreram no texto original da lei, entre as quais, a supressão do rol 
taxativo dos crimes antecedentes. 

De acordo com Valera (2017), para os estudiosos do direito penal, 
o crime de lavagem de dinheiro é um dos crimes que melhor expressa 
a expansão do direito penal. Para a autora este tipo penal está entre es-
sas novas formas de criminalidade que surgem em função do fenômeno 
da globalização, das quais são, também exemplo, os crimes ambientais, 
econômicos, políticos, financeiros. Delitos que costumam ser praticados 
por um determinado setor social: o servidor público e a classe empresa-
rial, um detém o poder político e outro o poder econômico. 

Todavia, para alguns autores, na ânsia de combater essas no-
vas formas de atividades criminosas, o Estado estaria mitigando prin-
cípios básicos e constitucionais do imputado, entre os quais se des-
taca o princípio do devido processo legal.  Mas há que discorde, para 
esse, trata, tão somente, de uma opção política criminal do legislador 
frente às novas formas de criminalidade.

É nesta seara, que encontramos a lei de lavagem de dinheiro 
e as divergências em relação à constitucionalidade do artigo art. 2º, 
§2º. O dispositivo afirma que o art. 366 do Código de processo penal 
não se aplica ao acusado do crime de lavagem de dinheiro, devendo o 
acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por 
edital,  e, diferente do que prevê o CPP, caso o ele não compareça, ao 
invés de suspender o feito, o processo prossegue até o julgamento, 
com a nomeação do defensor dativo.    
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De modo que, este artigo utiliza como suporte a pesquisa bi-
bliográfica e documental para problematizar acerca da expansão do 
direito penal e a mitigação do princípio do devido processo penal fren-
te a não aplicação do artigo 366 do CPP e suas consequências práti-
cas para o acusado. 

1. Breve histórico do crime de lavagem de dinheiro 

Antes de adentramos sobre o tema central em discussão é 
fundamental resgatar, ainda que brevemente, o processo histórico 
evolutivo para tipificação do crime de lavagem de dinheiro no Brasil. 
TAJARIBE (2020) explica que o termo lavagem de dinheiro, remota à 
década de 20, nos Estados Unidos. A época vigorava a “Lei Seca”, 
não permitindo a fabricação e comercialização de bebidas de forte 
teor alcóolico, como rum, whisky, vinho e conhaque. 

Ao tipificar tal conduta, queria o legislador americano proteger 
o bem jurídica saúde pública, haja vista, que altos índices de embria-
guez habitual provocavam inúmeros problemas sociais. Todavia, ape-
sar do esforço legislativo, as autoridades viram nascer um mercado 
paralelo de contrabando ilegal de bebidas, que movimentava quantias 
expressivas, colocando em xeque a capacidade das autoridades, que 
viram crescer o crime de corrupção e o enriquecimento das máfias. 

Foi neste contexto, que surgiram os gângsters notórios, a exemplo 
de  Al Capone, “que se utilizavam-se de lavanderias e outros negócios 
lícitos para tornar limpo o dinheiro advindo de atividades delitivas como o 
contrabando de bebidas e prostituição ( TAJARIBE, 2020, p.134)”.

No entanto, a Lei seca foi revogada em meados da década de 
30 e os criminosos começaram a diversificar suas atividades delitivas, 
apostando no tráfico de entorpecentes e jogos de apostas. A revo-
gação da lei, permitindo o consumo de bebida destilada, não provo-
cou uma queda nas atividades dos criminosos, pelo contrário, houve 
um crescimento exponencial. Logo não era mais possível, esconder 
seus lucros, apenas com as lavanderias de roupas ou veículos.  Nes-
te contexto, surgem as “chamadas empresas Offshore, situadas em 
“paraísos fiscais”, ou seja, países com menor estrutura de regulação e 
controle quanto às operações financeiras praticadas no seu território 
(TAJARIBE, 2020, p.135)”.
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Com as crescentes movimentações no mundo envolvendo di-
versos países coube a ONU, a Organização das Nacionais Unidas, 
reunir um conjunto de países e organizações para debater o tema. 
Das discussões, foi aprovado em 1988, em Viena, a Convenção Con-
tra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.   O 
Brasil, no entanto, apesar de ser signatário da convenção, só legislou 
sobre o tema em 1998, aprovando a Lei 9613/98, considerada de se-
gunda geração das leis de lavagem de dinheiro no mundo. 

Flores (2018), explica que a doutrina estuda do ponto de vista 
histórico o crime de lavagem de dinheiro em três gerações de leis. A 
primeira corresponde aos períodos iniciais quando o legislador es-
tava preocupado em combater exclusivamente o tráfico de drogas.  
De modo que, considerava-se como crime de lavagem aquele cuja 
ocultação e dissimulação do capital era obtido com o tráfico ilícito 
de entorpecentes. Foi nesse período que surgiu o Tratado citado no 
parágrafo anterior, também popularmente conhecido como a Conven-
ção de Viena. Já na segunda geração, o tráfico deixa de ser a única 
infração penal antecedente, sendo ampliado o rol de infrações penais 
antecedentes, dos quais se pode lavar dinheiro. As normas trazem 
assim um rol taxativo de infrações penais antecedentes. 

É neste contexto, que surge a Lei nº 9613/98, sendo ela uma 
legítima representante das leis de segunda geração, haja vista que 
em seu art. 1º apresentava pela vontade do legislador um rol taxativo 
de crimes antecedentes. Quais sejam: o terrorismo, o contrabando ou 
tráfico de armas, a extorsão mediante sequestro, os crimes contra a 
Administração Pública, os crimes contra o sistema financeiro e os pra-
ticados por organizações criminosas. Posteriormente em função da 
lei 10467/02 também acrescentou como crime antecedente os delitos 
cometidos por particular contra a Administração Pública Estrangeira.  

 Todavia, estas leis restaram superadas em função do surgi-
mento da terceira geração de leis, que entre outras mudanças, retira-
ram o rol de infrações penais antecedentes, 

A terceira geração de leis extingue o rol taxativo de cri-
mes antecedentes, considerando lavagem de dinheiro a 
ocultação ou dissimulação de valores advindos de qual-
quer infração penal, exatamente o que ocorreu em nos-
so ordenamento jurídico com a alteração promovida pela 
Lei 12.683/12 (FLORES, 2019, p.474)  
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Vieira (2018) também destaca a mudança legislativa brasileira 
em relação ao crime de lavagem de dinheiro ao afirmar que, 

Uma das principais novidades, introduzidas pela nova 
Lei, foi a exclusão do rol taxativo de infrações penais 
antecedentes a condicionar a tipificação do crime de la-
vagem de dinheiro. A saber: antes da novel legislação, 
o referido crime estava vinculado à prova da prática de 
determinados outros crimes. Com a Lei n. 12.683, a res-
trição quanto ao rol de crimes antecedentes foi excluída, 
ampliando-se por completo o escopo de reconhecimen-
to da lavagem de dinheiro, que poderá restar-se configu-
rada diante de qualquer infração penal. Nesse sentido, 
a Lei brasileira passou a ser considerada uma Lei de 
terceira geração: antes considerada uma lei de segunda 
geração, por condicionar a lavagem de dinheiro a um rol 
de crimes antecedentes (leis de primeira geração são 
aquelas em que a tipificação do crime de lavagem fica 
restrita apenas ao tráfico ilícito de drogas e afins como 
delito antecedente) (VIEIRA, 2018, p.265).

2. O crime de lavagem de dinheiro na legislação brasileira

De acordo com a legislação pátria, o delito de lavagem de ca-
pitais é caracterizado pela ocultação ou dissimulação da origem, da 
localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade dos 
valores respectivos, provenientes, direta ou indiretamente, de qual-
quer infração penal. Nesse sentido, é importante transcrever o texto 
do tipo penal correspondente ao Art. 1º da Lei nº 9.613/98, com nova 
redação determinada pelo advento da Lei n º 12.683/12: “Ocultar ou 
dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal”

Percebam que a lei trata do gênero infração penal, de forma 
que engloba como delito antecedente as espécies: crime e contraven-
ção penal. Outro aspecto interessante é que o crime de lavagem de 
capitais continua a exigir o cometimento de um crime antecedente, 
mas não mais possui um rol taxativo, sendo que qualquer infração 
penal pode ser constituir como crime antecedente.  

Trata-se de um crime formal, isto é, não exige o êxito definitivo 
da ocultação ou dissimulação visado pelo agente, bastando que ele 
pratique alguma das condutas descritas no tipo.  Nesse sentido, é im-
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portante colacionar o precedente do STF, RHC 80.816; DJ 18.06.2011, 
voto do min. Sepúlveda Pertence, que apresentou a seguinte ementa:

Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização. O 
depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, 
como produto de concussão, em contas-correntes de 
pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, bas-
ta a caracterizar a figura de “lavagem de capitais” me-
diante ocultação da origem, da localização e da proprie-
dade dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1º, caput): 
o tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, 
visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos 
exemplos de requintada “engenharia financeira” trans-
nacional, com os quais se ocupa a literatura (STF, RHC 
80.816; DJ 18.06.2011).

 Os estudiosos do tema e a própria doutrina acompanha o en-
tendimento do ministro ao afirma que embora o crime se desenvolva 
em três etapas independentes: colocação ( placement ), dissimulação 
( layering ) e integração ( integration ), não se exige, para a consuma-
ção do mesmo, a ocorrência dessas três fases.  Brasileiro (2015, p. 
292), por exemplo, entende que a “despeito da importância das três 
etapas citadas para que se possa compreender um ciclo completo de 
lavagem de dinheiro, não é necessário à ocorrência dessas três fases 
para a consumação do delito, bastando, tão somente, que o agente 
pratique uma das fases visando a colocação ou introdução do bem, 
direito ou valor com aparência de licitude”. 

Por expressa previsão legal é possível aplicação do instituto da 
colaboração  premiada e seus requisitos de validades estão dispostos  
nos incisos I a V do artigo 4° da Lei 12.850/2013 e no §5° do art. 1° da 
Lei 9.613/98. Destaca-se ainda, que a lei em seu o art. 4°, §6°, veda a 
participação do juiz na fase de negociações realizadas entre as par-
tes para a formalização do acordo de colaboração, que pode ocorrer 
entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a mani-
festação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério 
Público e o investigado ou acusado e seu defensor.  

Havia uma discussão sobre a competência do delegado para 
celebração de acordo de colaboração premiada, todavia, restou pa-
cificada com o recente entendimento do STF, no julgado veiculado 
no INFO 907 que trata do julgamento da ADI 5508/DF. A Corte re-
afirmou a constitucionalidade da previsão de realização de colabo-
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ração premiada pelo Delegado de Polícia, além de afirmar que o 
instituto possui natureza de meio de obtenção de prova, não sendo 
considerada como prova em si mesma.  Isso significa, que o delegado 
está habitado para celebrar o acordo, pois a delação por si só, não 
constitui elementos probatórios suficientes, devendo o colaborador 
corroborar o que foi dito com outras provas.

2. A expansão do Direito Penal e o bem jurídico do crime de la-
vagem de dinheiro

Há inúmeros debates na doutrina sobre o crime de lavagem de 
dinheiro e o bem jurídico tutelado. Isto porque numa visão mais tradi-
cional do direito penal este protege os bens jurídicos mais importantes 
da sociedade. De acordo com Greco (2010) trata-se de bens valiosos, 
não do ponto de vista econômico, mais sim político, de modo que ele 
não pode ser suficientemente protegido pelos outros ramos do direito. 
Assim, para o jurista, o legislador pátrio não pode criar tipo penal sem 
que haja algum bem a ser tutelado.

É neste contexto que os doutrinadores debatem o crime de 
lavagem de dinheiro, isto porque não existe um consenso sobre qual 
o bem jurídico o Estado está tutelando. Santos (2020), descreve que 
existem três correntes que buscam explicar o bem jurídico do tipo 
penal lavagem de dinheiro.  A primeira corrente, os autores entendem 
que o bem jurídico protegido seria a administração da justiça. Já a 
segunda, estabelece que seria a ordem socioeconômica. Por último, 
existe uma terceira, que entende tratar-se de um delito pluriofensivo, 
estabelecendo que o crime lesa na prática mais de um bem jurídico.

O fato é que o crime se encontra inserido neste novo contexto 
de expansão do direito penal. Para autora Valera (2017), os estudio-
sos do direito penal, classificam o crime de lavagem de dinheiro como 
um dos crimes que melhor expressa a expansão do direito penal.  
Para a autora este tipo penal surge em função do fenômeno da glo-
balização e o classifica como sendo parte do rol das novas formas de 
criminalidade, das quais são também exemplo, os crimes ambientais, 
econômicos, políticos, financeiros, que costumam ser praticados por 
um determinado setor social: o servidor público e a classe empresa-
rial, um detém o poder político e outro econômico.
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De acordo com Callegari e Wermuth (2009), buscando explicar 
o porque da expansão do direito penal e a regulação de novos bens 
jurídicos, os autores, assim como Valera, afirmam que essa expansão 
está associada ao fenômeno da globalização, e seus traços peculia-
res. Os juristas citam como exemplo, o desenvolvimento acelerado 
das grandes cidades, a migração de pessoas, os avanços tecnológi-
cos e a versatilidade do fluxo de capitais circulantes no mundo. Esses 
fatores estão no centro da “preocupação cada vez mais crescente 
com novas formas assumidas pela criminalidade, ínsitas à sociedade 
de risco, ou de incerteza, que se configura na contemporaneidade 
(CALLEGARI; WERMUTH, 2009, p.57).

Nesta perspectiva, nos parece que o expansionismo do direito 
penal é algo inevitável, tendo em vista que estamos diante de uma 
sociedade que se modificou ao longo dos tempos. A sociedade de 
hoje não é mais a sociedade tradicional. Esta vivencia novos proble-
mas, com novos contornos, provocando uma expansão do direito pe-
nal, para que este seja capaz de acompanhar essas novas formas 
de criminalização, que violam bens jurídicos que não são facilmente 
individualizados.  

Greco (2010, p.3) destaca essa mutação do direito penal ao 
afirmar que “bens que outrora eram considerados de extrema impor-
tância e, por conseguinte, carecedores da especial atenção do Direito 
Penal já não merecem, hoje, ser por ele protegido”.  O contrário, tam-
bém é verdadeiro, hoje, em função da globalização e seus efeitos no 
mundo, há a necessidade de se proteger novos bens jurídicos que se 
apresentam de outras formas para o direito penal. 

Todavia, autores alertam para o lado negativo do expansionis-
mo, entre os quais, Sanchez (2006), se destaca. Para ele, em nome 
da expansão do controle penal, tem-se criando novos “pilares estru-
turantes a criação de novos bens jurídico-penais, a ampliação dos 
espaços de risco jurídico penalmente relevante, a flexibilização das 
regras de imputação e a relativização dos princípios políticos crimi-
nais de garantia (SILVA SÁNCHEZ, 2006, p. 20). ”

E é neste contexto de relativização dos princípios políticos cri-
minais de garantias que encontramos o debate em torno da lei de 
lavagem de dinheiro no Brasil e sua mitigação ao princípio do direito 
penal frente a não aplicação do artigo 366 do Código de Processo Pe-
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nal. Em nome de uma reprimenda maior aos criminosos que praticam 
o crime de lavagem de dinheiro, mitigou-se os princípios constitucio-
nais do direito processual penal, entre os quais, o principio do devido 
processo legal. 

3. O crime de lavagem de dinheiro e a mitigação do devido pro-
cesso legal 
 

Existem outras discussões quanto a mitigação do principio do 
devido processo legal em torno da lei de lavagem de dinheiro, prin-
cipalmente em relação aos prêmios da colaboração premiada, mas 
centremos a nossa análise em relação ao artigo 2º, §2º, objeto deste 
artigo. O debate centra-se sobre a constitucionalidade do referido dis-
positivo da lei, uma vez que a nossa Constituição Federal de 1988, 
consagra em seu art. 5º a garantia, que “ ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.  

O princípio do devido processo legal é um dos fundamentos do 
direito processual penal, que nas palavras de Mougenot (2012), 

É o instrumento do Estado para o exercício da jurisdição 
em matéria penal. O direito processual penal, portanto, 
pode ser definido como o ramo do direito público que 
se ocupa da forma e do modo (i.e.: o processo) pelos 
quais os órgãos estatais encarregados da administração 
da justiça concretizam a pretensão punitiva, por meio da 
persecução penal e consequente punição dos culpados.

Logo o indivíduo que sofre o jus puniendi do Estado deve ter 
condições de usar de todos os meios a sua disposição.  Assim, pela 
garantia da nossa Lei Maior, é impossível condenar alguém pela pra-
tica de um ilícito antes do devido processo legal, este que, no nosso 
sistema punitivo brasileiro, não se perfaz sem contraditório e ampla 
defesa. É por essa razão, que em relação ao crime de lavagem de 
dinheiro, os juristas se debatem sobre a constitucionalidade da não 
aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal.

 O referido dispositivo estabelece um procedimento a ser ado-
tado para citação do denunciado pelo tipo penal. Pelo CPP, se o acu-
sado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi-
carão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.  Com 
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a suspensão, suspende assim também a prescrição.    Ocorre que 
a lei de lavagem de dinheiro, estabelece em seu art.2, § 2 º, que ao 
denunciado por esse tipo penal não se aplica o artigo 366 do CPP, 
estabelecendo procedimento diferente. A lei estabelece a citação por 
edital, nomeação de defensor dativo e o prosseguimento regular do 
processo. Ou seja, não existe a possibilidade de suspensão do pro-
cesso caso o réu não compareça.  

 A justificativa para a vedação da aplicação das regras do CPP 
está disposta no item 63 da exposição de Motivos 692/MJ, “a suspen-
são do processo constituiria um prêmio para os delinquentes astutos 
e afortunados e um obstáculo à descoberta de uma grande varieda-
de de ilícitos que se desenvolvem em parceria com a lavagem ou a 
ocultação”.  Assim, pode-se dizer que, a politica criminal, abriu mão 
de uma das características do direito que é sua abstrativização, para 
considera o perfil criminológico do praticante do crime de lavagem. 
Pela vontade do legislador, a lei considera que o criminoso desse de-
lito é diferenciado, inteligente, merecendo uma maior reprimenda do 
Estado.  Logo, a não continuidade do processo seria um prêmio, im-
pedindo o Estado de exercer seu poder de punir. 

Segundo Gomes (1998, p. 357), a proibição contida no art. 2, § 
2º, de não-aplicação do art. 366 do CPP para os crimes de lavagem 
de bens é absurda e inconstitucional. É flagrantemente contraditória, 
com o disposto no art. 4, § 3º, da mesma lei. “Revela, nesse ponto, 
altíssimo despreparo técnico e jurídico do legislador, que legisla, cada 
vez mais frequentemente, sob a égide da emoção, produzindo o que 
se denomina Direito Penal “simbólico”.

SOARES (2019) também destaca que ao não aplicar o disposi-
tivo do Código de Processo Penal, está o legislador ferindo o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, em especial atenção a autodefesa 
técnica e mais do que isso, está cerceando o direito humano funda-
mental da pessoa.  

A partir do momento em que a Lei de Lavagem de Di-
nheiro prevê a possibilidade de prosseguimento do feito 
sem a presença do acusado, afastando com isso a apli-
cação do artigo 366 do Código de Processo Penal para 
o crime de que trata a referida Lei, logo está cerceando 
do acusado o seu direito à ampla defesa e ao contraditó-
rio, que, como visto em notas anteriores, não se sustenta 
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apenas na defesa técnica, sendo um direito inerente à 
pessoa humana (SOARES, 2019, p.6).

Mas há quem defende a não aplicação do artigo 366 do CPP 
como constitucional, tratando, tão somente, de uma escolha do legis-
lador para criminalizar uma conduta que é praticada por um criminoso 
astuto que lava dinheiro lesando toda a coletividade. Vejamos a opi-
nião do Ministro Gilmar Mendes, 

Uma questão polêmica e a cláusula constante da lei que 
determina a não aplicação do disposto no art. 366 do 
Código de Processo Penal, relativa à suspensão do pro-
cesso na hipótese de citação por edital. É claro que den-
tro de uma visão ortodoxa é razoável que se faça crítica. 
Quem considerar a gravidade do crime, certamente com 
interesse na sua persecução, não terá também dificul-
dade para justificar a opção legislativa que aqui se fez 
(Mendes, 2000, p.21). 

A jurisprudência ainda não está consolidada e se divide entre 
aqueles que consideram a vedação das regras do artigo 366 do CPP 
como constitucional e como inconstitucional. No julgamento do Habe-
as Corpus, o desembargar LUNARDELLI do TFR 3, concedeu ordem 
para anular uma decisão que revogou a suspensão da ação penal e o 
curso do lapso prescricional, reafirmando que fere o direito do impu-
tado, devendo ser aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal. 
Entre outros argumentos, destacamos o seguinte trecho da ementa, 

HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE CAPI-
TAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PRO-
CESSO. ARTIGO 366 DO CPP. APLICABILIDADE. STA-
TUS SUPRALEGAL DO PACTO DE SAN JOSÉ DA 
COSTA RICA QUE PREVALECE EM DETRIMENTO DA 
LEI DE ‹LAVAGEM› (ARTIGO 2º, §2º, da Lei nº.9.613/98). 
ORDEM CONCEDIDA. Não é compatível com a garan-
tia da ampla defesa prescrita no Pacto de São José da 
Costa Rica a inaplicabilidade do artigo 366 do Código 
de Processo Penal (artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 9.613/98) 
aos delitos de lavagem de dinheiro, por macular com o 
grave vício da incerteza jurídica o ato fundamental do 
processo penal, isto é: citação do acusado, o que cor-
rói a legitimidade do processo penal justo e equilibrado 
necessário à responsabilização penal de qualquer pes-
soa, ao propiciar que alguém possa ser condenado sem 
que tenha sido efetivamente cientificado da acusação e, 
por consequência, devidamente ouvido. Não se podem 
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fechar os olhos ao fato público e notório de que, via de 
regra, o edital de citação, publicado na imprensa ou afi-
xado na porta do Fórum, raramente cumpre o escopo 
de dar real ciência da acusação ao destinatário do ato 
ficto (LUNARDELLI, HABEAS CORPUS, Nº 0038099-
34, TRF 3, 2011)1

Em posição contrária, em julgado da apelação criminal n.55417, 
o mesmo tribunal, o desembargador Nogueira, assim asseverou, 

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO GUARA-
NI. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º, I E VII, DA 
LEI N. 9.613/98. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 366 
DO CP AOS PROCESSOS POR CRIME DE LAVAGEM 
DE DINHEIRO. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 
AFASTAMENTO DA NORMA DO ART. 1º, VII DA LEI N. 
9.613/98. MANTIDO O QUANTUM DA CONDENAÇÃO. 
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. 
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. A não aplicação 
do artigo 366 do CPP aos delitos de lavagem de dinheiro 
foi opção do legislador que concebeu tratamento mais 
rigoroso em face das circunstâncias que comumente 
envolvem este tipo penal, como evidenciado na própria 
Exposição de Motivos da Lei n. 9.613/98 (item 63). Inapli-
cabilidade mantida pela alteração legislativa advinda da 
Lei n. 12.683/12. Ausência de ilegalidade. Precedentes 
desta Corte Regional (RVC - REVISÃO CRIMINAL - 
1019 - 0026613-81.2013.4.03.0000; ACR - APELAÇÃO 
CRIMINAL - 28122 - 0001276-98.2005.4.03.6005) e 
doutrinário. 2

Conclusão 

A partir dessa breve análise, pode-se perceber que de fato o 
direito penal está em expansão e criminalizando condutas cujo bem 
tutelado não possa ser individualizado. São bens que dizem respeito à 
coletividade, quando lesionados não prejudicam um indivíduo somen-
te, mas toda a sociedade. 

É neste contexto que encontramos o crime de lavagem de di-
nheiro no Brasil, razão pela qual, nos filiamos a corrente que defende 
que o crime de lavagem de dinheiro é pluriofensivo, pois ao contrário 
do mono-ofensivo, visa a proteção de mais de um bem jurídico pelo 
mesmo tipo penal. 

1  Disponível: Inteiro Teor (2526620) (trf3.jus.br) 

2  Disponível em: http://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=2 

http://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=2
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Em relação a não aplicação do artigo 366 do CPP aos crimino-
sos do crime de lavagem de dinheiro, há que se fazer algumas ressal-
vas. O debate ainda é recente, necessitando ser amadurecido tanto 
no meio acadêmico quanto nos tribunais. É preciso levar em consi-
deração os argumentos dos contrários, que afirmam que na ânsia de 
punir novos crimes no contexto da expansão do direito penal, estamos 
descumprindo normas interacionais e nacionais ao flexibilizar os direi-
tos de garantias do imputado.

Contudo, mesmo com ressalvas, é preciso reconhecer que de 
fato trata de um criminoso astuto, inteligente, que pratica atos comple-
xos para ter êxito na sua atividade criminosa e que pouco é atingindo 
pelo jus puniendi do Estado. Além disso, por se tratar de um criminoso 
que movimenta milhares de recursos, se utilizando de meios tecno-
lógicos, este poderia facilmente tomar conhecimento de que há um 
processo judicial em curso contra a sua pessoa, já que o processo 
hoje, na sua maioria é eletrônico, sendo de fato, um prêmio a simples 
suspensão do processo.

 De modo que, justifica-se a maior reprimenda pela natureza 
do crime e do criminoso. Logo, não se trata de inconstitucionalida-
de, mas, de uma política criminal que leva em consideração aspectos 
criminológicos do criminoso, merecendo do Estado uma maior repri-
menda.  
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RESUMO
O artigo tem o objetivo de analisar a importância e contribuição do 
litígio estratégico em direitos humanos como instrumento de mudan-
ças legais e sociais. Para tanto, foi realizada análise específica de 
seu uso no caso da vítima de violência doméstica Maria da Penha 
Maia Fernandes, para transformar o modo como o Estado lidava com 
violações de direitos humanos envolvendo a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher. Foram trazidas considerações sobre os aspec-
tos gerais do litígio estratégico em direitos humanos, e demonstrado 
como os envolvidos no caso de Maria da Penha utilizaram deste me-

http://amanda.caroline.claudia@gmail.com
http://lucas_hbt91@outlook.com
http://gouveiapricilla@gmail.com
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canismo, que levou à busca pela implementação da decisão favorável 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, considerando as 
transformações que ocorreram, como a Lei nº 11.343/2006. Para tan-
to, foi utilizado o método dedutivo para apresentar a importância do 
litígio estratégico, realizado levantamento bibliográfico, e pesquisa de 
julgado, buscando analisar o litígio estratégico no caso analisado.
Palavras-chave: Litígio; Estratégico; Direitos; Humanos; Violação. 

ABSTRACT
The article aims to analyze the importance and contribution of strategic 
human rights litigation as an instrument for legal and social changes. To 
this end, a specific analysis of its use was carried out in the case of the 
victim of domestic violence Maria da Penha Maia Fernandes, to transform 
the way the State dealt with human rights violations involving domestic 
and family violence against women. Considerations were made about the 
general aspects of the strategic human rights litigation, and it was demon-
strated how those involved in the case of Maria da Penha used this mech-
anism, which led to the search for the implementation of the favorable 
decision of the Inter-American Commission on Human Rights, consider-
ing the transformations that occurred , such as Law No. 11,343/2006. For 
that, the deductive method was used to present the importance of stra-
tegic litigation, carried out bibliographic survey, and judgment research, 
seeking to analyze the strategic litigation in the analyzed case. 
Key-words: Litigation; Strategic; Rights; Humans; Violation.

Introdução

O artigo tem o objetivo de estudar a contribuição do litígio es-
tratégico para a concretização de direitos humanos, principalmente em 
problemas relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Como nos ensina Lucas Correa MONTOYA, a sua utilização é 
uma alternativa para ensinar e exercer o direito, sendo uma estratégia 
de selecionar, analisar e colocar em prática o litígio em casos que per-
mitam ter um efeito significativo em políticas públicas, na legislação e 
também na sociedade1.

1  MONTOYA, Lucas Correa. Estrategias alternativas para enseñar y ejercer el Derecho. Re-
vista Opinión Jurídica, Medelín, v. 1, n. 14, jul/dez 2008, p. 149-162. Disponível em <https://
revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/161> Acesso em 07 ago 2021.
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Assim, será analisada a utilização do litígio estratégico em direitos 
humanos no caso da vítima Maria da Penha Maia Fernandes para trans-
formar o modo como o Estado lidava com violações de direitos humanos, 
e também analisar o modo de sua aplicação como ferramenta de trans-
formações legais e sociais. Será verificado como por trás de casos utili-
zados pelo litígio estratégico, há uma mobilização em torno de direitos2”.

Neste sentido, primeiramente, se demonstrará necessário re-
alizar uma breve análise sobre características do litígio estratégico 
propriamente dito.

Após a análise, será tratado sobre o litígio no caso da vítima Ma-
ria da Penha perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Assim, neste ponto, de fato, será analisada a experiência do 
litígio estratégico no Sistema Interamericano de proteção dos Direitos 
Humanos e serão trazidas reflexões sobre o assunto e o avanço do 
respeito aos direitos humanos no Brasil e a importância para mudan-
ças legais e sociais.

Para o estudo, foi realizado levantamento bibliográfico, que 
possibilitou a análise dos aspectos do litígio estratégico, e em seguida 
a pesquisa de julgado que possibilitou verificar a sua aplicação no 
caso de Maria da Penha Maia Fernandes, destacando a sua impor-
tância para efetivação de direitos.

1. Litígio Estratégico em Direitos Humanos

O litígio estratégico é a prática que possui como finalidade veicu-
lar assuntos constitucionais que não possuem o devido tratamento pelo 
poder público, utilizando-se do espaço judicial, podendo, assim,tam-
bém ser considerada uma tática de transformar a realidade social, ou 
seja, com a intenção de produzir algum tipo de impacto na sociedade3.

Certamente, a solução para maior efetivação dos direitos hu-
manos no Brasil é a diminuição da desigualdade social, considerando 

2  CARDOSO, Evorah.Ciclo de vida do litígio estratégico no Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos: dificuldades e oportunidades para atores não estatais. Revista Electrónica del 
Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, Buenos Aires, ano V, n. especial, 2011, p. 
363-378. Disponível em <http://bibliotecavirtual.cebrap.org.br/arquivos/272_artigo.pdf> Aces-
so em 07 ago 2021.
3  MANEIRO, Renata de Marins Jaber; PULCINELLI, Eliana. Litígio estratégico, vinculação de 
precedentes e abertura ao diálogo constitucional na construção do provimento jurisdicional. 
Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 04, n. 2, p. 193-219, maio/ago 2017. 
Disponível em <https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/50125/33216> Acesso em 07 ago 2021.

http://bibliotecavirtual.cebrap.org.br/arquivos/272_artigo.pdf
https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/50125/33216
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que quanto menor é a garantia dos direitos humanos para a popula-
ção sem que se tenha caráter discriminatório, maior se demonstra a 
desigualdade.

Neste contexto, os tribunais são um dos poucos espaços ins-
titucionais onde é possível expor discordâncias e questionamentos 
existentes4.

Assim, casos que podem trazer transformações sociais e que 
acabam influenciando o agir do Estado, acabam sendo utilizados no 
litígio estratégico, buscando, por exemplo, implementar de modo am-
plo a legislação e visando o cumprimento de decisões, ambos para 
garantir os direitos da sociedade.

Nos ensinamentos de MONTOYA, é afirmado que o litígio es-
tratégico acaba se estruturando em alguns campos como: a) judicial, 
para conseguir pronunciamentos em determinado sentido, b) executi-
vo, para alcançar planos, projetos e inclusão de políticas públicas que 
ajudem a auxiliar o caso, c) legislativo, para promover estratégias que 
tragam mudanças reais no ordenamento, e d) sociedade civil, para 
que seja educada e empoderada, sendo ator social com competên-
cias, e para fomentar sua capacidade5.

GOMES afirma que o litígio estratégico “consiste na utilização 
de arenas de litigância de forma estratégica buscando um impacto 
que transcenda as partes do caso e contribua para os direitos hu-
manos e a justiça social”, e aduz que normalmente eles são longos 
quanto a forma e amplos quanto a abrangência6. Além disso, a autora 
nos ensina que por ser longo e amplo, o caso de litígio estratégico 
normalmente são complexos, e também gratuitos para os beneficiá-
rios, por serem grupos minoritários7.

Existem diversas instituições que podem promover o litígio es-
tratégico. As organizações não governamentais podem ajudar a fazer 
campanhas dentro da sociedade, e com o auxílio de outros grupos 

4  OSÓRIO, Letícia Marques. Litígio Estratégico em Direitos Humanos: Desafios e Oportuni-
dades para Organizações Litigantes. Revista Direito e Praxis, Rio de Janeiro, v. 10, n. 01, 
2019, p. 571-592, jan/mar 2019. Disponível em <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/
revistaceaju/article/view/39377> Acesso em 07 ago 2021.
5  MONTOYA, Lucas Correa. Estrategias alternativas...
6  GOMES, Juliana Cesário Alvim. Nas encruzilhadas: limites e possibilidades do uso do litígio 
estratégico para o avanço dos direitos humanos e para a transformação social. Revista Direito 
e Praxis, Rio de Janeiro, v. 10, n. 01, 2019, p. 389-423, jan/mar 2019. Disponível em <https://
www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/39381> Acesso em 07 ago 2021.
7 Idem.

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/39377
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/39377
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/39381
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/39381
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de apoio também acabam angariando informações sobre os fatos do 
caso ou informações legais8.

A autora Juliana Cesário Alvim GOMES, tratando sobre o 
tema e ressaltando que o litígio estratégico em direitos humanos 
possui ao menos o potencial de contribuir com a mudança social9, 
também nos ensina que:

Visa, portanto, a modificar o direito por dentro, forçan-
do-o, estressando-o, na direção da mudança social. Por 
suas características, localiza-se nas esquinas em que 
se cruzam movimentos sociais e instituições, direito e 
política, plano doméstico e internacional, conservação e 
transformação10.

Assim, é possível observar que o litígio estratégico pode refle-
tir diretamente na realidade social, indo muito além do sistema jurídico. 
Por isso, o litígio estratégico acaba sendo utilizado como uma ferramenta 
“para empoderar comunidades e indivíduos, defender o estado de direito, 
promover os direitos humanos e buscar reparações a violações11”.

Certamente, deve ser levado em consideração o fato de que 
tudo pode refletir também na realidade de outros indivíduos e não so-
mente da vítima ou peticionário do caso analisado.

O Judiciário que por muitas vezes foi visto como poder repres-
sor, acaba sendo buscado para afirmação e concretização de direi-
tos12. Assim, é certo que o litígio busca, por meio do Judiciário, al-
cançar mudanças sociais. As mudanças sociais que são buscadas 
através do litígio estratégico podem vir a trazer mudanças legislativas 
ou de políticas públicas13.

O litigante não tem o objetivo de apenas solucionar o caso con-
creto, em uma justiça individual. A busca é por impactos sociais que 
podem ser trazidos pelo caso, como avanços jurídicos sobre o tema14.

8  CRIN – Child Rights Information Network. Guía sobre litigio estratégico: uma introduc-
ción. Disponível em <https://archive.crin.org/es/guias/leyes/guia-sobre-litigio-estrategico.html> 
Acesso em 07 ago 2021
9 GOMES, Juliana Cesário Alvim. Nas encruzilhadas...
10 Idem.
11 OSÓRIO, Letícia Marques. Litígio Estratégico em...
12  RIZZI, Ester Gammardella; XIMENES, Salomão Barros. Universidade de São Paulo. Litígio 
estratégico para a mudança do padrão decisório em direitos sociais: ações coletivas so-
bre educação infantil em São Paulo. Disponível em <https://www.researchgate.net/publica-
tion/319044365_Litigio_estrategico_para_a_mudanca_do_padrao_decisorio_em_direitos_so-
ciais_acoes_coletivas_sobre_educacao_infantil_em_Sao_Paulo> Acesso em 03 ago 2021.
13 CARDOSO, Evorah.Ciclo de vida...
14 Idem.

https://archive.crin.org/es/guias/leyes/guia-sobre-litigio-estrategico.html
https://www.researchgate.net/publication/319044365_Litigio_estrategico_para_a_mudanca_do_padrao_deci
https://www.researchgate.net/publication/319044365_Litigio_estrategico_para_a_mudanca_do_padrao_deci
https://www.researchgate.net/publication/319044365_Litigio_estrategico_para_a_mudanca_do_padrao_deci
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Os casos são escolhidos pela capacidade de promover discus-
sões públicas, mudanças, e de trazer fortalecimento aos grupos mi-
noritários que não possuem influência, e tratam “envolvem questões 
jurídicas novas, a busca por reconhecimento de direitos, a formação 
de um precedente judicial. Explora-se das Cortes a sua capacidade 
de interpretação e produção de direito15”.

A inexistência de instrumentos processuais concretos para tra-
tar sobre a violação de alguns direitos humanos, tem obrigado que 
sejam utilizadas alternativas inovadoras, como o litígio estratégico16.

Evorah CARDOSO afirma que “dentre as múltiplas possibilida-
des de ação (...), algumas entidades de advocacia em direitos huma-
nos apostam no litígio estratégico como uma via hábil para provocar 
transformações sociais17”.

Certamente, “o litígio estratégico deve ser capaz de chamar a 
atenção para os abusos e violações de direitos humanos e ressaltar 
a obrigação do Estado em cumprir com suas obrigações nacionais e 
internacionais18”.

Assim, muitas das vezes é possível observar que os peticio-
nários buscam maior proteção dos direitos humanos, levando aos tri-
bunais casos que já foraminfrutiferamente tratados no âmbito interno.

Ele não se limita ao trâmite do caso no Judiciário, mas procura 
combinar técnicas legais, políticas e sociais, o qual não é finalizado 
apenas com uma decisão judicial favorável, mas pela efetiva imple-
mentação19. Por isso, o Centro de Estudos Legais e Sociais da Ar-
gentina, afirma que “o litígio estratégico é recurso e ferramenta funda-
mental para um programa de expansão de direitos e de incidência em 
políticas de direitos humanos20”.

Mesmo não havendo decisão judicial favorável, ou quando o 
caso acaba não tendo perspectiva de ser implementado, certamen-
te alguns objetivos podem levar o litígio estratégico em frente, como 

15 Idem.
16 CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales. La lucha por elderecho. Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores Argentina, 2008, p. 19. Disponível em <https://www.cels.org.ar/common/
documentos/la_lucha.pdf> Acesso em 07 ago 2021.
17 CARDOSO, Evorah.Ciclo de vida....
18  CARVALHO, Sandra; BAKER, Eduardo. Experiências de litígio estratégico no Sistema Inte-
ramericano de proteção dos direitos humanos. Revista Internacional de Direitos Humanos, 
São Paulo, v. 11, n. 20, jun/2014, p. 465-475. Disponível em <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/hand-
le/2011/90747> Acesso em 07 ago 2021.
19 CARDOSO, Evorah. Ciclo de vida...
20  CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales. La lucha por el derecho...

https://www.cels.org.ar/common/documentos/la_lucha.pdf
https://www.cels.org.ar/common/documentos/la_lucha.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/90747
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/90747
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ao trazer esclarecimentos sobre o modo de ser interpretado o direito 
em outros casos, ao possibilitar treinamento aos juízes e advogados 
sobre a linguagem de proteção dos direitos humanos, ao documentar 
violações de direitos humanos, e até mesmo ao alterar a opinião pú-
blica e proteger certos grupos minoritários21.

Sobre o assunto, Evorah CARDOSO aduz que o litígio estra-
tégico “pressupõe um judiciário acessível, independente e criativo, 
cujas decisões tenham potencial de transformação social22”

O litígio estratégico possui claramente vantagens e desvanta-
gens. A autora Evorah CARDOSO possuiu o cuidado de listar vanta-
gens e desvantagens da técnica aqui estudada. De um lado, como 
desvantagens podem ser citadas suscintamente que: a) o resultado 
judicial evidentemente não pode ser assegurado; b) ao ser buscado 
um precedente judicial, pode haver valorização apenas de decisão 
da mais alta corte; c) o litígio depende de encontrar o cliente “certo”, 
e d) se for obtida decisão judicial desfavorável, de certo modo even-
tualmente ela pode reafirmar um direito ou prática que venha piorar 
o problema social. Todavia, como citado, o litígio estratégico também 
possui inúmeras vantagens, tais como a) o caso pode ter efeitos le-
gais e sociais amplos; b) é utilizado para defender e promover direitos 
de grupos minoritários; c) cria precedente que pode beneficiar novos 
demandantes, e d) acaba trazendo publicidade a diversos temas23.

Quando o litígio estratégico é utilizado satisfatoriamente pode 
contar com bons resultados, como que sejam iniciadas ações para 
trazer serviços básicos aos cidadãos, garantir equidade para as mi-
norias ou deter atividades danosas ao meio ambiente, não existindo 
limites para o que o litígio estratégico pode alcançar24.

Entretanto, não é possível ignorar a dificuldade real de imple-
mentar decisões, já que é possível observar muitos direitos previstos 
na legislação e confirmados pelos tribunais que acabam não sendo 
realizados25.

De qualquer modo, o litígio de casos emblemáticos tem se de-
monstrado uma ferramenta muito útil na defesa dos direitos humanos, 
permitindo reivindicar os direitos do coletivo fazendo o uso estratégi-

21 CARDOSO, Evorah.Ciclo de vida...
22 Idem.
23 Idem.
24  CRIN – Child Rights Information Network. Guía sobre litígio...
25 OSÓRIO, Letícia Marques. Litígio Estratégico em...
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co de um caso que é individual, entre eles podendo ser citado como 
exemplo os casos de mulheres que são vítimas e possuem violados 
seus direitos humanos26.

Por isso, a seguir trataremos do caso de violência doméstica 
que envolveu Maria da Penha Maia Fernandes, mulher brasileira que 
teve seus direitos violados e viu seu caso ser levado até a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.

2. Caso Maria da Penha Maia Fernandes e a Recomendação da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Conforme visto anteriormente, o litígio estratégico se relaciona 
com entidades que buscam a proteção de direitos humanos e, assim, 
podem ser abrangidos diversos temas como vida, saúde, e educação. 
Desta forma, é uma ferramenta de importância, utilizada para prote-
ção dos direitos humanos.

É ensinado por Herrera FLORES que:

devemos ampliar nossas formas de compreensão dos 
direitos humanos e considerá-los como processos – nor-
mativos, sociais, políticos, econômicos – que abram  ou  
consolidem  espaços  de  luta  pela  dignidade  humana,  
em outros termos, conjuntos de práticas que potenciem 
a criação de dispositivos e de mecanismos que permitam 
a todas e a todos poder fazer suas próprias histórias27.

Marcos Augusto MALISKA afirma que a necessidade de se 
pensar mecanismos jurídicos internacionais para coibir a violação aos 
direitos humanos teve sua imposição fundamental nas experiências 
da primeira metade do século passado28.

Uma das maiores dificuldades é transformar o direito em reali-
dade, mas é possível aduzir que o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos tem papel de grande importância na proteção dos direitos 

26  INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. Los derechos humanos 
da lãs mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional. San José: IIDH, 
2004, p. 174.
27  FLORES, Joaquín Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos 
humanos como produtos culturais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.11 e p.12.
28 MALISKA, Marcos Augusto. A Cooperação Internacional para os Direitos Humanos entre 
o Direito Constitucional e o Direito Internacional. Desafios ao Estado Constitucional Coo-
perativo. XV Congresso Nacional do Conpedi. Disponível em <http://www.publicadireito.com.
br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/marcos_augusto_maliska.pdf> Acesso em09 ago. 2021.
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humanos, induzindo que os países apresentem respostas, e aprimo-
rem suas políticas, evitando que direitos humanos sejam violados.

O ingresso no Sistema Interamericano de Direitos Humanos se 
dá por peticionamento do caso perante a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos e isto é feito normalmente por diversas instituições.

Neste contexto, o litígio estratégico pode proporcionar melho-
rias na situação de grupos minoritários, como ao auxiliar na modifi-
cação ou na efetivação de leis que já existem, ou criação de outras, 
fazendo com que valores dos direitos humanos sejam cumpridos e 
respeitados.

Por isso, afirma Letícia Marques OSÓRIO que:

As fundações filantrópicas, nacionais e internacionais, 
têm investido cada vez mais em estratégias de litígio e 
assessoria jurídica em diversas áreas e temas – direitos 
ambientais, econômicos, sociais, culturais, identitários, 
civis, políticos29.

Adentrando ao tema de violência doméstica contra as mulhe-
res, podemos citar a existência de ferramentas normativas que sur-
giram para promoção dos direitos, como o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticose o Pacto Internacional sobre Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, a Convenção Americana 
de Direitos Humanos, de 1969, a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1979, a De-
claração e Programa de Ação de Viena, e a Declaração sobre a elimi-
nação da Violência contra as Mulheres, ambas de 1993, a Convenção 
Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
Mulher, de 1994, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, de 
1995, e o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contraa Mulher, em 1999.

Aqui cumpre ressaltar que em 1975, considerado o ano da mu-
lher, foi realizada a I Conferência Mundial da Mulher, com o lema de 
igualdade, desenvolvimento e paz, e tema de eliminação da discrimi-
nação da mulher e o avanço social. Nela foi aprovado o plano de ação 
a ser norteador das diretrizes de governos e da comunidade interna-
cional para os próximos anos, dando destaque para a igualdade plena 
de gênero e a eliminação da discriminação por razões de gênero, a 

29 OSÓRIO, Letícia Marques. Litígio Estratégico em...
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plena participação das mulheres no desenvolvimento e maior contri-
buição das mulheres para a paz mundial30.

Conforme já mencionada, em 1979 foi celebrada a Conven-
ção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 
mulheres31.Ela trouxe em seu bojo medidas que devem ser tomadas 
pelos países para que fosse proibida a discriminação contra a mu-
lher. Entretanto, foi na Declaração da Conferência mundial de direitos 
humanos das Nações Unidas de 1993 que foi reconhecido que os 
direitos humanos das mulheres são parte integrante e indivisível dos 
direitos humanos universais32.

A Declaração sobre a eliminação da violência contra as mulhe-
res de 1993 reconheceu a “necessidade de uma aplicação universal 
às mulheres dos direitos e princípios relativos à igualdade, seguran-
ça, liberdade, integridade e dignidade de todos os seres humanos33”. 
Esta declaração também definiu que a expressão violência contra as 
mulheres significa qualquer ato de violência baseado no gênero que 
possa resultar em dano ou sofrimento34.

A Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher de 1994, ratificada pelo Brasil em 1996, trou-
xe deveres aos países para que adotem meios e políticas para prevenir, 
punir e erradicar a violência contra a mulher. Ademais, previu a possi-
bilidade de qualquer pessoa ou grupo, ou entidade não governamental 
apresentar perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
petições sobre denúncias de violações aos deveres estabelecidos35.

Neste contexto, sendo utilizado o litígio estratégico, em 1998 
a vítima Maria da Penha Maia Fernandes, o Centro para a justiça e o 
direito internacional – CEJIL, e o Comitê latino-americano e do Caribe 

30  ONU. Conferências Mundiais da Mulher. Disponível em <http://www.onumulheres.org.br/
planeta5050-2030/conferencias/> Acesso em 07 ago 2021.
31 BRASIL. Decreto nº 4.377/2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de-
creto/2002/d4377.htm> Acesso em 07 ago 2021.
32 VEGA, Leonor C. López; Mecanismos de protección de losderechos humanos de lasmu-
jeresenel sistema interamericano. Revista Instituto Interamericano de Derechos Huma-
nos, San José, v. 36, jul/dez 2002, p. 75-106. Disponível em <https://www.iidh.ed.cr/IIDH/me-
dia/1407/revista-iidh36.pdf> Acesso em 07 ago 2021.
33 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre a eliminação da vio-
lência contra as mulheres.Disponível em <https://popdesenvolvimento.org/publicacoes/
temas.html?folder=4%2529%2BDireitos%2BHumanos%252Fc%2529%2BG%25C3%25A9ne-
ro> Acesso em 07 ago 2021.
34 Idem.
35 BRASIL. Decreto nº 1.973/1996. Disponível <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-
to/1996/d1973.htm> Acesso em 07 ago 2021.

http://www.onumulheres.org.br/planeta5050-2030/conferencias/
http://www.onumulheres.org.br/planeta5050-2030/conferencias/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1407/revista-iidh36.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1407/revista-iidh36.pdf
https://popdesenvolvimento.org/publicacoes/temas.html?folder=4%2529%2BDireitos%2BHumanos%252Fc%2529%
https://popdesenvolvimento.org/publicacoes/temas.html?folder=4%2529%2BDireitos%2BHumanos%252Fc%2529%
https://popdesenvolvimento.org/publicacoes/temas.html?folder=4%2529%2BDireitos%2BHumanos%252Fc%2529%
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm
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para a defesa dos direitos da mulher – CLADEM denunciaram o caso 
de violência doméstica por ela sofrida para a Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos, argumentando a grave violação de direitos 
humanos e deveres protegidos por convenções e declarações assina-
das pelo Brasil36.

No caso, consta que a vítima sofreu tentativas de feminicídio 
por parte de seu marido em 1983 e o primeiro julgamento ocorreu 
apenas em 1991, e devido a recursos da defesa o agressor ficou em li-
berdade. O segundo julgamento em 1996, e apesar de o agressor ser 
condenado, foram trazidas alegações de irregularidades processuais 
e não se cumpriu a sentença.

Sobre a estratégia de associação entre o CEJIL e o CLADEM 
para que atuassem em favor de Maria da Penha na época, PAND-
JIARJIAN afirma que:

foi oportuna e apresentou alto potencial de êxito na es-
tratégia neste caso, em função dosobjetivos comuns; as 
trajetórias dessas instituições; as diferentes e comple-
mentares experiências das duas instituições; experiên-
cias anteriores conjuntas; boas relações institucionais, 
especialmente a nível local; o processo de avaliação e 
análise conjunta do caso37.

Certamente, tal associação observou o caso e entendeu que 
este pudesse ser utilizado em litígio estratégico para alcançar o obje-
tivo de trazer mudanças sociais sobre a violência de gênero, já que o 
caso é relevante e transcenderia em grande escala os interesses da 
vítima, sendo extremamente importante para todas as mulheres, já 
que não somente se obteve recomendação para reparar e processar 
corretamente o caso, tendo também ao final a recomendação de que 
o país tomasse medidas e buscasse políticas para diminuição da vio-
lência doméstica, como será visto.

Em seu livro, a vítima Maria da Penha Maia FERNANDES res-
salta que:

Tanto o CEJIL, quanto o CLADEM, sempre em concor-
dância com Maria da Penha, entendemos ser este um 

36 INSTITUTO MARIA DA PENHA. Quem é Maria da Penha. Disponível em <https://www.
institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html> Acesso em 07 ago 2021.
37  PANDJIARJIAN, Valéria.  Mariada  Penha,  una  historia  de  perseverancia  y  una estra-
tegia exitosa. In: CLADEM. Sistematización de experienciasen litigio internacional. Lima: 
CLADEM, 2009. Disponível em <https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/sistematiza-
cion-experiencia-litigio-internacional.pdf> Acesso em 07 ago 2021

https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html
https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html
https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/sistematizacion-experiencia-litigio-internacional.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/sistematizacion-experiencia-litigio-internacional.pdf
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caso estratégico para fomentar mudanças objetivas na 
proteção dos direitos das mulheres no Brasil e na re-
gião38.

O Brasil não apresentou perante a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos nenhuma resposta sobre o peticionamento, embora 
tenham sido formuladas solicitações. Assim, na análise do mérito do 
caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos entendeu que 
o Brasil foi responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais 
à proteção judicial pela dilação injustificada e tramitação negligente do 
caso de violência doméstica, e que as medidas destinadas a reduzir 
o alcance da violência doméstica tomadas não foram suficientes para 
reduzir consideravelmente o padrão de tolerância, particularmente em 
virtude de falta de efetivação da ação policial e judicial em face da vio-
lência doméstica. Desta forma, foi concluído que o país não respeitou 
a Convenção de Belém do Pará e a Convenção Americana, e violou os 
direitos e o cumprimento de deveres em prejuízo da vítima39.

Neste contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos fez diversas recomendações ao Brasil, como a de completar o 
processamento penal do caso de Maria da Penha, e a de assegurar 
prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância 
estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência domés-
tica contra mulheres no Brasil40.

Assim, analisando as recomendações da Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos é evidente que os impactos ultrapassa-
ram a situação da vítima, observando amplamente os problemas de 
violência doméstica no Brasil, o que estava apto a trazer mudanças 
legais e sociais.

Entretanto, conforme amplamente mencionado, apenas a decisão 
favorável não basta, o litígio estratégico também busca sua efetivação. 
Desta forma, embora a decisão seja de 2001, apenas no ano seguinte o 
Brasil passou a adotar maiores medidas sobre a decisão, criando a Se-
cretaria de Estado dos Direitos da Mulher, que em 2003 foi substituída41. 

38  FERNANDES, Maria da Penha Maia. Sobrevivi... posso contar. Fortaleza: Armazém da 
cultura, 2012, p. 188.
39 CIDH OEA. Relatório nº 54/01 doCaso 12.051. Disponível em <https://www.cidh.oas.org/
annualrep/2000port/12051.htm> Acesso em 07 ago 2021
40 Idem.
41 SEDIM. Secretaria do Estado dos Direitos da Mulher. Disponível em <https://www.cfe-
mea.org.br/plataforma25anos/_anos/2002.php?iframe=criacao_da_sedim> Acesso em 07 ago 
2021

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/2002.php?iframe=criacao_da_sedim
https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/2002.php?iframe=criacao_da_sedim
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Assim, pela falta de medidas efetivas, foi formado um consórcio de orga-
nizações não governamentais e outros atores para a elaboração de uma 
lei que combatesse a violência doméstica e familiar contra a mulher42:

a elaboração e aprovação da Lei Maria da Penha é 
marcada por um processo de construção coletiva, que  
envolveu distintos atores sociais e políticos. Uma boa 
prática de colaboração, principalmente entre organiza-
ções não-governamentais (ONGs), movimento feminista 
e de mulheres, poder executivo e legislativo em âmbito 
federal43.

Claramente houve uma luta após a decisão da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos para ser aprovada a lei sobre o tema.

Certamente, diante da decisão obtida, é que houve o pagamen-
to de indenização para a vítima, e a Lei nº 11.343.2006, denominada 
Lei Maria da Penha, como reconhecimento da luta da vítima contra 
as violações dos direitos humanos das mulheres, trazendo meios de 
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, atin-
gindo o objetivo inicialmente visualizado pelo litígio estratégico.

Assim, restou demonstrada a importância do litígio estratégico em 
direitos humanos para o caso da brasileira Maria da Penha, que culminou 
na sanção da referida lei e em campanhas contra a violência doméstica.

Considerações finais

O estudo realizado foi pertinente para analisar a aplicação e 
a importância do litígio estratégico como instrumento de transforma-
ções legais e sociais, atuando em favor de grupos minoritários por 
meio de instituições como as organizações não governamentais. Res-
tou demonstrado que a utilização do caso da vítima Maria da Penha 
Maia Fernandes foi paradigmático, sendo a oportunidade em que a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos trouxe responsabili-
dades internacionais para um país por violações e negligências envol-
vendo a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, certamente os objetivos almejados foram atingidos, ha-
vendo grande campanha e criação de consórcio de grupos após a 
decisão favorável da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

42 INSTITUTO MARIA DA PENHA. Quem é Maria da Penha. Disponível em <https://www.
institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html> Acesso em 07 ago 2021
43  FERNANDES, Maria da Penha Maia. Op. cit., p. 188.

https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html
https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html
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para que ela fosse efetivada, principalmente com a Lei nº 11.343/2006, 
não se restringindo apenas a reparar o caso da vítima do caso, tam-
bém trazendo avanço legal e social no tema de violência contra a 
mulher e direitos humanos das mulheres.

Conforme recentemente concluiu Claudia Regina de Oliveira 
Magalhães da Silva LOUREIRO “as Recomendações assumem papel 
de destaque para a atuação da CIDH no sentido de promover os direi-
tos humanos nos ordenamentos jurídicos domésticos44”.

Assim, é certo que o estudo demonstrou a importância da uti-
lização e ampliação do uso do litígio estratégico, que se demonstrou 
como um modo efetivo de prevenir e buscar reparação de violação de 
direitos humanos.
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RESUMO
O objetivo do presente artigo foi demonstrar a importância dos méto-
dos consensuais de resolução de conflitos como forma de aumentar a 
eficiência do Poder Judiciário, tendo em vista que um dos principais en-
traves da justiça atualmente é a demora processual para o julgamento 
da lide. Dessa forma, a partir da análise de dados divulgados pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) e a visão de renomados doutrinadores 
do direito, nota-se que o uso do modelo negocial diminui a morosidade 
do judiciário, e possibilita que as partes que estão em conflito possam 
chegar a uma solução de maneira humanizada e menos traumática.
Palavras-chave: Desjudicialização; Métodos Alternativos de Resolu-
ção de Conflitos; Métodos Extrajudiciais.

ABSTRACT
The objective of this article was to demonstrate the importance of con-
sensual methods of conflict resolution as a way to increase the effi-
ciency of the Judiciary, given that one of the main obstacles to justice 
today is the procedural delay for the trial of the dispute. Thus, from the 
analysis of data released by the National Council of Justice (CNJ) and 
the view of renowned legal scholars, it is noted that the use of the ne-
gotiation model reduces the sluggishness of the judiciary, and makes 
it possible for the parties that are in conflict can reach a solution in a 
humane and less traumatic way.
Key-words: Dejudicialization; Alternative Conflict Resolution Me-
thods; Extrajudicial Methods.

INTRODUÇÃO 

Por meio de estudos arqueológicos, diversas sociedades anti-
gas foram descobertas, e, com elas, diferentes meios e possibilidades 
de soluções de conflitos também. A busca pela verdadeira e equilibra-
da justiça faz parte das necessidades naturais dos seres humanos, 
que por sua vez, almejam a convivência em sociedade, para divisões 
de tarefas e construções de estruturas maiores com intuito de conse-
guir conforto e proteção. 

Junto à evolução estrutural, houve um avanço nas interações 
sociais, o que inclui a possibilidade de sanar problemas oriundos de-
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las próprias. Contudo, logicamente, percebeu-se que não era viável 
banir, matar ou prender todos que lesavam alguém, pois, a necessi-
dade da maioria das sociedades antigas era aumentar seu exército 
e sua mão de obra, ou seja, precisaram evoluir para aplicar sanções 
que funcionavam e que acreditavam ser justas e que satisfizessem o 
indivíduo lesado pelo infrator.

 De acordo com Cristaldo (2021) atualmente, com estruturas 
de resoluções de conflitos mais avançadas, é notável que, a todo tem-
po ocorrem mudanças a fim de atender às necessidades do corpo 
social. À título de exemplo, de acordo com a Agência Brasil, portal 
de notícias do governo brasileiro, apenas em 2021, só “o Congresso 
Nacional aprovou mais de 150 leis e 5 emendas”. 

Nos dias de hoje, conforme apontam alguns doutrinadores, 
como Flávio Tartuce, a estrutura legislativa brasileira passa por uma 
“tendência de desjudicialização” em diversos âmbitos do direito. Ci-
tando caso análogo, em 2007, o divórcio e a separação obtiveram 
uma modalidade extrajudicial, assim como a usucapião em 2015. 

Além do mais, o fato de estes institutos estarem recebendo no-
vas formas procedimentais, não significa que vão parar de se adequar 
às necessidades públicas. Não obstante, no caso do divórcio extraju-
dicial, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 733, trouxe o 
impedimento na optação da modalidade quando o casal divorciando 
tem filho incapaz e/ou nascituro, a fim de proteger as crianças e os 
adolescentes. Mas, em 2021, surgiu o projeto de lei 731/21, que visa 
permitir esta modalidade para cais com dependentes incapazes, desde 
que, com o acompanhamento do ministério público (JÚNIOR, 2021).

Conforme brevemente abordado, o Brasil está passando por 
um aperfeiçoamento gradual no quesito de resolução de conflitos, com 
uma razoável inclinação para meios alternativos ao Poder Judiciário. 

Aspectos que diminuem a eficiência do Poder Judiciário

Assim como o Poder Executivo e Legislativo enfrentam proble-
mas e crises em sua eficiência, o Poder Judiciário também! A grande 
problemática que envolve o Poder Judiciário Brasileiro é sua morosidade 
excessiva. Não é incomum que se conheça alguém aguardando o fim de 
uma demanda que se arrasta por anos na justiça, pendente de solução. 



186

O Conselho Nacional de Justiça apresentou, em 2021, o “Rela-
tório Justiça em Números 2021”, que corresponde aos dados do ano-
-base de 2020, tendo relacionado que o volume de processos penden-
tes era, à época, de 75,4 milhões de casos. Volume este, menor que o 
do final de 2019, o que representaria uma redução histórica no acervo: 

[...] Durante o ano foram baixados 27,9 milhões de ca-
sos, o que deu ao Judiciário, 75,4 milhões de processos 
pendentes. O volume é 2,1 milhões de processos menor 
do que os 77,4 milhões pendentes ao final de 2019 e 
representa a maior redução de acervo desde o início da 
série histórica (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª 
REGIÃO, 2021).

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (2020), 
a taxa de congestionamento geral dos processos, em 2020, em todos 
os âmbitos da justiça, chegou ao percentual de 73%, isto é, a efici-
ência do judiciário brasileiro é de apenas 27% do total de processos 
ativos, o que causa, por óbvio, enorme descrença no Judiciário.  

Nesse sentido, seria razoável que o número de magistrados 
acompanhasse a enorme demanda, mas não é o que ocorre. No final 
de 2020, havia o total de 22.695 cargos de magistrados no Brasil, e 
destes, apenas 17.988 providos, enquanto os demais permaneciam 
vagos. 

Como se não bastasse o déficit de magistrados, que está na 
proporção de 8,5 para cada 100 mil habitantes, vários deles acumu-
lam funções do juízo comum com juizado especial e turmas recursais, 
o que diminui consideravelmente o tempo útil para a resolução das 
demandas. 

Isso realmente é preocupante, pois 23% dos cargos disponíveis 
para a magistratura, no ano de 2020, ficaram vagos. Daí, extrai-se outro 
motivo da lentidão judiciária, a forma inadequada de recrutamento dos 
juízes (REVISTA TRIBUTÁRIAS E DE FINANÇAS PÚBLICAS, 1998). 
O concurso para a magistratura costuma ser extremamente duro, en-
quanto os candidatos nem sempre estão preparados à altura, gerando, 
por consequência, grande número de cargos não preenchidos. 

Por outro lado, deve-se levar em consideração a cultura brasi-
leira de litigar, da necessidade de resolver conflitos no Judiciário, não 
optando por quaisquer outros meios alternativos de resolução, tanto 
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por parte do requerente, que busca prontamente o auxílio Judicial, 
como por parte do requerido, que se recusa a reparar a violação de 
um direito espontaneamente (VIEIRA, 2021). 

Somado a isso, há ainda um terceiro fator que corrobora para a 
lentidão do sistema judicial brasileiro, que é a alta burocracia dos ritos. 
De acordo com o Professor Pierpaolo Cruz Bottini, um dos aspectos 
que trava o processo é o “tempo de gaveta”, que c corresponde aos 
momentos em que o processo está parado por burocracias processu-
ais, que corresponderiam a 80% da duração dos processos. 

Pelo exposto, algumas medidas já foram tomadas, e continuam 
sendo, para que a problemática que envolve o Poder Judiciário seja mi-
nimizada. Entre as mais variadas medidas, é nítido que o incentivo aos 
meios alternativos à resolução de conflitos é altamente recomendável, 
podendo colaborar, e muito, para o aumento da eficiência do Poder Ju-
diciário, bem como para garantir maior segurança jurídica para àqueles 
que precisarão recorrer à tutela jurisdicional do Estado, diminuindo os 
entraves que prejudicam o Judiciário (SOUZA, 2017). 

Os Benefícios na Implementação de Métodos Alternativos de 
Resolução Conflitos

Conforme previamente abordado, as novidades legislativas 
estão direcionadas para a solução célere e precisa de conflitos, re-
correntes da coletividade, isto se dá, pois, como muitos sabem, há 
um forte congestionamento de demandas nas mãos do Poder Judi-
ciário. Todavia, as mudanças não se realizam apenas para facilitar o 
trabalho do poder público, mas também, para garantir os direitos em 
questão a quem os pertencem. 

Grande parte das ações não findam nos prazos que, algumas 
vezes, encontram-se previstos em lei, o que obstaculiza a vida dos 
polos passivos e ativos dos processos e lotam as autoridades de de-
mandas que poderiam facilmente ser resolvidas pelos interessados. 
A partir daí, já é possível avistar mais vantagens na implementação 
desses meios alternativos. 

Para Marquesi (2018) o campo do direito civil, um dos exem-
plos mais didáticos é o do instituto da Usucapião, cujos seus proces-
sos são conhecidos por extrema falta de celeridade. Com a modalida-
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de advinda da desjudicialização, tornou-se possível, em alguns casos, 
com requisitos específicos, garantir o direito do usucapindo de obter a 
conclusão do procedimento no prazo estimado de 120 dias.

 A mudança que adicionou a modalidade ao instituto da Usuca-
pião chegou em 2015, e, em 2017, com a Nova Lei de Regularização 
Fundiária (13.465/2017), já sofreu alterações significativas a fim de 
tornar a medida mais acessível.

Em se tratando da esfera trabalhista, a reforma legislativa ins-
tituída pela Lei 13.467/2017, levou à CLT o acordo extrajudicial, que 
apenas possui como requisito alguns cuidados para que possa ser 
homologado por um Juiz de direito, pois, sempre deverá haver o in-
tuito de garantir segurança jurídica às partes hipossuficientes, que no 
caso da relação de emprego, é o trabalhador. 

A fim de promover a melhor visualização dessas melhorias, vale 
citar o âmbito penal, onde recentemente, em 2019, foi implementado 
o Acordo de Não Persecução Penal, trazido pela Lei n° 13.964/19, co-
nhecida como “Pacote Anticrime”. Neste caso, desde que, o réu cumpra 
os requisitos, poderá não ser processado e julgado no âmbito criminal.

A medida do Pacote Anticrime visa beneficiar à vítima, que re-
ceberá pelos danos; ao denunciado, que não terá sua ficha suja e terá 
mais uma oportunidade de seguir sua vida honestamente; e ao Poder 
judiciário que terá menos causas pequenas para julgar, podendo as-
sim, dar atenção aos numerosos processos longos que possui. 

Isto posto, a fim de evitar a insegurança jurídica, pois, muitos 
preferem ter suas batalhas judiciais decidias por um Juiz de Direito, 
os meios alternativos aos processuais são opcionais, incluindo, até 
mesmo o já citado Acordo de não Persecução Penal. Não obstante, 
com o intuito de diminuir a inseguridade do povo, o legislativo costuma 
incluir como requisito para concluir os procedimentos, a presença de 
um defensor devidamente constituído. 

Destarte, tanto os procedimentos citados neste tópico, como vá-
rios outros requerem a presença do advogado, para assegurar que tudo 
seja feito em conformidade com a lei, com o único objetivo de beneficiar 
as partes, a lei não pode tender a avançar contra a igualdade processual.

Deste modo, videia-se que, observar as dificuldades do Poder 
Judiciário, pode ser a melhor forma de compreender o quão benéfico 
evitar o processo pode ser para os conflitantes. 
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Análise de Dados do CNJ e Contextualização

Sabe-se, segundo dados levantados pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que a duração média de tramitação de um determi-
nado processo nas varas estaduais após a fase de execução gira em 
torno de 05 anos e 2 meses. Muitos são os fatores que levam a toda 
essa demora, incluindo a escassez de magistrados para julgarem e 
darem prosseguimento aos ditames e procedimentos legais do pro-
cesso, e a baixa adesão a cultura conciliativa e negocial de resolução 
de conflitos.

No Brasil, na contramão do que ocorre em países desenvolvi-
dos, não há uma elevada aquiescência na procura de um advogado 
pelo jurisdicionado de forma consultiva. Geralmente, quando uma das 
partes procura contratar um patrono para representar seus interesses 
juridicamente, as condutas que levaram a surgir aquela lide já ocorre-
ram. Nesse sentido, é possível inferir que boa parte das causas que 
tramitam atualmente pelas instâncias do poder judiciário, poderiam ser 
evitadas caso esses litigantes tivessem contratado uma consultoria ju-
rídica antes de tomarem uma decisão importante. Não há óbices para 
dizer que a falta de conhecimento técnico e jurídico de aplicação das 
leis aos casos concretos pelos cidadãos, acabam os deixando vulne-
ráveis a situações de descumprimento do ordenamento jurídico pátrio. 

Uma outra aposta do CNJ para diminuir o tempo médio de du-
ração de um processo e o alto acúmulo de causas a serem julgadas, 
foi uma das principais inovações no CPC (Código de Processo Civil) 
de 2015.  A partir dessa nova lei, a audiência de conciliação ou media-
ção se tornará obrigatória caso ambas as partes não se pronunciem 
de forma contrária. Nesse segmento, essa inovação legislativa tem 
como objetivo estimular que os jurisdicionados resolvam suas deman-
das antes de o réu ter que apresentar contestação, e dar prossegui-
mento aos ritos oficiais do processo. 

Segundo o doutrinador Pablo Stolze Gagliano, essa novidade 
é benéfica tanto para as partes quanto para o sistema judiciário, pois 
a resolutiva da demanda é mais veloz, o que agiliza a resolução do 
conflito. Mas, os benefícios não param por aí: em um processo co-
mum, em que o autor apresenta petição inicial, e o réu apresenta a 
contestação, e o processo segue o rito padrão, quem decidirá como o 
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problema será solucionado será o juiz, que é teoricamente imparcial. 
Entretanto, caso as partes resolvam negociar sua lide nas audiências 
de conciliação e mediação (a depender do caso concreto), o resultado 
do acordo será feito entre as próprias partes, isto é, quem decidirá o 
que é melhor para elas, são elas mesmas, e não uma pessoa estra-
nha a relação que não conhece todas as peculiaridades do acordo 
que anteriormente fora feito. 

Tentar resolver de maneira pacífica é um dos princípios basi-
lares da cultura negocial. Além disso, utilizar formas consensuais de 
resolução de conflitos é uma maneira de humanizar o poder judiciário, 
afastando aquela velha ideia de lentidão e de decisões robotizadas 
que está impregnada no senso comum. 

A conciliação deve se mostrar interessante para o Poder 
Judiciário e para os litigantes. Para o primeiro, a concilia-
ção é sempre vantajosa, pois fomentar a auto composi-
ção é uma forma mais barata e rápida de gerir o conflito 
do que investir no complexo aparato necessário à abor-
dagem contenciosa (ALVES, 2015, p.129).

Investir, seja na conciliação ou na mediação, ou em qualquer 
outra forma de resolução extrajudicial de conflitos, como a arbitragem 
ou a constelação familiar, é diminuir também os gastos da máquina 
pública com o judiciário, tendo em vista que é muito mais econômico 
resolver toda aquela demanda em algumas sessões de conciliação/
mediação, do que mover todo um enorme aparato para se produzir 
provas complexas, em um processo que pode ser resolvido a partir do 
diálogo entre as partes. 

Art. 334, §8º. O não comparecimento injustificado do au-
tor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 
com multa de até dois por cento da vantagem econômica 
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da 
união ou do Estado. (BRASIL, 2015).

Na tentativa de fomentar a cultura negocial, o CPC/2015, esta-
beleceu que será crime contra à dignidade da justiça, o não compare-
cimento injustificado de uma das partes na audiência de conciliação/
mediação, quando essa tiver sido devidamente marcada, quando for 
o caso, respeitando às regras do CPC. 
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 Outro fator interessante sobre essas formas consensuais, é 
que segundo dados do próprio CNJ, como nessa modalidade são as 
próprias partes que chegam a um acordo, é mais fácil de esses acor-
dos serem observados e cumpridos, do que se comparado à decisão 
unilateral do juiz em uma sentença. 

Apesar dos diversos benefícios que essas iniciativas podem 
causar para o descongestionamento de julgamentos de processos 
antigos, dados do estudo do “Relatório Justiça em Números 2021”, 
produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, apontam que durante o 
período da pandemia, o número de acordos homologados após essas 
seções diminuiu consideravelmente. Segundo a pesquisa, a principal 
causa pode estar atrelada ao não-funcionamento de algumas varas 
durante o período pandêmico, em virtude das restrições causadas pe-
las medidas de isolamento social. 

Dessa forma, deve-se sempre, nos casos em que a legislação 
permitir, aconselhar as práticas consensuais. Após a promulgação da 
Constituição Democrática de 1988, vários direitos foram assegurados 
aos cidadãos. Havia, antes da promulgação dessa carta magna, um 
viés totalmente totalitário e antidemocrático que pairava sobre o or-
denamento jurídico brasileiro. Com a promulgação da mesma, vários 
direitos que foram reprimidos durante décadas, começaram a vigorar 
no Brasil, fato que fez com que o número de ações aumentasse ex-
ponencialmente durante esses últimos anos. Apesar do aumento de 
litigantes, a elevação do número de magistrados e infraestrutura para 
o efetivo cumprimento da justiça não ocorreu de forma equânime, o 
que resultou no cenário atual de demora excessiva para o julgamento 
das ações. Uma das soluções encontradas foi a de incentivar e pro-
porcionar a cultura da auto composição, como fora aqui apresentada. 

Conciliação

 A conciliação é um dos métodos extrajudiciais mais utiliza-
dos hodiernamente para a resolução de conflitos. Desse modo, o juiz 
ou um conciliador designado atua como uma terceira pessoa na lide, 
com o propósito de intermediar o conflito e propor, de forma que seja 
possível, o estabelecimento de um acordo entre as partes. Ademais, 
um dos motivos da conciliação ser tanto utilizada na justiça brasileira 
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é pelo fato de que ela é uma forma muito mais célere, eficaz, acessí-
vel e pacífica para a resolução de conflitos do que as outras formas. 
Outrossim, esse método da conciliação não somente utilizado, mas 
também incentivado pelo Código de Processo Civil, como pode-se 
verificar por meio do artigo 165, in verbis:

Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de 
solução consensual de conflitos, responsáveis pela rea-
lização de sessões e audiências de conciliação e media-
ção e pelo desenvolvimento de programas destinados a 
auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (BRASIL, 
2015).

Segundo o § 2º do referido artigo 165,  ́Ó conciliador, que atu-
ará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 
entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a 
utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que 
as partes conciliem´́ . Desse modo, a autocomposição dos conflitos, 
disposta no caput do artigo 165 é realizada por meio da solução de um 
acordo justo para as partes, não havendo desse jeito, perdedores ou 
vencedores. O Juiz ou o conciliador, deve, desse modo, intermediar a 
lide e propor uma solução, agindo sempre por meio da independência e 
imparcialidade, princípios esses dispostos no artigo 166 do CPC:

Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas 
pelos princípios da independência, da imparcialidade, da 
autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralida-
de, da informalidade e da decisão informada (BRASIL, 
2015).

Mediação

Diferentemente da conciliação, na mediação a terceira pessoa 
não vai propor uma solução, mas sim as partes. O mediador tem por 
propósito facilitar o diálogo entre as partes, a ponto de que elas pró-
prias apresentam as soluções para a resolução de conflitos. Apesar 
de ser antiga a ideia de institucionalização da mediação, tendo em 
vista a apresentação na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei 
(4.827) destinado a regulamentar da mediação no ano de 1998, a 
mediação é um método extrajudicial recente, considerando que foi 
integrada no ordenamento processual somente no Código de 2015, 
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por meio da Lei 13.140. De acordo com o parágrafo único do artigo 
1º da Lei nº 13.140/2015, “considera-se mediação a atividade técnica 
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido 
ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desen-
volver soluções consensuais para a controvérsia”. A referida lei prevê 
dois tipos de mediadores, o extrajudicial e o judicial (artigos 9° e 11°, 
respectivamente). Segundo o artigo nono, entende-se por mediador 
extrajudicial, qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das par-
tes e seja capacitada para fazer a mediação, independentemente de 
integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, 
ou nele inscrever-se. De acordo com o artigo 165, § 3º, do Código de 
Processo Civil de 2015, in verbis:

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos 
casos em que houver vínculo anterior entre as partes, 
auxiliará aos interessados a compreender as questões 
e os interesses em conflito, de modo que eles possam, 
pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por 
si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios 
mútuos (BRASIL, 2015).

Constelação Familiar

Inicialmente, para fins de breve conceituação, a constelação 
familiar – ou então Constelação Sistêmica, segundo Figueiredo, Paiva 
e Morato (2018), é um projeto de reaproximação familiar em que se 
utiliza o histórico dos laços familiares, isto é, desde o passado até a 
presente geração. 

Em tese, com o intuito de identificar pontos negativos possi-
velmente repassados adiante, no ato da psicoterapia, são formuladas 
perguntas ao paciente, sendo certo que o Constelador Familiar irá 
persuadi-lo para então obter informações importantes sobre os seus 
membros de sua família, desde fatos criminosos, a questões de rela-
cionamento pessoal até graves doenças, por exemplo. 

A partir disso, é possível se extrair algumas questões internas 
e comportamentais, assim como descobrir traumas pessoais e medos 
repassados por simples influência, por exemplo (HUBACK, 2020). Ao 
final da análise o profissional irá buscar por soluções ao caso concre-
to. Destaca-se que tal método pode ser utilizado independentemente 
de os familiares terem ou não sido conhecidos entre si.
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Em verdade é um método não usual pela Psicoterapia, sendo 
certo que a ideia é utilizar desta técnica como um complemento com 
as demais utilizadas pelos diversos profissionais da saúde (NORO-
NHA, 2020). A tanto vale ressaltar, que o SUS permite a sua utilização 
(FIGUEIREDO; PAIVA; MORATO, 208) o que demonstra a legalidade 
e permissão estatal de seu uso à saúde dos pacientes. 

Nessa entoada, é forçoso reconhecer que Direito de Família é 
a base intrínseca da nação contemporânea, devendo o Estado bem 
como a comunidade no geral, poder-se valer de todos os meios exis-
tentes para proteger, manter e resguardar as partes, que no tanto, po-
dem ser vulneráveis, o que enseja a responsabilidade coletiva. Dessa 
forma, não deveria haver motivos nulos e insuficientes impedindo a 
sua utilização, pela questão de ser algo relativamente novo, recente, 
de pouco reconhecimento na prática (BRASIL, 1988).

É bom acentuar que tal instituto pode perfeitamente se coadunar 
com os princípios basilares da doutrina de Direito de Família como o 
princípio da afetividade e o da solidariedade familiar; posto que nesta 
técnica se prestigiará a formação do sujeito através do companheirismo, 
da solidariedade, aquela do dever do outro de amparar a própria rede 
familiar, ainda que seja de geração passada e desconhecida. O objetivo 
ao final é que o instrumento propicie o alcance da felicidade alheia.

E por outro lado, em consequência, poderá por demais ser 
amenizada a utilização da Voz Judicial, como fim de um litígio familiar. 
É certeiro que em inúmeros casos por questões de foro íntimo, deve-
ria se destacar desta vez o princípio da não intervenção Estatal. 

Por tal via, possibilita-se a redução de processos judiciais; 
além é claro do evitamento de desgastes emocionais desnecessários, 
transformando-se em algo verdadeiramente positivo, em detrimento 
do atual fenômeno do ativismo judicial. 

Por fim, a contestação familiar se denomina muito mais como 
uma conexão do familiar com o seu passado. Nesse dialeto, acaba-se 
sendo um meio não usual, do que em outros meios de resolução de 
conflito, como a conciliação e mediação, o que não significa que é 
algo banal a ponto do seu descarte; sendo ideal a sua complementa-
ção com outros meios próprios da saúde.
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Da  Arbitragem

Com a intenção de definição, utiliza-se as palavras de Scavane 
Junior (2018) 

A arbitragem pode ser definida, assim, como o meio pri-
vado, jurisdicional e alternativo de solução de conflitos 
decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis por 
sentença arbitral, definida como título executivo judicial 
e prolatada pelo árbitro, juiz de fato e de direito, normal-
mente especialista na matéria controvertida (SCAVONE 
JUNIOR, 2018).

Assim, por vias próprias, ela se tornou um meio diverso a sea-
ra judicial, só que no âmbito privado e de forma prévia a algum futuro 
conflito, ora, em que está se terá um terceiro, imparcial, denominado 
de árbitro, dotado de poder decisório, sobre certas paridades e confli-
tos entoados no caso concreto.

A arbitragem como um dos meios importantes e existentes, 
por já ter uma certa autonomia, foi positivada através da lei 9.307/96 
(BRASIL, 1996). Nesse avanço, tal norma previu inclusive a faculdade 
da Administração Pública poder utilizar deste meio diverso, ressalva-
do para apenas direitos disponíveis, por inteligência do artigo 1º § 1, 
cumprindo assim os princípios que regem os entes públicos, poden-
do-se destacar a eficiência por exemplo, em que se pode diminuir e 
evitar burocracias (BRASIL, 1996)

No caso, as partes poderão eleger cláusulas convencionais, 
tais como eleição de foro, por exemplo, sendo certo que haverá um 
procedimento arbitral, em que as partes poderão estar devidamente 
representadas por seus advogados, sendo que além de prestarem o 
próprio depoimento pessoal, poderão ser realizadas inclusive a voz de 
testemunhas, se assim for necessário. 

Nessa entoada, é verídico que tal instituto tem total égide no 
princípio da autonomia privada, em vista de que as partes terão maior 
liberdade de atuar, gerenciar e negociar a própria situação em tela.

Enfim, tal instituto é finalizado, onde o árbitro terá uma palavra 
‘’final’’ por meio da sentença arbitral, onde valerá como um compro-
misso arbitral, conforme exposto na própria norma.

Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução 
de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de 
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arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória 
e o compromisso arbitral. Art. 9º O compromisso arbitral 
é a convenção através da qual as partes submetem um 
litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo 
ser judicial ou extrajudicial. Art. 23. A sentença arbitral 
será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada 
tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação 
da sentença é de seis meses, contado da instituição da 
arbitragem ou da substituição do árbitro (BRASIL, 1996).

É importante mencionar que a sua autonomia foi garantida, 
em vista de que a sentença não estará sujeita a recurso e nem de 
homologação pelo Poder Judiciário. Por inteligência do Art. 18 da Lei 
9307: ‘’O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir 
não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário’’ 
(BRASIL, 1996).

Portanto, não se pode deixar de esclarecer que a decisão na 
sentença arbitral constitui de pleno direito como título executivo judicial, 
ressalvando-se que tal decisão faz coisa julgada material quando se há 
cunho decisório no que tange ao mérito do litígio (BRASIL, 2015)

Entretanto, caso remanesça o conflito, e levando em conside-
ração o princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário como boca 
do acesso à Justiça (BRASIL, 1988), seja qual for a questão de fato 
e/ou de direito, as normas de processo civil deverão ser regidas, con-
forme os parâmetros concordados na arbitragem, vinculando ao Juízo 
natural de certa forma. 

 Ao tanto, vale aduzir inclusive que será necessária a tomada 
de medidas judiciais, em alguns casos obrigatória, conforme pontua 
a Obra de Scavone Junior corretamente: ‘’a) Execução da sentença 
arbitral; b) Cláusula arbitral vazia; c) Nulidade da cláusula arbitral ou 
da sentença arbitral; e, d) Execução de medidas coercitivas durante 
o procedimento arbitral, como a condução coercitiva de testemunha’’.

Desse exposto, por fim, fica claro, que a intenção deste insti-
tuto é nada mais de que corroborar com outros meios de solução, se 
coadunando com a celeridade da justiça, da amplitude da administra-
ção do corporativismo privado, prestigiando que as próprias partes 
possam ser livremente convencionais sobre seu litígio, e podendo um 
terceiro ter uma palavra final, este técnico na matéria de fato e de 
direito, com poder equiparado ao juiz togado no desempenho da ati-
vidade arbitral.
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CONCLUSÃO

Em épocas passadas, quando um direito não era atendido, o 
ideal era buscar ajuda na justiça para que a melhor decisão fosse to-
mada por um juiz. Atualmente existem inúmeras alternativas que não 
buscam somente respostas, mas também, buscam fazer com que as 
pessoas se compreendam, desse modo, na esteira da justiça huma-
na indispensável, uma série de normas surgem no setor jurídico o, e 
com a aplicação do Novo CPC o judiciário passou a promover uma 
alteração de paradigmas, fortalecendo o diálogo, por meio de méto-
dos alternativos na solução de conflitos em busca dos direitos não 
atendidos. 

O Novo Código de Processo Civil é a lei que orienta e impõe 
todo o andamento de um processo, ao determinar que se deve viabi-
lizar, sempre que possível a solução consensual de conflitos, além de 
encorajar seu estímulo, possibilitou que, mesmo que uma parte esteja 
passando por um processo judicial, poderá, a qualquer tempo, combi-
nar com seu defensor e com o defensor da parte contrária, para solicitar 
ao juiz suspensão do processo para tentar negociar fora dos autos, 
possibilitando sempre que necessário a comunicação entre autor e réu. 

A tendência pela solução de conflitos por meios alternativos 
ganhou espaço também no atual CPC, que vigorou em 18 de março 
de 2016, e tem como objetivo solucionar conflitos sem que haja pro-
cessos ou, mesmo que houver, que possam ser solucionados de uma 
maneira menos enfática e formal, contando com auxílio de terceiros 
treinados para isso. 

Tais métodos consensuais são ofertados como maneira de al-
cançar a justiça do caso concreto, sem a obrigação de deixar por 
responsabilidade do juiz a decisão de suas vidas. Dessa maneira, os 
indivíduos podem solucionar por si só as questões, tendo para isso, 
uma série de opções, conforme citado do decorrer desse estudo.

Durante muito tempo, tais institutos passaram por grandes mu-
danças, e atualmente, são previstos na Carta Magna de 1988, princi-
palmente no que diz respeito à previsão de acesso judiciário. Existem, 
portanto, um conjunto de métodos voltados para a promoção da con-
ciliação, utilizando-se de referência por exemplo o CNJ, Novo CPC, 
Lei de Medição e Conciliação, etc.
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As mudanças legislativas introduzidas a pouco tempo no or-
denamento jurídico brasileiro a fim de estimular o uso dos métodos 
alternativos na solução de conflitos, são bem-vindos e louváveis, prin-
cipalmente porque o judiciário mostra-se incapaz e ineficiente para 
cumprir eficazmente a missão de pacificação que lhe cabe. Nota-se 
então, que, os métodos alternativos de solução de conflitos são op-
ções viáveis e benéficas para aliviar o judiciário e reduzir a questão da 
morosidade na justiça brasileira. 
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RESUMO
O presente artigo aborda a relação do Brasil com o Sistema Interame-
ricano de Direitos Humanos. As sentenças proferidas pela Corte In-
teramericana de Direitos Humanos são importantes para se obter um 
panorama de quais as diretrizes adotadas pela Corte para proteção dos 
Direitos Humanos. O caso em apreço é importante por ser a primei-
ra condenação do Brasil em caso de trabalho escravo. Neste sentido, 
pretende-se, sobretudo,compreender os motivos pelos quais o país foi 
condenado.Por fim,objetiva-se analisar a sentença da Corte no caso 

mailto:amanda.caroline.claudia%40gmail.com?subject=
mailto:lucas_hbt91%40outlook.com?subject=
mailto:gouveiapricilla%40gmail.com?subject=


202

em questão, de forma acompreender os fatos que levaram o caso ao 
Tribunal, identificar as vítimas,verificar as violações de direitos huma-
nos cometidas pelo Brasil e oconteúdo da sentença condenatória. O 
método de pesquisa utilizado foi oqualitativo, a partir da análise do caso 
concreto, e exame de fontesbibliográficas e documentos legais.
Palavras-Chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos; Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos. Direitos Humanos; Fazenda 
Brasil Verde.

ABSTRACT
This article discusses Brazil’s relationship with the Inter-American Hu-
man Rights System. The judgments handed down by the Inter-Ame-
rican Court of Human Rights are important to obtain an overview of 
the guidelines adopted by the Court for the protection of human rights. 
This case is important as it is Brazil’s first conviction in the case of 
slave labor. In this sense, it is intended, above all, to understand the 
reasons why the country was condemned. Finally, the objective is to 
analyze the Court’s sentence in the case in question, in order to un-
derstand the facts that led the case to the Court, identify the victims, 
verify the human rights violations committed by Brazil and the content 
of the conviction. The research method used was qualitative, based 
on the analysis of the specific case, and examination of bibliographic 
sources and legal documents.
Key-words: Inter-American Court of Human Rights; Inter-American 
Commission on Human Rights. Human rights; Brazil Green Farm

Introdução

Desde os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, os 
Direitos Humanos vem sofrendo constantes modificações, se inse-
rindo cada vez mais no cotidiano, sendo reconhecidos como sendo 
pertencentes a todos sem qualquer distinção e cuja efetivação vem 
sendo exigida em um sem número de documentos nacionais e inter-
nacionais.

Nas Américas o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 
composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos têm desempenhado um 
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papel singular no combate às violações de Direitos Humanos por par-
te dos países membros. 

Com um histórico de governos militares e democracias muito re-
centes os países americanos enfrentam desafios gigantescos para a efe-
tivação dos Direitos Humanos, e com o Brasil o cenário não é diferente. 

Mais de 230 anos depois da Revolução Francesa, 130 da abo-
lição da escravatura e pouco mais de 30 anos após a promulgação de 
sua Constituição Federal, e ainda com os fantasmas de uma ditadura 
que durou mais de 20 anos. o Brasil ainda se encontra violando de 
maneira sistemática os direitos humanos. E esse cenário se torna ain-
da mais preocupante com os casos de trabalho escravo descobertos 
pelo Ministério do Trabalho e seus fiscais. 

Nessa seara é importante conhecer a primeira condenação do 
Brasil relativa a essa temática e quais os desdobramentos depois da 
sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O artigo é divido em dois capítulos, no primeiro, é realizada 
uma pesquisa bibliográfica sobre o surgimento do Sistema Interame-
ricano de Direitos Humanos e os órgãos que o compõe, bem como 
o pape que desempenham. E posteriormente é feia uma análise da 
sentença proferida pela corte e seus reflexos no Brasil.

1. Sistema Interamericano de Direitos Humanos: A Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos

A Segunda Guerra Mundial tornou evidente a necessidade dos 
países adotarem sistemas de proteção de direitos humanos e meca-
nismos para implementação e efetivação destes.

Pode-se colocar como início da primeira fase de internaciona-
lização dos direitos humanos a segunda metade do século XIX com 
seu fim na Segunda Guerra Mundial. A convenção de Genebra de 
1864 é tido como o primeiro documento de caráter normativo inter-
nacional, deste funda-se o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
no ano de 1880. Nessa seara de internacionalização Flavio Konder 
COMPARATO aduz que a luta contra a escravidão foi outro movimen-
to que acompanhou essa tendência, com o Ato Geral da Conferência 
de Bruxelas, de 1890, estabelecendo as primeiras regras internacio-



204

nais que visavam combater o tráfego de escravos, que seria seguida 
em 1926, em Genebra, pela Liga das Nações1. 

Embora o direito humanitário tenha, em um momento anterior, 
tentado efetivar essa proteção a direitos humanos, a exemplo da liga 
das nações, e esforços como os da Organização Internacional do Tra-
balho e a Corte Permanente de Justiça Internacional, apenas com o 
fim da Segunda Guerra Mundial e os horrores vividos com o holo-
causto, é que os movimentos em torno dos direitos humanos ganha-
ram contornos expressivos2. 

Na lição de Fernanda Frizzo BRAGATO “A partir da segunda 
metade do século XX, vem-se assistindo a um contínuo aparecimento 
de mecanismos legais para a proteção dos direitoshumanos, como 
forma de evitar que se transformem em retórica vazia3”.

Essa período pós guerra ficou marcado pelo surgimento de 
diversos instrumentos voltados para a defesa dos direitos humanos, 
o estabelecimento destes em diplomas legais nacionais, a busca pela 
criação de dispositivos na ordem internacional, além da regionaliza-
ção desses mecanismos, e acabaram por dar origens aos Sistemas 
Globais, onde toda e qualquer pessoa é sujeita de direito, e os Siste-
mas Regionais, quem abarcam pessoas e coletividades próprias de 
uma região, adaptando-se as particularidades locais e estabelecendo 
uma relação harmônica entre os sistemas4. 

Flavia PIOVESAN leciona que o Pacto da Liga das Nações ado-
tou dispositivos que visavam limitar o conceito até então existente de 
soberania estatal absoluta, passando a estabelecer sanções econô-
micas e militares por parte da comunidade internacional em face dos 
Estados que praticassem violações no campo dos direitos humanos5.

Na lição de Valério de Oliveira MAZZUOLI:

Quanto a questão da soberania dos Estados, o fato é 
que o direito em decorrência de sua evolução, passou a 
não mais se contentar em reger situações limitadas às 

1  COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2007. p. 38.
2  LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. Um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt.São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p.185.
3  CULLETON, Alfredo; BRAGATO, Fernanda Frizzo; FAJARDO, Sinara Porto. Curso de Direi-
tos Humanos.São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 105.
4  Idem.
5   PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12. ed. 
rev., ampliada eatualizada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 347
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fronteiras territoriais da sociedade – modernamente re-
presentada pela figura do Estado, passando a extrapolar 
na normatização os paradigmas originais de soberania 
estatal6.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948é o 
primeiro documento de proteção dos direitos humanos pós-guerra. 
Sua importância histórica, segundo Fabio Konder COMPARATO, re-
side em uma evolução de sete século em matéria de ética, já que his-
toricamente, cada povo considerava sua tradição e valores superiores 
aos demais, e a declaração vem trazer em seu artigo de abertura a 
igualdade entre todos os seres humanos7.

Nas diferentes civilizações da antiguidade, cada povo 
considerava seus valores éticos,consolidados em cos-
tumes tradicionais, como superiores aos dos demais po-
vos, os quaiseram tidos, por isso mesmo, como bárba-
ros, senão como inimigos. Além disso, no mundoantigo 
os indivíduos achavam-se absorvidos no grupo social, 
não tendo praticamentenenhuma autonomia de vida e 
atuação.A Declaração Universal de 1948 veio alterar ra-
dicalmente essa concepção ética, aoproclamar, desde 
o seu artigo de abertura, que “todos os seres humanos 
nascem livres eiguais, em dignidade e direitos”. Se todos 
nós, humanos, possuímos a mesma dignidade,nenhum 
povo, etnia, grupo religioso ou gênero sexual pode se 
considerar superior aos outros.Além disso, essa situa-
ção de substancial igualdade humana passou a concreti-
zar-se emdireitos; vale dizer, na capacidade reconhecida 
a cada qual – indivíduo ou grupo social – deexigir dos de-
mais o respeito à sua dignidade.Com isso, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos veio anunciar a abertu-
ra de umanova era na evolução histórica: a unificação da 
humanidade. Superando as divisões tribais,nacionais, 
étnicas ou religiosas, passamos todos a ter consciência 
de que formamos um sógrupo na face da Terra, unido 
pela condição de natural solidariedade. Tudo o que pre-
judicaum indivíduo, povo ou etnia prejudica também, ne-
cessariamente, a humanidade inteira8.

A Declaração Universal de Direitos Humanos serviu de modelo 
para a criação de instrumentos como o Pacto Internacional Sobre Di-
reitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais e o Estatuto de Roma. 

6  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9. ed. rev., atual. 
e ampl., SãoPaulo: RT, 2015. p. 683-684.
7  COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 40.
8  Ibidem, p. 42.



206

Nesse sentido assevera Sylvia Helena de Figueiredo STEINER: 

como consequência imediata o incremento na elabora-
ção de instrumentos internacionaisatravés de Tratados 
multilaterais de caráter genérico ou específico, mesmo 
entre nações não integrantes das Nações Unidas, além 
de fomentar a celebração de Tratados regionaissobre 
proteção geral ou de diversas parcelas de sujeitos, 
numa produção normativanunca dantes vista, aceleran-
do assim o processo de universalização e generalização 
dosprincípios de direitos fundamentais reconhecidos e 
protegidos por mecanismos decontrole supranacionais, 
dando-lhe imediata efetividade9

Esse processo de internacionalização dos direitos humanos 
levou ao Direito Internacional dosDireitos Humanos, e o processo de 
humanização do Direito Internacional, iniciado pelaDUDH conferindo 
um efetivo conceito a esse campo do Direito, com foco nauniversali-
dade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos.

A internacionalização dos direitos humanos, aconteceu em pa-
ralelo com um processo deregionalização também visando a efetiva-
ção de tais direitos e a proteção do ser humano. Nocaso do Brasil, o 
sistema regional que mais de perto interessa é o sistema criado no 
âmbito daOEA. Desta forma é importante discorrer sobre a regionali-
zação da proteção dos direitos humanos.

Esses sistemas repousam sua importância na tutela dos direi-
tos humanos no momento em que sua efetivação se mostrar deficien-
te ou omissa nos sistemas internos10.

No cenário Interamericano a origem do Sistema Regional pode 
ser percebido com a proclamação da Carta da Organização dos Es-
tados Americanos aprovada por ocasião da 9ª Conferência Intera-
mericana e da celebração da Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem. 

A Carta da Organização dos Estados Americanos de 1948, A 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, A 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 e o Protocolo 
de San Salvador, são os quatros instrumentos legais que formam o 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

9  STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A Convenção americana de direitos humanos e 
sua integração no processo penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 36-37
10  LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. O litígio estratégico no sistema 
interamericano de direitos humanos e o direito humano de migrar. Revista de Direitos Funda-
mentais & Democracia, Curitiba, v. 26, n. 1, p.184-210, jan./abr. 2021.
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Foi em 1948, na 9ª Conferência Internacional do Esta-
dos Americanos, que se deu o impulso inicial para uma 
verdadeira proteção aosdireitos humanos. Foi nessa 
Conferência que se assinou a DeclaraçãoAmericana 
dos Direitos e Deveres do Homem, assim como a Carta 
daOrganização dos Estados Americanos e se propôs a 
criação de uma Corte que efetivasse e materializasse 
os acordos nos quais os países estavam se inserindo. 
Foi então em 1959 criada a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, que não tinha a competência de punir 
os Estados que violassem os tratados. Somente a Corte, 
criada em 1978, abrangeu essa competência e começou 
a julgar e punir os Estados. Ela tem sua sede em San 
José da Costa Rica11.

Em relação à estruturação da Organização dos Estados Ame-
ricanos, a secretária Geral é o órgão central e permanente. A assem-
bleia geral ocorre em períodos de sessão uma vez ao ano. Sendo 
necessário podem ocorrer reuniões extraordinárias. A Reunião de 
Consulta é convocada a fim de considerar problemas de natureza 
emergencial e de interesse comum e para servir de Órgão de Consulta 
na aplicação do Tratado InterAmericano de Assistência Recíproca. O 
Conselho permanente recebe instruções e executa as orientações da 
Assembleia Geral e da Reunião de Consulta12.

Em 1978 é criada a Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos que recebe competência paraprocessar, julgar e punir os Estados 
membros por denúncias de violações de direitos humanos.

O Sistema InterAmericano de Direitos Humanos é estruturado 
em dois pilares que funcionamconjuntamente visando à tutela dos di-
reitos e garantias de direitos Humanos, quais sejam, aCIDH e a Cor-
teIDH.

Sobre a origem da Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos pontua MAZZUOLI:

é uma resolução e não um tratado. Trata-se da 
Resolução VIII, adotada na V Reunião de Consulta dos 
Ministros das Relações Exteriores, ocorrida em Santiago 
(Chile) em 1959. No entanto, a Comissão (que tem sede 
em Washington, D.C., nos Estados Unidos) começou a 
funcionar no ano posterior, seguindo o estabelecido pelo 
seu primeiro estatuto, segundo o qual sua função seria 
promover os direitos estabelecidos tanto na Carta da 

11  CULLETON, Alfredo; BRAGATO, Fernanda Frizzo; FAJARDO, Sinara Porto. Op. cit., p. 110.
12  Ibidem, p. 112.
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OEA, quanto na Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem. De acordo com a Carta da OEA, a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos é, além 
de órgão da Organização dos Estados Americanos, 
também órgão da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, tendo assim funções ambivalentes ou 
bifrontes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
por sua vez, é tão somente órgão da Convenção 
Americana (eis que diretamente criada pela Convenção). 
Embora todos os Estados-partes da Convenção 
Americana sejam obrigatoriamente membros da OEA, a 
recíproca não é verdadeira, uma vez que nem todos os 
membros da OEA são parte na Convenção Americana13

O autor acrescenta ainda que a Comissão é um órgão 
jurisdicionado à Convenção Americana de Direitos Humanos que 
resolve os casos de violação de direitos humanos perpetradas pelos 
Estados-partes da Organização do Estados Americanos e que tenham 
ratificado a Convenção14. 

Trata-se de tribunal internacional supranacional, capaz 
de condenar os Estados-partes na Convenção Ame-
ricana por violação de direitos humanos. A Corte não 
pertence à OEA, mas à Convenção Americana, tendo 
a natureza de órgão judiciário internacional. Trata-se da 
segunda e única corte instituída em contextos regionais 
(a primeira foi a Corte Europeia de Direitos Humanos,-
sediada em Estrasburgo, competente para aplicar a 
Convenção de 1950). Seu nascimento se deu em 1978, 
quando da entrada em vigor da Convenção Americana, 
mas o seu funcionamento somente ocorreu, de forma 
efetiva, em 1980, quando emitiu sua primeira opinião 
consultiva e, sete anos mais tarde, quando emitiu sua 
primeira sentença15.

A Comissão hoje possui competência para analisar e proteger 
inclusive direitos econômicos, sociais e culturais, além dos previstos 
no Protocolo Relativo à Abolição da Pena de Morte, na ConvençãoIn-
terAmericana para Prevenir e Sancionar a Tortura, na Convenção 
InterAmericana sobreDesaparecimento Forçado de Pessoas e na 
Convenção InterAmericana para Prevenir,Sancionar e Erradicar a 
Violência contra a Mulher16.

13  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit.,. p. 687.
14  Ibidem, p. 688.
15  Idem.
16  Ibidem, p.690.
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O Brasil se submeteu a jurisdição da Corte no ano de 1998 
através do decreto 89/1998. Até 2020 haviam sido admitidos 99 casos 
contra o Brasil17. 

A CIDH é encarregada da promoção e proteção dos di-
reitos humanos no continente americano, sendo um ór-
gão principal e autônomo da OEA, composta por sete 
membros nacionais dos Estados membros da Organi-
zação, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais 
alta autoridade moral, de reconhecida competência em 
matéria de direitos humanos, que reúnam as condições 
requeridas para o exercício das mais elevadas funções 
judiciais. Os membros da CIDH devem ser pessoas de 
notório saber jurídico no tema Direitos Humanos, não 
podendo compor a CIDH mais de um membro do mes-
mo país, os quais são eleitos a título pessoal pela As-
sembleia Geral da OEA, conforme lista de candidatos 
proposta pelos governos dos Estados-membros. São 
eleitos para um período de quatro anos, sendo apenas 
uma reeleição permitida18.

O procedimento perante a Comissão segue os termos dispos-
tos no artigo 48.1 da Convenção, iniciando-se com o exame de ad-
missibilidade da denúncia e conferência do prévio esgotamento dos 
recursos internos, apuração dos fatos seguido da fase conciliatória. 
É elaborado um informe de caráter preliminar sendo encaminhado às 
partes e ao Secretário Geral da OEA. Nos casos em que a concilia-
ção resta infrutífera a Comissão pode submeter o caso a corte19.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos consiste em um 
órgão judicial autônomo, estabelecido em 1978, com sede em San 
José – Costa Rica. Sua definição se encontra no artigo 1º de seu 
estatuto que dispõe:

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma ins-
tituição judiciária autônoma, cujo objetivo é a aplicação e 
a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. A CorteIDH exerce suas funções em confor-
midade com as disposições da citada Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos e deste Estatuto20

17  INFORMES DE ADMISSIBILIDADE. Organização dos Estados Americanos. Disponível 
em: <https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/admisibilidades.asp?Country=BRA&Year=1998> 
acesso em: 07 ago. 2021. 
18  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit.,. p. 695.
19  Idem.
20  ESTATUTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portu-
gues/v.estatuto.corte.htm> Acesso em: 08 ago. 2021.

https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/admisibilidades.asp?Country=BRA&Year=1998
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A Corte recebe as denúncias por intermédio da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos. Recebida uma denúncia, a Comis-
são envia relatórios e recomendações aos Estados para que cessem 
ou revertam as violação, e não sendo atendida pelo Estado membro 
ela direciona a denúncia à Corte. 

Merece destaque a prerrogativa da CIDH de remeter 
casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, se 
o Estado envolvido tiver aceito a jurisdição da Corte e 
se a Comissão considerar que este não deu andamen-
to adequado às Recomendações, contidas no relatório 
aprovado de acordo com o artigo 50 do Regulamento21.

Desta forma a capacidade postularia perante a corte é apenas 
da Comissão e dos Estados-membros. Suas sentenças são definiti-
vas e inapeláveis. Caso ocorra o descumprimento de uma decisão 
existe a possibilidade de ser encaminhado um informe à Assembleia 
Geral da OEA que atuará politicamente junto ao Estado infrator. 

A CorteIDH é composta por sete juízes escolhidos para 
um mandato de 6 anosemAssembleia Geral da OEA100, 
pelos Estados-partes da Convenção Americana de Di-
reitosHumanos, sendo que a eleição ocorre nos mes-
mos moldes dos membros da CIDH101,conforme uma 
lista tríplice de candidatos propostos pelos Estados, a 
partir da solicitação doSecretário-Geral da OEA aos Es-
tados-partes da Convenção Americana de Direitos Hu-
manos,ocorrendo a eleição por voto secreto e maioria 
absoluta, na última sessão da AssembleiaGeral, antes 
do término do mandato dos juízes anteriores22.

Estabelece a Convenção Americana de Direitos Humanos 
que a CorteIDH exercerá função consultiva em relação à interpreta-
ção das disposições da própriaConvenção Americana de Direitos Hu-
manos ou de outros tratados que versem sobre a proteçãodos direitos 
humanos, ou que envolvam conflitos entre as leis internas dos Esta-
dos-membros ea Convenção Americana de Direitos Humanos.

A vinculação do Brasil à CorteIDH deu-se por força da rati-
ficação da Convenção Americanade Direitos Humanos pelo Brasil, 
havendo então expresso reconhecimento da jurisdição da CorteIDH 
para resolver litígios envolvendo nosso país.

21  LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. Op., cit.
22  ESTATUTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portu-
gues/v.estatuto.corte.htm> Acesso em: 08 ago. 2021

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.estatuto.corte.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.estatuto.corte.htm
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2. O Brasil e sua responsabilização por violação de Direitos Hu-
manos. Caso trabalhadores da Fazenda Brasil Verde x Brasil

A constituição Federal de 1988 representa um marco para a 
democracia no Brasil, consolidando direitos e garantias fundamentais 
e buscando consolidar as relações com foco na cidadania e na digni-
dade da pessoa humana23. Desta forma, nota-se a Constituição Fede-
ral de 1988 buscou proteger o trabalho e conceder direitos e garantias 
fundamentais relativas a ele24. 

O Brasil é signatário de diversos tratados que abordam a pro-
teção e defesa dos direitos humanos, em especial a Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos. Ainda, como visto, o Brasil se subme-
teu à jurisdição da CorteIDH.

Assim, com a decisão do Brasil de se submeter à jurisdição da 
Corte nasce a obrigação em cumprir integralmente as decisões profe-
ridas pela Corte. Todavia, como será visto mais adiante, nem sempre 
as decisões são cumpridas em sua totalidade. 

nos moldes da CF/88, sendo o Brasil pautado como Es-
tado Democrático de Direito, se torna imperioso o fiel 
cumprimento dos tratados internacionais, notadamente 
aqueles que versam sobre direitos humanos, caso con-
trário, além do prejuízo para as relações internacionais 
do país, também caracterizaria verdadeiro retrocesso à 
garantia dos direitos fundamentais e poderia ensejar a 
responsabilidade internacional do Estado25.

O Brasil sofreu diversas condenações por violação de direitos 
Humanos entre estas, está o processo conhecido como trabalhadores 
da Fazenda Brasil Verde vs. Estado Brasileiro. A sentença de outubro 
de 2016 responsabilizou o Estado brasileiro por não adotar medidas 
suficientes para o combate ao trabalho escravo nessa fazenda, bem 
como pela apuração e punições deficientes em relação aos responsá-
veis e na indenização às vítimas. 

A responsabilidade internacional do Estado está pautada no 
artigo 63 da Convenção, e na lição de André de Carvalho Ramos 
“a responsabilidade do Estado consubstancia-se na obrigação de re-

23  PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 21.
24  DELGADO, Maurício Goldinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. Revista de 
direitos e garantias fundamentais. n. 2. 2007. p. 15.
25  PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 22.
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parar danos da violação de norma do direito internacional26”. Nessa 
seara o autor dispõe para se responsabilizar um Estado devem estar 
presentes os elementos “fato ilícito, comissivo ou omissivo, resultado 
lesivo e nexo causal entre o fato e o resultado lesivo27”.

Constatada a responsabilidade, deve o Estado proceder a re-
paração às vítimas e interromper os desdobramentos da violação de 
tal modo que as reparações determinadas mitiguem esses efeitos.  
Assim, a natureza e o quantum indenizatório vão estar pautados pela 
dimensão dos danos causados à vítima, e balizados em não gerar 
enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório frente a violação28. 

No geral, o trabalho escravo no Brasil está relacionado com a 
vulnerabilidade dos trabalhadores rurais, de tal forma, que situações 
como a inacessibilidade à terra e aos meios de produção, a ausência 
de oportunidades laborais, desemprego acentuado, falta de oportuni-
dades de estudo e desconhecimento de seus direitos básicos, perpe-
tuam a escravidão29. 

No caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil verde vs. Brasil 
no dia 04 de março de 2015 a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos enviou a Corte relatório sobre trabalhadores em situação 
de escravidão na fazenda Brasil Verde, munícipio de Sapucaia, esta-
do do Pará. Sapucaia é um município localizado no sul do estado do 
Pará, com uma economia voltada para a agricultura, como o maior 
setor gerador de empregos na cidade30.

Os trabalhadores eram levados à fazenda com a promessa de 
pagamento por produção. Antes de chegarem a fazenda, cada tra-
balhador recebia uma determinada quantia a título de adiantamento, 
os custas da viagem até a fazenda também entravam na conta do 
trabalhador. E assim, a dívida só aumentava, tornando impossível 
para o trabalhador quitar esses valores. 

Esse costume de endividar cada vez mais o trabalhador, de 
modo que, este nunca consiga deixar o trabalho naquele local é uma 

26  RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação de direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 69.
27  Ibidem, p. 75.
28  Ibidem, p. 78.
29  Ibidem, p. 80.
30  PASSOS, Patrick Heleno dos Santos. SILVA, João Ulisses Barata da. Aspectos socioeco-
nômicos e produtivos do município de Sapucaia - Pará, Amazônia, Brasil. Revista Observató-
rio de la Economía Latino americana. Brasil, 2016. Disponível em: <http://www.eumed.net/
cursecon/ecolat/br/16/sapucaia.html>. Acesso em: 08 ago. de 2021.

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/16/sapucaia.html
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/16/sapucaia.html
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prática recorrente que resulta no cerceamento da liberdade do traba-
lhador e sua inserção em um regime de trabalho escravo31. 

Ao chegar na fazenda, suas Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social são recolhidas sob a desculpa de que serão registrados o vínculo 
trabalhista, o que não ocorre, e a partir dali, toda alimentação, equipa-
mento e estádia são incluídos na conta do trabalhador. Ademais, todo 
produto que o trabalhador venha a precisar é obrigado a comprar em 
armazéns da própria fazenda, e nesse ciclo sua dívida nunca termina. 

No relato de um dos trabalhadores da fazenda:

Quando a gente chegou lá tinha muita gente daqui do 
Piauí. Lá a gente roçava juquira. Era muito espinho, es-
pinho bravo, a gente andava dentro d’água, água que 
dava na cintura. Lá, tinha deles [trabalhadores] que esta-
va lá... Eles diziam que ia fazer com nós o que fazia com 
eles. Eram amarrados, chegavam a amarrar pelo pé, os 
capangas mesmo de lá de dentro fazia isso, amarravam 
com corrente [...] E lá não tinha chuva, não tinha esse 
negócio de chovendo não, o relâmpago cortava o céu de 
ponta a outra, chega faiscava fogo no varal, nas foices 
e a gente cortando [juquira] direto, ninguém parava não, 
era mesmo sem parar. E eles [encarregados da fazenda] 
dentro de uns carrões ou montado numas mulas lá. O 
horário lá era cinco horas... às vezes tinha dia, que a 
gente chegava nove horas do serviço. Pensava que eles 
iam dormir na sede, mas eles passavam a noite escon-
didos na mata. E quando a gente se espantava, chegava 
lá dois, três na carradas, tudo armado olhando se algum 
tinha fugido. Assim, eles não paravam de jeito nenhum. 
Quando dava de madrugada, três horas da manhã eles 
chegavam gritando, quem tivesse arrumado ia daquele 
jeito, quem tivesse de bermuda ia de bermuda, quem ti-
vesse descalço, ia descalço32.

As primeiras denúncias às autoridades brasileiras ocorreram 
entre os anos de 1988 e 1989, neste ano a Polícia Federal realizou 
uma inspeção na fazenda e no relatório final disse não encontrar ves-
tígios de trabalho escravo, apenas situações envolvendo violações de 
direitos trabalhistas33. 

31  MARTINS, José de Sousa. A Sociedade vista do Abismo: novos estudos sobre exclusão, 
pobreza e classes sociais. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002.p.145.
32  ROCHA, Cristiana Costa. Exorcizando o passado: experiências de trabalhadores migrantes 
escravizados a fazenda brasil verde, PA. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol.12, n.1, 
jan.-jul., 2019.
33  Idem.
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Nos anos seguintes, em 1993 e 1996 outras inspeções foram 
realizadas e novamente não fora constatado a prática de trabalho es-
cravo, apenas foram apontadas irregularidades e autuações laborais34. 

Somente no ano de 1997 com a fuga de dois funcionários o 
Ministério do Trabalho interviu e constatou a prática de trabalho es-
cravo, e foi proposta uma ação penal em face do proprietário e dos 
aliciadores dos trabalhadores. Em 2008 a ação penal foi extinta sem 
que os culpados fossem punidos35.  

Nesse interim, no ano de 2000 outros dois empregados conse-
guiram fugir e denunciar as condições em que eram mantidos, essa 
denúncia culminou em uma Ação Civil Pública do Ministério Público 
do Trabalho em face do proprietário da fazenda, que em um acordo, 
se comprometeu a cessar essas violações36. 

A Comissão recebeu a petição em novembro de 1998 apresen-
tada pela Comissão Pastoral da Terra e pelo Centro pela Justiça e o 
Direito Internacional. Na elaboração do relatório de admissibilidade e 
mérito, foi constatado pela Comissão que o Estado brasileiro deveria 
ser responsabilizado pela violação dos direitos dos direitos humanos 
previstos nos artigos 5-8, 22 e 2537 da Convenção38.

a CIDH indicou que o Estado reparasse as violações de di-
reitos humanos tanto materiais como morais averiguadas 
no caso, assegurando que fossem restituídos às vítimas 
os salários devidos pelo trabalho realizado e os montantes 
ilegalmente subtraídos, investigasse de maneira imparcial, 
eficaz e dentro de um prazo razoável os fatos relaciona-
dos com as violações de direitos humanos com o objetivo 
deesclarecer os fatos de forma completa e identificar os 
responsáveis a fim de impor as sanções pertinentes39

Houve por parte da Comissão a recomendação de que o Brasil 
adotasse medidas administrativas, disciplinares ou mesmo penais em 
face dos agentes estatais cujas condutas fossem omissas ou ilegais e 
que contribuíram para a impunidade dos fatos narrados na petição40. 

34  Idem.
35  Idem.
36  Idem.
37 Artigo 5.  Direito à integridade pessoal; Artigo 6.  Proibição da escravidão e da servidão; Ar-
tigo 7.  Direito à liberdade pessoal; Artigo 8.  Garantias judiciais; Artigo 22.  Direito de circulação 
e de residência; Artigo 25.  Proteção judicial.
38  LEAL, Môina Clarissa Hennig; HOFMANN, Grégora Beatriz. Análise do caso “fazenda bra-
sil verde vs. Brasil”: a atuação da corte interamericana de direitos humanos como mecanismo 
judicial efetivo para a proteção de direitos.Revista Húmus. v. 10, n. 29, 2020 p. 332-350.
39  Idem.
40  Idem.
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A Comissão ainda apontou que deveriam ser tomadas ações 
que fortalecessem o sistema judiciário, com ênfase em medidas le-
gislativas voltadas ao combate do trabalho escravo e a adoção de 
medidas de coordenação entre as justiças penais e trabalhista para 
evitar os conflitos e lacunas existentes no caso analisado, e evitar a 
impunidade dos agentes envolvidos41. 

Em sua defesa o Brasil alegou 10 exceções preliminares, todas 
foram rejeitadas. 

Na sentença da Corte, o Brasil foi condenado a reparar em 30 
mil dólares os trabalhadores encontrados na fiscalização de 1997 e 
em 40 mil dólares os trabalhadores encontrados em 2000 a título de 
danos moais pelas violações42. 

A atuação da Corte é de suma importância no contexto do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, configurando-se um 
importante instrumento para denunciar internacionalmente violações 
internas de direitos humanos, e denunciar retrocessos entre os paí-
ses-membros43. 

Como observado, após a Segunda Guerra Mundial, princípios 
como a dignidade da pessoa humana passaram a ser norteadores da 
atuação dos Estados e a estarem presentes em todas as Constitui-
ções e Tratados Internacionais, princípios que são inerentes a todos 
os seres humanos44.

Nesse sentido:

estabelece-se, pois, a compreensão de que os direitos 
fundamentais são dotados de uma dupla dimensão: uma 
subjetiva, como direitos exigíveis por seu titular em face 
do Estado; e uma objetiva, que segue uma lógica de 
“proteção por meio do Estado” e impõe um dever de ade-
quação da ordem jurídica no sentido de sua realização, 
a partir do momento em que são compreendidos como 
“diretivas e impulsos” vinculantes para todos os Poderes, 
que devem atuar em plena consonância com os direitos 
fundamentais45.

41  Idem.
42  Idem.
43  LEAL, Môina Clarissa Hennig; HOFMANN, Grégora Beatriz. Op. cit.,.
44 LEAL, Mônia Clarissa Hennig; AZEVEDO, Douglas Matheus de. A POSTURA PREVENTI-
VA ADOTADA PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: noções de “de-
ver de proteção” do estado como fundamento para a utilização das “sentenças estruturantes”. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 2, 2016.
45  Idem.
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É evidente que a Corte ao julgar casos como o da Fa-
zenda Brasil Verde exerce uma influência ímpar na interpre-
tação do direito pelos países-membros, principalmente para 
Estados com democracia tardia e resistência política. Essa deci-
são sobre a ocorrência de violação ou não bem como as possíveis  
sanções dela decorrentes vinculam todos os Estados partes e não 
apenas o Estado violador diretamente condenado46.

Um processo só chega ao sistema interamericano quando o 
Estado falhou com seu sistema interno e o dever de proteção de seus 
indivíduos. Aqui a atuação da Corte é subsidiária, já que somente 
ocorre, após esgotadas todas as vias internas dos pais-membro47.

Mesmo com a escravidão oficialmente abolida no Brasil des-
de 1888, muitos trabalhadores se encontram em situação análoga a 
de escravo, em uma clara afronta aos direitos e garantias humanas 
fundamentais. Trata-se de um novo conceito de trabalho escravo, não 
mais limitado a exploração do trabalho, mas a privação da liberdade, 
bens, e direitos mínimos48.

A escravidão contemporânea existe em todos os países 
do mundo e, aparentemente, ainda é invisível para mui-
tos. O conceito de escravidão moderna é amplo e inclui 
pessoas que ficaram presas a um contratante por dívida 
contraída, ou mantidas como trabalhadores domésticos, 
dentre outras formas. Os fatores que contribuem para o 
problema são a migração, conflitos, regimes repressivos 
e migrações49

O enfoque do Sistema Interamericano é a proteção dos direitos 
mais básicos do ser humano, a promoção da dignidade da pessoa 
humana, em especial em países cuja democracia não está fortalecida 
e cujas instituições falham em proteger esses direitos. 

46  ALCALÁ, Humberto Nogueira. “Diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad 
entre los tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile. 
Anuario de Derecho Constitucional Latino americano. Año XIX, Bogotá, 2013, pp. 511-553.
47 Idem.
48 REIS, Suzéte da Silva. A atuação do Poder Judiciário e a proteção da dignidade dos 
trabalhadores nas situações de trabalho escravo contemporâneo. In: LEAL, Rogério Ges-
ta; CANO, Carlos Aymerich; SILVEIRA, Alessandra A. S.. V Seminário Internacional Hispa-
no-Luso-Brasileiro sobre direitos fundamentais e políticas públicas. Santa Cruz do Sul: EDU-
NISC, 2019.
49 Idem.
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Considerações finais

O trabalho escravo contemporâneo é fruto de muitos obstácu-
los sociais, notadamente quando se considera o histórico do trabalho 
no Brasil, que se funda em mais de 300 anos de escravidão do povo 
africano, na servidão por dívida dos imigrantes europeus e numcons-
tante abandono dos direitos dos trabalhadores rurais. Racismo institu-
cional, xenofobia, concentração de renda, estrutura fundiária despro-
porcional e degradação ambientaldesenfreada são apenas algumas 
das mazelas responsáveis por levar o país a uma situação de despre-
zo dos Direitos Humanos mínimos assegurados constitucionalmente.

Nota-se que o trabalho escravo tem todo um histórico no Brasil 
e está longe de ser ver erradicado ainda que parte daexploração da 
mão-de-obra escrava que se encontra hoje, ainda que os meios de 
exploraçãoou a visão do trabalhador sejam diferentes.

Percebe-se que é de suma importância a atuação do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos na preservação dos Direitos Hu-
manos e na punição do Estados-membros infratores, conforme visto 
no Caso Fazenda Brasil Verde.

A atual conjectura econômica e política tende a ser cruel com 
quem mais precisa sobreviver com muito pouco, e tende a ser prote-
cionista com aqueles que lucram com o suor destes trabalhadores. 

O Caso Fazenda Brasil Verde nos mostra que a realidade da-
quele que sofre sendoexplorado é assustadora e que o tempo de ação 
é essencial para que essas vidas sejam libertas, essas pessoas não 
podem esperar: cada minuto sob o domínio do empregador é mais 
umachance de acabar como um corpo solto em qualquer terreno do 
país, sem nome, sem direito, sem nada.
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RESUMO
O trabalho objetiva discorrer sobre a teoria geral do Direito, tida aqui 
como aquela ideia geral que dá ao Direito sua legitimidade e possibili-
dade de funcionamento. É o fundamento que permite a realização de 
políticas públicas de inclusão social, já que é também o fundamento 
do próprio Direito e daquilo que a sociedade espera dele. Quando 
combinadas a teoria com as políticas públicas só há benefícios para o 
Estado, que se vê desonerado em diversas outras áreas, e que aten-
de ao seu povo da maneira como deveria ter feito sempre. Conclui-se 
que as políticas públicas estão conectadas à teoria geral do direito em 
uma relação de inter-relação. Para a pesquisa é utilizada a metodolo-
gia de pesquisa bibliográfica e o método hipotético-dedutivo.
Palavras-chave: Estado, políticas públicas de inclusão social, Teoria 
geral do Direito. 

INTRODUÇÃO 

A disciplina e o pensar da Teoria Geral do Direito geram dis-
cussões praticamente intermináveis à busca de um conceito que dê 
verdadeiro e absoluto significado ao Direito de per si. Ainda não exis-
te, e, como o pensar é tão singular, provavelmente nunca existirá uma 
única explicação, ou um único fundamento à Teoria do Direito. 

De qualquer sorte, a inconclusão pode ser interpretada como 
a própria conclusão sobre o que é Teoria do Direito, ou o que são as 
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várias teorias que o explicam, e isso também pode servir de fomento 
a dizer o quão rica é tal disciplina. 

Uma coisa é certa: seja adotando um viés jusnaturalista ou 
uma posição positivista, o Direito tem sua base nas discussões de 
suas teorias, dali partem todas as concepções que irão criar, fomentar 
e fundamentar as decisões judiciais, a aplicação prática diária pelo 
Executivo, Legislativo e Judiciário, e o comportamento de todos os 
cidadãos. 

Pensar o Direito situando as teorias e seus doutrinadores em 
ordem cronológica é absolutamente insatisfatório, e assim também 
é olvidar que o direito fundamental, as teorias do Direito e todos os 
que contribuem ou contribuíram para a mantença dos diálogos, assim 
também é ignorar que a prática diária utiliza das teorias e do pensar 
dos fundamentos diariamente em suas práticas. 

Dentro dessas incertezas se extraem fundamentos comuns a 
todos os pensadores, e são esses fundamentos que mantém o Direito e 
suas instituições. Não são inquestionáveis, mas são as bases que per-
mitem que as teorias do Direito sejam unificadas, ainda que tão dico-
tômicas, em uma ideia de Teoria Geral do Direito. E é utilizando dessa 
ideia que surge o questionamento sobre a inserção e a aplicação das 
teorias do Direito na ideia das políticas públicas de inclusão social. 

OS FUNDAMENTOS DA TEORIA GERAL DO DIREITO 

Quando se discute sobre teoria geral do Direito, o primeiro as-
sunto é que deve ser divididas em diversas áreas, subáreas e até 
dividida em pensadores do Direito, e, para os mais detalhistas, em 
épocas dentro do posicionamento de cada pensador do Direito. A te-
oria geral do Direito dimensiona as relações humanas, dá a elas, se 
não por vezes significado, regra, ou ambos. Embora as tendências de 
pensamento levem os operadores do direito a divisões entre o jusna-
turalismo e o positivismo, as relações humanas se explicam e se jus-
tificam dentro do Direito e sua teoria geral, que é a parte basilar para 
a construção da justiça humana. 

Essa divisão não será trabalhada aqui, muito menos as diferen-
ças entre os pensadores jusnaturalistas e os positivistas, ou o fato de 
que existem os positivistas e jusnaturalistas clássicos, mais ferrenhos 
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e atentos aos seus nichos, os mais liberais, e até novas maneiras de 
pensar o Direito que não se encaixam muito bem num ou noutro, ou 
que se enamoram dos dois, mas deles também são suficientemente 
distantes a ponto de não terem nomenclatura. 

Se pode, sim, extrair os fundamentos da teoria geral do Direito, 
abraçando as correntes e entendendo que a teoria do Direito não só 
é um pensar estanque, mas que fomenta e está presente no exercício 
diário dos juristas e dos cidadãos em qualquer que seja sua interação 
com o poder ou com outras pessoas. 

A iniciativa ousada é, na verdade, a observação atenta daquilo 
que propuseram Warat, Dworkin, Habermas, Alexy, Dimoulius, Kel-
sen, Hart, Sandel, Aristóteles, Hobbes, Gorczevski, e por aí se esten-
de uma lista quase que interminável, e, obseve-se, mista de autores 
da teoria geral do Direito, já que engloba pessoas com pensar diverso 
e, por vezes, combativo um com o outro ou os outros. 

É atentar para as ideias gerais e similares que deles se extraem, 
que fazem a Teoria Geral do Direito uma disciplina universitária, ao 
mesmo tempo que uma maneira de encarar o Direito em seu passado, 
em sua aplicação prática e para a projeção do futuro. 

Nas palavras de Bergel (2001) a palavra “direito” não pode ser 
entendida como excludente em si, nem atentando somente para o que 
ditam os moralistas, os filósofos ou os teólogos, como um sinônimo 
de justiça, muito menos no sentido puramente formal, como simples 
regras de direito positivo. 

Os seres humanos como indivíduos pensantes são utilizadores 
e também criadores das normas e das práticas, e o fazem para pos-
sibilitar a convivência em sociedade. De nada adiantaria pensar em 
direitos e regulamentações se fossem seres singulares, indiferentes 
para com os demais ou se a sociedade civil não existisse. 

Não é necessário uma grande arte, uma eloquência re-
buscada para provar que os cristãos devem se tolerar 
uns aos outros. Vou mais longe. Afirmo que é neces-
sário considerar todos os homens como nossos irmãos 
(...) Este pequeno globo, que não passa de um ponto, 
gira no espaço como tantos outros globos, nós estamos 
perdidos nesta imensidão. O homem, da altura aproxi-
mada de cinco pés, é realmente pouco coisa na criação. 
(VOLTAIRE, 2007, p. 123) 
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O ser singular, pensante como um único beneficiário das be-
nesses do mundo e de todos os direitos que dele advém, mesmo que 
não saiba como e não tenha nenhum interesse nessa participação, 
é muito mais propenso ao desrespeito das legislações, pois não tem 
consciência coletiva, e, por isso, não se importa com o comportamen-
to ou com os direitos do outro, manifesta-se exclusivamente por si, 
indiferente em absoluto a qualquer necessidade do outro. 

Mas um desprezo deveras profundo, consequência 
de uma visão clara e nítida da inacreditável miséria 
de sua disposição moral, da enorme limitação de seu 
entendimento, e do egoísmo sem limites de seu cora-
ção, que origina injustiça gritante, inveja e maldade ta-
canhas, que às vezes chegam às raias da crueldade. 
(SCHOPENHAUER, 2009, p. 27) 

A busca dos seres humanos é pela felicidade e o maior afas-
tamento possível da dor, como doutrina a Economia, e, vislumbra-se 
que o individualismo é uma constante dos seres, sendo, ao mesmo 
tempo, uma forma de proteção (dos perigos da confiança em tercei-
ros) e de afastamento deste indivíduo da ideia de comunidade. 

Contudo, não é somente para viver, mas para viver feli-
zes, que os homens estabeleceram entre si a sociedade 
civil; por outra, poder-se-ia dar o nome de cidade a uma 
associação de escravos e mesmo de outros seres ani-
mados [...] (ARISTÓTELES, 2007, p. 89). 

Esse fator prejudica em muito a noção do direito fundamen-
tal, que é muito mais plural do que singular. Mas é inegável, e bem 
reforçado na manifestação de Schopenhauer (2009, p. 22): “tão logo 
comecei a pensar, entrei em discórdia com o mundo”. 

Isso ocorre por uma noção muito simples e tão repetida que 
quase causa exaustão: os seres humanos são singulares, pensantes 
e manifestam suas vontades e suas ideias concebidas sobre qualquer 
tópico ainda que não tenham sido convidados a fazê-lo, e com a indi-
vidualidade que é peculiar à raça humana. Ninguém pensa igual, isso 
já se tem como acertado. 

Nascer em qualquer sociedade e qualquer grupo signifi-
ca que os membros específicos dessa sociedade e gru-
po social precisam aprender sobre, além de praticar, as 
normas e regras dessa sociedade e grupo social. Esse 
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é o processo chamado “socialização”. (HELLER, 1998, 
p. 15). 

A Teoria Geral do Direito, quando conjugada com a História, 
Filosofia e Sociologia do Direito, comprova também essa afirmação 
de individualidade. É pelo medo e pela ideia primeira de proteção de 
si, e depois do pensar dos outros que se instaurou o contrato social 
de que fala Rousseau. 

Não houve uma união, um uníssono de povos manifestando 
seu desejo de abrirem mão de seus direitos em prol do benefício de 
outros que sequer conheciam, houve, sim, a necessidade de abrir 
mão (parcialmente) das individualidades para que a criação do Estado 
protegesse a si, e depois, se sobrassem finanças, aos outros. 

Mas essa individualidade não se perdeu com o pacto acima 
descrito, pois ela é multifacetada, e parte da opinião pessoal sobre 
qualquer que seja o tema, até a proteção individual no que tange à 
segurança pública ou às finanças. 

Quando se estuda o problema do valor, devemos partir 
daquilo que significa o próprio homem. Já dissemos que 
o homem é o único ser capaz de valores. Poderíamos 
dizer, também, que o ser do homem é o seu dever ser. O 
homem não é uma simples entidade psicofísica ou bio-
lógica, redutível a um conjunto de fatos explicáveis pela 
Psicologia, pela Física, pela Anatomia, pela Biologia. No 
homem existe algo que representa uma possibilidade de 
inovação e superamento. (REALE, 2002, p. 211). 

Ainda assim, a individualidade deve ser em parte combatida, 
para que prevaleçam os ideiais de conjunto, de união dos povos, para 
que não se retorne a um período histórico onde o Direito era só mais 
um dos fundamentos ignorados pelos indivíduos, em que viviam sozi-
nhos, isso enquanto que as penas advindas do autoritarismo da época 
não os abarcassem, pois, se acontecesse, aí exigiam o Direito e um Es-
tado, que ainda ou àquele momento não existia e não podia salvá-los. 

Essa individualidade também é tratada por Habermas (1997, p. 
131) que diz que “a irrupção da reflexão em histórias de vida e tradi-
ções culturais promove o individualismo dos projetos de vida individu-
ais e um pluralismo de formas de vida coletivas”. 

Nas palavras de Comparato (2001, p. 461) os homens, que 
nasceram livres e iguais em direitos, conforme a Declaração Univer-
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sal dos Direitos Humanos, devem organizar-se, com relação à sua 
vida social, atendendo a esse preceito de igualdade, de maneira co-
munitária. 

Isso é necessário para dar a mínima significação aos direitos 
humanos fundamentais, e para que possam ser concretizados, já que 
os direitos humanos “somente ganham concretude, portanto exigibili-
dade, quando expressos em lei e integram determinada ordem jurídi-
ca, isto é, quando passam da sua dimensão axiológica a uma dimen-
são normativa”. (GORCZEVSKI, 2009, p. 99). 

A ideia de Direito e sociedade é fundamental e defendida pela 
Teoria do Direito em sua acepção conjunta, por todos que a doutri-
nam. A necessidade de entender a cooperação e a vida em conjunto, 
e praticá-las é latente. Sobre isso: 

Realizar o Direito é, pelo dito, realizar a sociedade como 
comunidade concreta, a qual não se reduz a um con-
glomerado fortuito de indivíduos, mas é uma ordem de 
cooperação e de coexistência, uma comunhão de fins, 
com os quais é mister que se conciliem fins irrenunciá-
veis do homem como pessoa, ou seja, como ente que 
tem consciência de ser o autor de suas ações, de valer 
como centro axiológico autônomo, o que só será possí-
vel com igual reconhecimento da personalidade alheia. 
(REALE, 1999, p. 706)

Mas não só, e não principalmente de explicar o ser humano e 
sua maneira peculiar de pensar se encarrega a Teoria do Direito, pois 
esse é só mais um de seus instrumentos, que lhe explica e lhe funda-
menta, ao passo que lhe sustenta. 

Nesse sentido é certo que “se os homens tiveram necessidade 
da palavra para aprender a pensar, tiveram muito mais necessidade 
ainda de saber pensar para encontrar a arte da palavra.” (ROUSSE-
AU, 2007, p. 43). Pois bem, essa é uma explicação fundamental da 
necessidade da teoria do Direito. 

Não há que se explicar tão somente as coisas por como elas 
estão escritas em Códigos ou absortas nos costumes, o ser humano 
tem a necessidade de compreender as razões de tais coisas serem 
feitas como são, e, assim, caminhar para o aperfeiçoamento, a mu-
tação ou até, por vezes e de maneira mais infeliz, a piora, dessas 
práticas. 
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Disso não discordam nem os positivistas nem os jusnaturalis-
tas – embora os primeiros não entendam abrir o Direito para o aporte 
de qualquer tipo de ciência social ou teológica a fim de justificar ou 
refutar uma regra, enquanto os segundos vejam numa ordem superior 
a origem do Direito – concordam que as mudanças sociais e o anseio 
da população são molas propulsoras das mudanças do Direito. 

Sobre essas mudanças sociais, é cabível dizer que o mundo 
está em constante mutação, muito mais desde o advento da ideia de 
globalização, da criação da internet, que acelerou os meios de comu-
nicação e abriu as fronteiras, para que pessoas de diversos países, 
com teorias e práticas de Direito diversas pudessem discutir, divergir, 
invejar e até fomentar a mudança em seus países ou nos do destina-
tário de suas manifestações. 

Para Bergel (2001, p. 136) o direito muda de acordo com a mu-
tação das matérias a serem reguladas, bem como pelas exigências 
do bem público, assim também como da população, o que faz cons-
tituir nova ou modificada norma fundamental, e faz seguir sempre em 
perpétua transformação todo o sistema jurídico. 

A teoria do Direito não é suficiente para a solução dos pro-
blemas fundamentais da sociedade, e nem objetiva ser, mas como 
fundamento faz fomentar a utilização de ferramentas, dentre elas as 
políticas públicas de inclusão social, que atingem a esse fim. Políticas 
públicas essas que são praticadas pelo Estado por meio de iniciativas 
que realizem fins sociais de grande relevância para a população. Anti-
gamente tidas como mero assistencialismo, as políticas públicas pas-
saram a um conceito mais amplo, de responsabilização do Estado em 
práticas sociais que atingem beneficamente setores da sociedade. 

Construir com a lei bem elaborada num momento, e, nou-
tro, vítima de pressupostos diversos, com o planejamen-
to, tão decorativo, em certos casos, como a ordenança 
meticulosa. A legalidade teórica apresenta, ressalvada a 
elegância da frase, conteúdo diferente dos costumes, da 
tradição e das necessidades dos destinatários da nor-
ma. (FAORO, 2008, p. 832-833) 

Tanto ajudam a explicar como ajudam a proporcionar a reali-
zação das políticas públicas de inclusão social, pois se fosse o caso 
de esperar alguma ação do Estado sem que houvesse provocação, 
seria uma espera indeterminada, já que “mal restam recursos para os 
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casos extraordinários, e quando é necessário a eles apelar, o Estado 
se acha sempre à beira de sua ruína.” (ROUSSEAU, 2000, p. 66). 

Assim, serão analisadas as políticas públicas enquanto ferra-
mentas de fomento de inclusão social e de solução dos problemas 
mais latentes dos cidadãos, tendo por base a sua ligação óbvia e 
indiscutível com a teoria geral do Direito, seus fundamentos e direitos 
fundamentais. 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO HERDEIRAS DO PENSAR E 
AGIR NO DIREITO 

A noção de políticas públicas de inclusão social é bastante 
nova, e vem de uma necessidade maior de cuidado, do fim da noção 
de que direito seria somente uma luta incessante do bem contra o 
mal, em que as decisões judiciais deveriam fazer prevalecer o bem. 

Se conseguisse alcançar voga geral, isso representa-
ria a morte do Direito, pois enquanto este só se puder 
manter através de uma resistência denodada contra a 
injustiça, tal ideia prega uma capitulação covarde diante 
da mesma [...] um imperativo de autodefesa moral; e re-
presenta um dever para com a comunidade, pois só atra-
vés de tal defesa o Direito pode realizar-se. (IHERING, 
2004, p. 33). 

Elas são ferramentas de um pensar do Direito, que admitiu a 
necessidade de ampliar sua atuação para além dos fóruns, para além 
da mera noção de instâncias de onde se aguardam decisões que, por 
vezes, não contentam nem uma nem a outra parte. 

Conceituar as políticas públicas de maneira mais aprofundada, 
com detalhes, explicações dos seus pormenores, não é o objetivo do 
presente trabalho, mas para que se possa entender qual a aplicação 
destas e qual a sua integração com a teoria geral do Direito, o mí-
nimo que se deve fazer é compreendê-las. Nesse sentido, políticas 
públicas são “programas de ação governamental visando coordenar 
os meios à disposição do Estado (...) para a realização de objetivos 
socialmente relevantes.” (BUCCI, 2006, p. 38).

Como acima brevemente mencionado, o Direito percebeu a ine-
ficácia das leis enquanto meras disposições apostas em Códigos que 
os desafortunados sequer conseguem ler. Também viu que a palavra 
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escrita, embora pesada e importante para o progresso humano, não 
é suficiente se não combinada com a atuação em prol das camadas 
sociais mais pobres, e também com a adequação e inovação dos tex-
tos para que beneficiem determinados nichos e suas necessidades. 

O século XX multiplicou as ocasiões em que se tornava 
essencial aos governos governar. O tipo de Estado que 
se limitava a prover regras básicas para o comércio e a 
sociedade civil, e oferecer polícia, prisões e Forças Ar-
madas para manter afastado o perigo interno e externo, 
o “Estado-guarda-noturno” das piadas políticas, tornou-
-se tão obsoleto quanto o “guarda-noturno” que inspirou 
a metáfora. (HOBSBAWM, 1995, p. 142). 

Mas políticas públicas não necessariamente beneficiam só os 
mais pobres, mas sim camadas de pessoas e suas necessidades, 
aquilo que anseiam e necessitam como primordial, e que não é uma 
regra geral, que atingirá a todos, mas sim, fundamentalmente, aos 
que dela urgem. 

Conforme Gomes (2015, p. 26) são políticas públicas também 
as fora do espectro social, como as políticas econômicas, nas quais 
o governo age para incentivar os setores industriais, monetários e co-
merciais. Além das que o autor descreve, podem ser políticas públicas 
também iniciativas que almejem melhorar a prática de uma determina-
da parte da sociedade, como as políticas públicas voltadas ao Direito 
Internacional do Consumidor, ou ao Direito Penal Internacional.

Em determinado momento da história, não foi mais suficiente 
pensar os seres humanos em uma maneira matemática e automática, 
que realizariam todas aquelas disposições a que são obrigados por 
Lei, e, em seu turno, receberiam alguns dos benefícios que a legisla-
ção prevê (não todos, pois o Estado nem tem recursos para tal). 

Seria como um novo contrato social que se deveria es-
crever colocando os conhecimentos produzidos de ma-
neira crítica à disposição do povo sofredor e excluído, 
para instaurarem-se novas bases sustentadoras e trans-
formadoras da realidade histórica do presente. É um 
compromisso com a própria existência humana. (HAHN, 
2012, p. 86). 

O que acontece é que essa noção retrógrada não previu di-
versas mutações da sociedade, o aumento populacional, e, em de-
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corrência disso a falta de saneamento básico, de medicamentos para 
todas as pessoas, de emprego, de comida, de educação. Além disso, 
não verificou variáveis, como a marginalização, decorrentes da falta 
desses direitos fundamentais. 

Acontece que essas circunstâncias fazem com que as pes-
soas desobedeçam mais a Lei, questionem mais os organismos do 
Estado, os poderes e suas funções e também sua efetiva atuação 
em prol dessa população. Além disso, o questionamento das regras 
e a atitude de quebrá-las existe por diversos outros fatores, não só 
advindos da pobreza, mas também da infelicidade com a cobrança 
exagerada de impostos, etc. Sobre isso: 

Na sociedade democrática, invalidação de normas e 
regras por princípios particulares é normal, e, de certa 
forma, uma ocorrência diária. Além do mais, é um proce-
dimento constante e contínuo. Existem sempre determi-
nadas normas e regras (muitas mesmo) que são conside-
radas injustas. Uma grande proporção do debate político 
centraliza-se em tais aspectos. (HELLER, 1998, p. 168).

Sente-se cada vez mais a necessidade de dar voz e vez ao povo, 
dadas as manifestações e reclamações por Direito, advindas de uma 
tímida, mas frequente conscientização acerca daquilo que lhes é devido. 
Sobre isso diz Warat (2004, p. 152) que dar voz aos cidadãos, principal-
mente no que tange aos seus próprios conflitos é algo que deve ascen-
der, dar novamente voz aos indivíduos, tirá-los do silêncio, é fundamental. 

Sobre a garantia de direitos fundamentais, com a evolução 
contemporânea dos direitos humanos, diz Baldi (2004, p. 02) “assim 
tem sido a evolução contemporânea dos direitos humanos – uma tra-
jetória resultante de rios de sangue e tinta, de incertezas e definições, 
de avanços e recuos”. 

Pois bem, as políticas públicas de inclusão social são essa 
maneira de garantir ao povo além da voz, a realização de suas neces-
sidades básicas, obrigando o Estado a não mais cuidar só daquilo que 
era visível e simples, mas também das necessidades mais gritantes 
de pequenas porções da população, dos grupos e suas característi-
cas e problemas próprios. 

Nesse contexto mais amplo, o significado de participa-
ção política alterou-se deslocando-se para uma concep-
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ção mais inclusiva de formação discursiva da vontade. A 
participação não se restringe mais a um campo político 
estritamente definido, mas pode realizar-se também na 
esfera social ou cultural. Participar de iniciativas cida-
dãs para despoluir um porto é tão político quanto criticar 
numa revista cultural a imagem pejorativa e estereotipa-
da com que certos grupos são apresentados na impren-
sa. (VIEIRA, 2001, p. 59). 

Reconhecer as diferenças e garantir à população o sanar de seus 
problemas por meio de políticas públicas de inclusão social passou a ser 
uma obrigação do Estado, que é cada vez mais minado com problemas 
que antes fazia questão de desconhecer, já que sempre se cercou das 
mais variadas desculpas para não tender aos anseios da população. 

Prometer é a maneira peculiar de ordenar o futuro, de 
torná-lo confiável na medida do humanamente possível; 
ordená-lo, mas não constituí-lo, pois a imprevisibilidade 
do futuro faz com que as promessas jamais sejam abso-
lutas, pois é sempre possível quebra-las. (ADEODATO, 
2007, p. 11). 

Diz Comparato (2001, p. 1) que a revelação de que todos os 
seres humanos, apesar das diferenças biológicas e culturais que os 
distinguem, merecem igual respeito, como pessoas únicas no mundo, 
capazes de descobrir a verdade e criar beleza é a parte mais bonita 
e importante de toda a História. E nisso se insere a ferramenta das 
políticas públicas de inclusão social. 

Com isto, será abordada a prática das políticas públicas de 
inclusão social tomada com base no que dispôs e até hoje dispõe, e 
também para o futuro, a teoria geral do Direito, que, como já dito, não 
é uma abordagem singular de autor, nem um compilado positivista ou 
jusnaturalista, mas sim o âmago da ciência e a compreensão coletiva 
dos preceitos básicos de Direito, aplicados à prática. 

FOMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DO PENSAR DA 
TEORIA GERAL DO DIREITO: APLICAÇÃO PRÁTICA DA DOUTRI-
NA FUNDAMENTAL 

A teoria geral do Direito e as políticas públicas de inclusão so-
cial tem inegável interação, sendo a segunda uma das ferramentas 
advindas da interpretação da primeira, bem como da leitura dos pro-
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blemas da sociedade na prática e a compreensão de que a legislação 
constitucional por si, não é suficiente para sanar os quase que inter-
mináveis problemas das pessoas. 

A marcha natural da civilização determina, pois, para 
cada época, ao abrigo de qualquer hipótese, os aper-
feiçoamentos que o estado social deve assimilar, seja 
em todos os seus elementos, seja em seu conjunto. Só 
estes podem ser executados e se executam necessa-
riamente com a ajuda das combinações feitas pelos fi-
lósofos e pelos homens de Estado, ou apesar dessas 
combinações. (COMTE, 2007, p. 63) 

Essa incapacidade não se dá tão somente por limitações orça-
mentárias ou por falta de servidores ou serviços públicos, mas tam-
bém porque os problemas são diferentes em cada nicho da sociedade. 
Se um exemplo que sirva é o Brasil, este tem um tamanho continental, 
aqui vivem pessoas de diversas etnias, vindas de diversos países em 
diferentes períodos da história, vivem os originários indígenas, pesso-
as com costumes totalmente diferentes. 

Na verdade, o que a realidade e a história têm demons-
trado é que aquele Estado há muito não consegue, pri-
meiro, diagnosticar os reais e profundos problemas que 
atingem o cotidiano da gente comum do povo, tanto em 
face do desinteresse institucional por eles, como em ra-
zão dos compromissos privados com os quais está in-
trinsecamente vinculado [...]. (LEAL, 2007, p. 87). 

Nenhum estado nesse país é semelhante, todos eles têm suas 
peculiaridades, e, mesmo dentro de um estado, há uma diferença mui-
to gritante entre as pessoas e quais são suas necessidades básicas. 
Não se tem uma similaridade de problemas e anseios entre a região 
de serra do estado do Rio Grande do Sul e o centro do estado de Ser-
gipe, por exemplo, o primeiro com grande IDH e clima adequado, e o 
segundo sofrendo de secas, depois cheias, e com grande pobreza, 
por tratar-se de parte do sertão brasileiro. 

As políticas públicas devem partir dessa descentralização, da 
oitiva das pessoas e de suas necessidades, como diz Gomes (2015, 
p. 15) a importância das políticas públicas não é só do liame judicial 
de atos administrativos e legislativos, mas também da organização 
político-jurídica brasileira, compreendendo o funcionamento do Esta-
do e como se dá a realização dos direitos fundamentais. 
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Quando se fala de políticas públicas não se fala em maioria, 
se fala em grupos bem delimitados e suas problemáticas, “maioria 
não é princípio. É simples técnica de que se serve a democracia para 
tomar decisões governamentais no interesse geral, não no interesse 
da maioria que é contingente. O interesse geral é que é permanente 
em conformidade com o momento histórico.” (SILVA, 2004, p. 130). 

Compreender o Direito pelos escritos dos doutrinadores da te-
oria geral do direito, como os que já foram citados neste trabalho, per-
mite identificar os anseios da população na prática. A teoria geral do 
Direito faz apontar os responsáveis pela concretização dos direitos, 
esclarece a separação dos poderes, e, embora divirjam em grande 
monta acerca do surgimento do Direito, fazem importantes constata-
ções sobre sua relevância e suas finalidades. 

A teoria geral do Direito, em conjunto com a teoria do Estado 
e da Constituição (que da primeira é decorrente) faz situar e dar iden-
tidade aos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo e fazem com 
que estes entendam sua função primordial, o que em uma empresa 
privada seria identificado como a missão da empresa. 

[...] o que não implica dizer que tanto a Administração 
quanto o Poder Judiciário não possam se valer dos dis-
cursos de fundamentação, antes pelo contrário, o que 
aqui foi demonstrado é que em vários momentos o ca-
minho da fundamentação deverá ser refeito por esses 
poderes como forma de consolidar as demandas sociais 
e o interesse público em um paradigma democrático. 
(BITTENCOURT; RECK, 2015, p. 53). 

O Estado passa então a ser uma figura muito mais responsá-
vel pelo cidadão em uma abordagem mais personalizada, que atende 
aos nichos em seus problemas mais particulares, verifica as neces-
sidades das pessoas in loco e termina com a generalização que é 
típica das legislações pátrias, confeccionadas de maneira mais fria e 
distante dos problemas da sociedade. 

Esse Estado é agora atuante e responsável e isso não é nem 
de longe uma ilegalidade, pois o fomento das políticas públicas é pre-
visto em Lei, e, mesmo que não o fosse, só a parte de direitos funda-
mentais inserta na Constituição Federal, aqui falando de um exemplo 
local, do Brasil, já seria suficiente para assegurá-las como válidas. 
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Por fim, há que se dizer que as pessoas devem se conscien-
tizar serem detentoras de direitos, serem elas o próprio Estado, pois 
fora formado por pessoas, para pessoas e para o atendimento de 
suas necessidades, saberem que podem brigar pelos seus Direitos. 

Trazer as pessoas para a consciência de seu lugar e sua função 
no Estado é primordial para que se concretizem as políticas públicas 
de inclusão social e para que a parte mais utópica do que se prega na 
teoria do Direito, a participação política de todos e sua interferência nos 
poderes dada a sua legitimidade, se concretize. Como dizem Konrad 
e Schwinn (2012, p.247) mobilizar os cidadãos para que participem da 
vida política, e compreendam que isso vai muito além do ato de votar. 

A teoria geral do Direito bem explica o surgimento da noção de 
Estado e suas finalidades básicas, e elas não se perderam, pelo con-
trário, continuam fortes, mas foram completadas por outras necessi-
dades que foram advindo, ou para as quais se abriu os olhos depois 
de tanto tempo e pessoas sofrendo com estas. 

Enquanto não nos dermos conta de que a Justiça é obra 
de todos, de que a Constituição não pode expressar ape-
nas formalmente o princípio da igualdade e de que ela 
deve ser o resultado de um consenso material, baseado 
nos dados da realidade e da disposição de cada um e de 
todos de comprometerem-se com a solidariedade, não 
poderemos alcançar uma efetiva justiça social ou bem 
comum em que todos sejam verdadeiramente partícipes, 
pelo menos de um mínimo desse bem comum que lhes 
permita a manutenção da dignidade da pessoa humana 
(...) (COSTA, 1999, p. 34). 

As políticas públicas são um dos frutos dessa conscientização 
tardia, e também das calorosas discussões entre os pensadores do 
Direito em sua essência, em sua teoria, pois foi o pensar mais íntimo 
do Direito que trouxe consigo o afloramento das necessidades antes 
incompreendidas ou ignoradas, assim como as competências para a 
ação. A teoria faz solidificar a prática, ao passo em que está sempre 
como base e amparo para sua concretização. 

Essa junção entre a teoria e a prática, com a concretização 
das políticas públicas de inclusão social só tende a melhorar o Es-
tado, e não onerá-lo como pensam os mais conservadores. Atender 
aos anseios mais básicos e peculiares de cada região faz com que as 
pessoas não mais necessitem de outras medidas como fornecimento 



234

de medicamentos, e faz com que parem de acionar o Judiciário de 
maneira individual para buscar seus direitos, o que onera o Estado em 
honorários, bem como tendo que sustentar um corpo cada vez maior 
de advogados para responder a estas demandas. 

Não quer dizer que o Estado deixará de responder processos ju-
diciais ou exterminará de vez todos os problemas da sociedade, mas a 
cada pequeno passo que se dá em direção ao progresso, é uma econo-
mia que se está fazendo, senão agora, para o futuro, em relação aos gas-
tos públicos com diversos paliativos, manobra hoje ainda tão utilizada. 

CONCLUSÕES 

Do estudo realizado se extrai uma saudável dependência das 
políticas públicas de inclusão social à Teoria Geral do Direito, como 
campo de estudos que, embora divergente em sua própria gênese, 
tem uma concepção básica fundamental que permite a leitura do que 
é o Direito e onde se aplica. 

A própria etimologia já explicaria a ligação entre as expressões, 
já que políticas públicas advém de um conceito bem mais amplo, que 
é o de política, e a teoria geral do direito está tão inserta e explicada 
no contexto político, quanto comprovada enquanto fundamental para 
a ciência do Direito. 

O pensar do Direito em seu âmago trouxe a ideia de direitos 
fundamentais, dos princípios, de todas àquelas bases que o funda-
menta enquanto ciência, no entanto, não foi o suficiente a sanar os 
problemas maiores da população, como a pobreza, a fome e a ausên-
cia de alcance aos serviços básicos e essenciais. 

Muito se diria que essa função não é primordial do Direito, mas 
na verdade não é função primordial do Judiciário, na clara divisão de 
poderes. Do Direito enquanto ferramenta de justiça e de concretiza-
ção da vida em sociedade é sim uma de suas atribuições. 

Isso se prova no fomento de políticas públicas de inclusão social, 
no fato de que não só os cursos de Desenvolvimento Regional, Ciência 
Política e Administração, num rol exemplificativo e nunca taxativo, sejam 
responsáveis por essas discussões e pelo fomento de políticas públicas. 

As universidades e seus cursos de Direito estão incluindo como 
cadeiras, assim como mestrados específicos, as Políticas Públicas de 
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Inclusão Social, e, dentro destes últimos, a disciplina de Teoria do Di-
reito, pois não há como entender a prática diária de um jurista sem ter 
uma noção básica do que nos trouxe até este patamar. 

Dito isto, se vê a clara conexão e aplicação na prática, da teo-
ria geral do Direito enquanto via de fomento para as políticas públicas 
de inclusão social, e, assim o fazendo, para a busca da felicidade dos 
povos e a cessação dos males que os acometem desde sempre. 

Fazendo isso, o Direito não ultrapassa suas competências ou 
se insere indevidamente na ciência dos outros, mas sim toma a si um 
papel de ator principal no necessário enfrentamento aos males que 
atingem a população, e esse protagonismo só há de beneficiar o Di-
reito, como já se vê acontecer. 
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RESUMO
o presente trabalho tem como tema a análise do positivismo jurídico 
clássico, analisando as três principais correntes jurídicas, que predomi-
navam no século XIX e no início do século XX, na Inglaterra (Jurispru-
dência Analítica), França (Positivismo Exegético) e Alemanha (jurispru-
dência dos Conceitos). Com isso, o objetivo central proposto é o estudo 
e a análise das três principais linhas jurídicas do positivismo clássico. 
Quanto à metodologia adotada, tem-se que o método de abordagem 
teórico será o dedutivo, através das técnicas de pesquisa de revisão 
bibliográfica e histórica. Desse modo, o trabalho é dividido em um capí-
tulo, subdividido em três seções. Em cada seção será abordado cada 
uma das três principais correntes jurídicas do positivismo clássico, na 
seguinte ordem: Jurisprudência Analítica (Inglaterra), Positivismo Exe-
gético (França) e Jurisprudência dos Conceitos (Alemanha). Assim, o 
resultado da pesquisa sobre o estudo do positivismo clássico, nas cor-
rentes inglesa, francesa e alemã, demonstraram que o positivismo pri-
mevo veio a contribuir para a teoria do direito, garantindo o patamar de 
ciência para o Direito, lhe separando de juízos morais. 
Palavras-chave: Positivismo Clássico. Jurisprudência Analítica. Positi-
vismo Exegético. Jurisprudência dos Conceitos.
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1 INTRODUÇÃO

Primeiramente, tem-se que, de acordo com o professor Streck,

Com efeito, em face do fim da Idade Média, o homem 
teve que buscar novos caminhos diante de um mundo 
não mais dogmaticamente prefixado. O mundo deixa de 
ser uma cartografia pré-definida. Assim, a garantia de 
um conhecimento verdadeiro passou a ser assegurada 
pela Razão por intermédio do método (científico). A ver-
dade tornou-se somente aquilo que poderia ser compro-
vado num processo empírico de observação e experi-
mentação. Do exterior passou-se ao “interior”, lugar do 
sujeito moderno.1

Ou seja, “impôs-se, portanto, a necessidade de referência a 
dados empíricos, num movimento de rejeição a metafísica”,2 consis-
tindo o positivismo científico em “fatos”.3 E, nesta toada, “no âmbito do 
Direito, o positivismo representa a tentativa de compreender o Direito 
como um fenômeno social objetivo”.4  

Sendo que, de acordo com Streck, a raiz do positivismo jurí-
dico, consiste na assertiva de que “[...] Direito é um fato social posto 
pela razão humana”.5 Bem como,

O positivismo jurídico se relaciona causalmente com o 
processo histórico de derrota do direito natural e a substi-
tuição das normas de origem religiosa e costumeira pelas 
leis estatais nas sociedades europeias da Idade Moderna.6

1  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria 
do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção 
de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 205.
2  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria 
do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção 
de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 205.
3  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria 
do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção 
de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 205.
4  BARZOTTO, 2006, p. 643, apud STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: qua-
renta temas fundamentais da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo 
Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 205.
5  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria 
do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção 
de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 195.
6  DIMOULIS, Dimitri. POSITIVISMO JURÍDICO: SIGNIFICADO E CORRENTES. In: CAM-
PILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Coord.). 
Enciclopédia Jurídica da PUCSP. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2017. p.1-21. t.1: Teoria geral e filosofia do direito. p.3. Disponível em: https://enciclopediaju-
ridica.pucsp.br/pdfs/positivismo-juridico:-significado-e correntes_58eb13fadd542.pdf. Acesso 
em: 18 mai. 2021.

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/positivismo-juridico:-significado-e correntes_58eb13fadd5
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/positivismo-juridico:-significado-e correntes_58eb13fadd5


240

Porquanto, a partir do final do século XVIII, o positivismo, em 
que pese possuía traços comuns “[...] apresentou versões diferentes 
em virtude do recorte epistemológico daquilo que se poderia compre-
ender como “positivo”, isto é, aquilo que garantia objetividade ao co-
nhecimento jurídico”.7 Sobre essas diferentes versões de positivismo, 
vem a se consistir o positivismo clássico, ou primevo,8 que

Deste modo, observa-se o desenvolvimento de movi-
mentos na Inglaterra com a Jurisprudência Analítica 
(Bentham e Austin), na França com a Escola da Exe-
gese (Blondeau e Duraton) e na Alemanha com a Juris-
prudência dos Conceitos (Puchta e Windscheid). O traço 
comum é o objeto a ser descrito e ao mesmo tempo apli-
cado pelo juiz. O juiz é a boca que pronuncia as palavras 
da lei. O jurista-doutrinador e o juiz devem lidar com o 
Direito como algo posto, imitando-se o mito do dado. De 
novo, facilmente perceptível a mistura de paradigmas.9

Com isso, o presente trabalho tem como tema a análise des-
sas três principais correntes jurídicas, denominado positivismo clás-
sico, que predominavam no século XIX e no início do século XX, na 
Inglaterra, França e Alemanha. Lembrando que,

O positivismo jurídico não é uma invenção do século XIX; 
ele já estava presente nos primórdios da Humanidade. E 
na segunda metade do século XIX que passa a ser con-
siderado um novo paradigma filosófico, ao diminuir a for-
ça do Direito Natural como Direito, assumindo que existe 
apenas um Direito positivo, que tem o homem como autor 
da lei. Nasce calcado na idéia de completude e certeza, 
ou seja, que é possível precisar o conteúdo do Direito 
como um sistema autônomo de regras jurídicas formais 
apoiado em ideias jurídicas de como o Direito de ser.10

Desse modo, urge o seguinte problema a que se pretende res-
ponder: Em que medida o novo paradigma, instado pelo positivismo 

7  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria 
do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção 
de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 207.
8  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria 
do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção 
de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p.  212.
9  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria 
do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Coleção 
de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 207-208.
10  HUPFFER, Haide Maria. Ensino jurídico: um novo caminho a partir da hermenêutica filo-
sófica. Viamão: Entremeios, 2008. p. 23.
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clássico, significou para o Direito, na Inglaterra, com a Jurisprudência 
Analítica, na França, com o Positivismo Exegético, e na Alemanha, 
com a Jurisprudência dos Conceitos?

A hipótese que se apresenta, é a de que o positivismo clássico, 
por influência do iluminismo, tem a pretensão de romper com o Direi-
to Natural, e garantir cientificidade para o Direito, através do uso da 
racionalidade e da lógica, por intermédio de uma interpretação literal.

Por essa razão, o objetivo central proposto é uma pesquisa 
histórica sobre as correntes jurídicas do positivismo clássico, e, espe-
cificamente, estudar e analisar essas concepções positivistas, na In-
glaterra (Jurisprudência Analítica), na França (Positivismo Exegético) 
e na Alemanha (Jurisprudência dos Conceitos).

Quanto à metodologia adotada, tem-se que o método de abor-
dagem teórico será o dedutivo, partindo da análise das três principais 
correntes jurídicas do positivismo clássico – Jurisprudência Analítica 
(Inglaterra), Positivismo Exegético (França) e Jurisprudência dos Con-
ceitos (Alemanha) -, no intuito de analisar a medida de significância 
para o Direito desses movimentos. Para tanto, o trabalho contará com 
as técnicas de pesquisa de revisão bibliográfica e histórica.

Desse modo, o trabalho será dividido em um capítulo, subdi-
vidido em três seções. Em cada seção será abordado cada uma das 
três principais correntes jurídicas do positivismo clássico, na seguin-
te ordem: Jurisprudência Analítica (Inglaterra), Positivismo Exegético 
(França) e Jurisprudência dos Conceitos (Alemanha).

2 O POSITIVISMO JURÍDICO CLÁSSICO

Durante o século XIX e início do século XX, as principais cor-
rentes jurídicas que prevaleciam na Inglaterra, França e Alemanha, 
foram denominadas de positivismo clássico ou primevo.11  Esse posi-
tivismo clássico, sofreu influências do cientificismo  e “[...]  tentava al-
cançar uma objetividade afastando qualquer juízo de caráter pessoal, 
que seria sempre contingente, isto, por intermédio de uma interpreta-
ção literal e uma racionalidade matematizante”.12 Na qual, 

11  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 212.
12  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 220.
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[...] assentou-se claramente a tese da separação (con-
ceitual) entre Direito e Moral. Esta característica se 
perpetua até a contemporaneidade, apesar de ter sido 
abrandada pelo positivismo inclusivo, como será expos-
to mais adiante. Em síntese, esta tese afirma que a exis-
tência/validade do Direito se dá independente de quais-
quer constrangimentos de índole moral.13

Sob a seguinte égide:

[...] na França, a lei produzida pelo legislador racional, 
de inspiração iluminista (positivismo exegético); na Ale-
manha, os conceitos gerais e abstratos deduzidos pelos 
juristas-professores (jurisprudência dos conceitos); na 
Inglaterra, os precedentes proferidos pela autoridade 
política competente (jurisprudência analítica).14

Assim, através da ótica do positivismo clássico, como o novo 
paradigma instado para o Direito, de separação entre Direito e Moral, 
no intuito de balizar o significado das três principais correntes jurídi-
cas do positivismo clássico - Jurisprudência Analítica (Inglaterra), Po-
sitivismo Exegético (França) e Jurisprudência dos Conceitos (Alema-
nha) -, o presente trabalho, nas seções que seguem, passa a expor e 
analisar a Jurisprudência Analítica (Inglaterra), Positivismo Exegético 
(França) e Jurisprudência dos Conceitos (Alemanha).

2.1 Jurisprudência Analítica (Inglaterra)

A partir do século XII, a Inglaterra passou a adotar o sistema 
jurídico de Common Law, pelas decisões das jurisdições reais. Siste-
ma esse que, se manteve e se desenvolveu, bem como se impôs na 
maioria dos países de colonização e língua inglesa.15

Dentro desse sistema jurídico de Common Law, o positivismo 
jurídico clássico teve como os principais teóricos, da Jurisprudência 
Analítica, Jeremy Bentham (1748-1832) e John Austin (1790-1859).

13  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 212.
14  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 207. p. 194-195.
15  GILLISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 4. ed. Lisboa, Portugal: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2003. p 207.
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Para Bentham, a principal consideração, a cientificidade do 
Direito estaria em tê-lo como um “fato”, como ele é e não como ele 
deveria ou poderia, nas seguintes palavras de Streck:

Jeremy Bentham (1748-1832) defendia que o Direito de-
veria ser analisado assim como ele é, em distinção as 
apreciações de como deveria ser. O caráter científico do 
Direito estaria em considerá-lo como um “fato”, e não 
como um “valor”. Em consequência, estaria a teoria ju-
rídica separada da moral, pois esta era entendida com 
um campo de valorações. Fato não tem valor. Fato deve 
apenas ser descrito. Portanto, a positividade do Direito 
não estaria numa complexa realidade social. Diferente-
mente, esta era compreendida nas relações lógico-siste-
máticas das premissas jurídicas.16

Bentham, na busca por uma segurança jurídica, era um defen-
sor da codificação e possuía muitas críticas de como os juízes deci-
diam na Inglaterra, sendo que 

Chamou o Direito Inglês de Direito para cachorro (Dog 
Law). Explicou que o modo como se aprendia o Direito 
Inglês era do mesmo modo que um cachorro aprendia 
a não fazer algo: apanhando. Por isso Bentham foi um 
defensor da codificação buscando uma maior segurança 
jurídica.17

Já Austin, que foi aluno de Bentham, e ao contrário de seu an-
tecessor, considerava positiva a atuação dos juízes, com uma crucial 
diferença entre os juízes produzirem a lei, através dos julgados, como 
é no caso de Common Law, e agirem com arbitrariedade, ao repudiar 
o que está nos estatutos.18 Destacando-se que ele, 

Acreditava que a existência do Direito seria independen-
te de seus (de)méritos morais/valorativos. Sustentou, 
em The Province of Jurisprudence Determined, que “a 
existência da lei é uma coisa; o seu mérito ou demérito 
é outra” (1995, p. 157). O Direito seria constituído de co-
mandos proferidos pelo soberano para uma comunidade 

16  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 208.
17  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 209.
18  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 209.
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específica (autorictas non veritas facit legis). Austin de-
fendia a codificação, pois entendia ser o Direito legislado 
uma forma superior em relação de ao Direito judiciário. 
Todavia, estando no Common Law, também considera-
va que os juízes criavam Direito, de modo particular, por 
delegação legislativa diante da impossibilidade de as re-
gras darem conta de forma absoluta de todas as hipóte-
ses fáticas. Portanto, juiz põe “fato”. Positiva.19

Streck afirma, em que pese ressalvas, Austin já reconhecia 
e aceitava uma certa discricionariedade20 e “[...] procurava pensar o 
Direito a partir de critérios lógico-descritivos a fim de identificar seus 
conceitos e categorias, que seriam deduzidos de modo empírico e 
factual dos ordenamentos positivos e da prática judiciária.21

Feitas essas considerações, tem-se que essas foram as pri-
meiras teorizações do positivismo, no ambiente anglo-saxão.22 Sobre 
as quais, Sgarbi afirma que não se pode ignorar a relevância e o cará-
ter inovador trazidos pela Jurisprudência Analítica, mesmo com uma 
posterior rejeição dessas ideias.23 Passando-se então, a análise do 
caso francês que é o Positivismo Exegético.

2.2 Positivismo Exegético (França)

O professor Streck, ensina que, a experiência francesa, assim 
como a alemã, que será estudada na seção posterior, possuía uma 
forte influência do Direito Romano, não somente em razão de as leis 
serem escritas, mas em virtude da forma como eram ensinadas e 
estudadas.24 Haja vista,

19  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 208.
20  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 209.
21  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 209.
22  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 208.
23  SGARBI, Adrian. Clássicos de teoria do direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
24  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 210.
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Isso que se chama de exegetismo tem sua origem aí: 
havia um texto específico em torno do qual giravam os 
mais sofisticados estudos jurídicos. Este texto era – no 
período pré- codificação – o Corpus Juris Civilis. A codi-
ficação efetuou a seguinte “marcha”: antes dos códigos, 
havia uma espécie de função complementar atribuída 
ao Direito Romano. Aquilo que não poderia ser resolvi-
do pelo Direito Comum seria resolvido segundo critérios 
oriundos da autoridade dos estudos sobre o Direito Ro-
mano – dos comentadores ou glosadores. O movimento 
codificador incorporou de alguma forma as discussões 
romanísticas e acabou “criando” um novo dado: os Códi-
gos Civis (França, 1804, e Alemanha, 1900).25

De acordo com os escritos de Bobbio, a ideia de Codificação é 
fruto do pensamento Iluminista, da segunda metade do século XVIII.26  
E, uma das obras da Codificação das Leis é o Código Civil de Na-
poleão, que entrou em vigor em 1804, na França.27 Sendo que, é no 
estudo do Código de Napoleão que a o Positivismo Exegético vem 
a se fundar, com base na escola da exegese, através de um estudo 
limitado “[...] a uma interpretação passiva e mecânica do Código [...]”.28

A escola da exegese deve seu nome à técnica adotada 
pelos seus primeiros expoentes no estudo e exposição 
do Código de Napoleão, técnica que consiste em assu-
mir pelo tratamento científico o mesmo sistema de distri-
buição de matéria seguido pelo legislador, e sem mais, 
em reduzir tal tratamento a um comentário, artigo por 
artigo, do próprio Código.
A interpretação exegética, aliás, é sempre o primeiro 
modo com o qual se inicia a elaboração científica de um 
direito que tenha sido codificado ex novo pelo legisla-
dor (veja-se por exemplo, a escola dos glosadores, que 
constituiu na Idade Média a primeira fase de desenvol-
vimento do direito comum fundado na compilação justi-
niana).29

25  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 210.
26  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 63.
27  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 63.
28  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 78.
29  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 83.
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Uma vez, com a codificação, Streck leciona que,

Toda argumentação jurídica deveria tributar seus méritos 
aos Códigos, que passaram a deter, a partir de então, 
a estatura de verdadeiros “textos sagrados”. Códigos 
como “fatos”. Isso porque eles seriam o dado positivo 
com o qual deveria lidar a Ciência do Direito.30

Neste sentido, a escola da exegese, pode ser dividida nos se-
guintes períodos: de 1804 a 1830, os primórdios; de 1830 a 1880, o 
apogeu; e, de 1880 em diante, o declínio.31 Bobbio escreve, também, 
que os principais expoentes dessa escola, são: Alexandre Duranton, 
Charles Aubry, Frédéric Charles Rau, Jean Demolombe e Troplong (o 
“filósofo”).32

Já, uma das causas que determinam o advento da escola da 
exegese, para Bobbio, é que

A exigência da segurança jurídica faz com que o jurista 
deva renunciar a toda contribuição criativa na interpreta-
ção da lei, limitando-se simplesmente a tornar explícito, 
através de um procedimento lógico (silogismo), aquilo 
que está implicitamente estabelecido na lei.33

Bobbio destaca, ainda, que as principais características da es-
cola da exegese, a fundar o Positivismo exegético, na França, resu-
midamente, com base em seus principais expoentes, acima citados, 
são: a) a inversão das relações tradicionais entre direito natural e di-
reito positivo;34 b) a concepção rigidamente estatal do direito;35 c) a 
interpretação da lei fundada  na intenção do legislador;36 d) o culto do 
texto da lei; 37 e, e) o respeito pelo princípio da autoridade (respeito 

30  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 210.
31  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 84.
32  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 84.
33  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 80.
34  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 84.
35  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 86.
36  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 87.
37  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 88.
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absoluto na lei e em alguns dos primeiros comentadores do Código 
Napoleônico).38

Mormente a interpretação da lei fundada na intenção do legis-
lador, assunto que até hoje polemiza o Direito, faz-se necessário adi-
tar que, os postulados da escola da exegese, adivinham o seguinte:

[...] se o único direito é aquele contido na lei, compreen-
dida como manifestação escrita da vontade do Estado, 
torna-se então natural conceber a interpretação do di-
reito como a busca da vontade do legislador naqueles 
casos (obscuridade ou lacuna da lei) nos quais ela não 
deflui imediatamente do próprio texto legislativo, e todas 
as técnicas hermenêuticas [...] são empregadas para 
atingir tal propósito.39

Então, tecidas essas ponderações acerca da escola da exege-
se, que funda a corrente jurídica do Positivismo Exegético, na França, 
na guarida do Positivismo Clássico, passa-se a experiência alemã, a 
qual se funda na mesma matriz de Direito Romano, como anterior-
mente apontado, que é a Jurisprudência dos Conceitos. 

2.3 Jurisprudência dos Conceitos (Alemanha)

Como anteriormente apresentado, Streck escreve que a ex-
periência positivista clássica alemã, assim como a francesa, possuía 
uma forte influência do Direito Romano, não somente em razão de as 
leis serem escritas, mas em virtude da forma como eram ensinadas 
e estudadas.40 

Ocorre que, na Alemanha a Escola Histórica, fundada como 
uma crítica ao direito natural, difundida na Alemanha entre o fim do 
século XVIII e começo do século XIX, com o seu principal expoente 
Carlos Frederico von Savigny, é a predecessora do positivismo jurídi-
co.41 Bobbio traça as principais ideias da Escola Histórica, da seguinte 

38  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 88.
39  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 87.
40  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 210.
41  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 45.
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forma: a) individualidade e variedade do homem;42 b) irracionalidade 
das forças históricas;43 c) pessimismo antropológico;44 d) amor pelo 
passado;45 e, e) sentido da tradição.46

Embora, possa-se afirmar que Savigny não fosse a favor da 
codificação47, Bobbio ressalta,

Para Savigny, as fontes do direito são substancialmen-
te três: o direito popular, o direito científico, o direito le-
gislativo. O primeiro é próprio das sociedades na sua 
formação; o segundo das sociedades mais maduras; o 
terceiro das sociedades em decadência. Ele sustentava, 
portanto, que o único modo de reverter o plano inclinado 
da decadência jurídica era promover um direito científico 
mais vigoroso, através do trabalho dos juristas, enquan-
to o mais certo efeito da codificação seria o de tornar ain-
da mais grave a crise da ciência jurídica na Alemanha.48

Ainda, ao que concerne à Escola Histórica, Gillissen afirma que:

Foi sobretudo na Alemanha que a Escola histórica co-
nheceu um grande sucesso. Reagindo contra a influên-
cia francesa e sobretudo contra a ideia de juristas emi-
nentes enfatizaram ideia de Volksgeist (espírito o povo): 
o papel do povo é, a seus olhos, predominante na forma-
ção do direito, constituindo os códigos obstáculos à sua 
evolução natural, que se faz sob a influência das modifi-
cações constantes da vida social própria de cada povo.49

Entretanto, Georg Frederich Puchta, um discípulo de Savigny, 
era um crítico da filosofia idealista alemã, a qual tinha como expoente 
Savigny, bem como da Escola Histórica, que, ao fim e ao cabo, “[...] 
propugnava por um sistema em que todos os elementos gravitavam 
ao redor de um núcleo e, justamente por circundarem esse centro - 

42  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 51.
43  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 51.
44  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 52.
45  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 52.
46  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 52.
47  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 61.
48  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995. p. 62.
49  GILLISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 4. ed. Lisboa, Portugal: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2003. p 515.
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buscando nele referência - esse sistema apresentava estabilidade e 
coesão [...]”.50 

Através da crítica de Putcha, da primeira metade do século XIX, 
tem-se instado o que convencionalmente vem a se chamar de a Juris-
prudência dos Conceitos, que vem a suceder a Escola História, vez que:

Discípulo de Savigny, Georg Frederich Puchta é tido 
como o pai Jurisprudência dos Conceitos, sobretudo 
por ter sido o primeiro a enfatizar que o Direito enquan-
to ciência deveria ser estudado a partir de conceitos, 
igualmente, foi quem melhor sistematizou a teoria de um 
sistema lógico em forma de pirâmide. Nessa esteira, a 
considerar que sua principal obra chamou-se Pandekten 
(Pandectas), outros juristas passaram a utilizar o termo, 
definindo seucmétodo, todos que o seguiram ficaram co-
nhecidos como pandectistas.51

Sua teoria de um sistema lógico de pirâmide, a qual ficou co-
nhecida como a genealogia dos conceitos, pode assim ser entendida:

Assim, em um sistema lógico ideal no topo da “pirâmide”, 
deve pairar um conceito mais geral e abstrato possível, 
de onde venha a se originar outros conceitos, que deles 
se possam surgir outros cada vez menos abstratos, até a 
cominação no caso concreto. Esse processo de decom-
posição do conceito supremo, em outros conceitos, por 
meio do raciocínio formal lógico dedutivo, ficou conheci-
do como “genealogia dos conceitos”:52

Atinente a Jurisprudência dos conceitos, cumpre destacar ou-
tro nome, que é Bernhard Josehp Hubert Windscheid, autor da conhe-

50  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. 
p.522-538. p.524. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
51  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. 
p.522-538. p.524. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
52  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522538. p.525. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/n7tt-
thqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
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cida obra “Tratado das Pandectas”, conhecido pela vertente positivista 
legalista de Windscheid.53 Windscheid, afastava-se de Puchta, pois  
“[...] era defensor da ideia de que os juristas não deveriam debruçar-
-se sobre questões de ordem política, econômica e ética”.54 Enquanto 
que, Puchta “[...] precursor da Jurisprudência dos Conceitos, que sus-
tentava um conceito supremo de conteúdo ético”.55

Resumidamente, para Windscheid, a lei e o direito se equipa-
ravam, cabendo ao intérprete buscar o verdadeiro pensamento do le-
gislador, em um sistema de Direito histórico-racional:

Windscheid mantinha a teoria de Puchta acerca da pirâ-
mide de conceitos, todavia, alçava ao vértice seu concei-
to supremo como eminentemente psicológico, entendido 
como um ato de vontade. Idealizou o direito enquanto um 
sistema histórico-racional, enfatizando a forte influência 
de Savigny, mas a racionalidade do sistema encontrava 
bases em um fator psicológico, resultado da chamada 
“razão dos povos”, incorporada à lei por meio do legis-
lador. Caberia ao intérprete, portanto, no processo de 
decomposição e recomposição, buscar o pensamento 
do legislador, como uma vontade racional idealizada. 
Poderia, ainda, o intérprete, com fundamento nesse ver-
dadeiro pensamento do legislador, ir além do que estava 
positivado, ou seja, determinar aquilo que o legislador 
quis expressar, mas não o fez. Por isso, afirma-se que 
Windscheid é um positivista legalista, corrente de pen-
samento onde lei e direito se equiparam.56

53  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522-538. p. 527. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
54  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522-538. p. 527. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
55  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522-538. p. 527. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
56  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522-538. p. 527. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
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Em outras palavras, Braga e Neme definem a Jurisprudência 
dos Conceitos como uma corrente que “[...] tinha como principal carac-
terística a crença no cientificismo - baseado no método científico (ob-
servação, descrição e análise lógica), comum às ciências empíricas 
ou naturais”.57 Também, buscou elevar a teoria do Direito à categoria 
de ciência, sob paradigmas das ciências naturais “[...] pretendendo 
estabelecer leis imutáveis e aplicáveis a todos os casos, bem como 
fornecendo a base para construção das teorias positivista do século 
XX”.58 Ainda, fortemente influenciada pelo iluminismo, “tratava-se de 
uma tentativa de rompimento com o jusnaturalismo, sobretudo na bus-
ca por afastar quaisquer elementos metafísicos [...]”.59

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa apresentada nas linhas acima buscou responder 
a seguinte pergunta: Em que medida o novo paradigma, instado pelo 
positivismo clássico, significou para o Direito, na Inglaterra, com a Ju-
risprudência Analítica, na França, com o Positivismo Exegético, e na 
Alemanha, com a Jurisprudência dos Conceitos?

Desse modo, a medida do significado para a teoria do direito 
é a separação do Direito e da Moral, ou seja, o novo paradigma do 
positivismo clássico, vem a balizar que “[...] a existência/validade do 
Direito se dá independente de quaisquer constrangimentos de índole 
moral”.60 Baseado em ciência, “[...] tentava alcançar uma objetividade 

57  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522-538. p. 524. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
58  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522-538. p. 524. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
59  BRAGA, Rogério Piccino; NEME, Sérgio Aziz Ferrareto. SÚMULAS VINCULANTES: UM 
RETORNO À JURISPRUDÊNCIA DOS CONCEITOS? PRECEDENTS BINDING: A RETURN 
TO THE CASE LAW CONCEPTS? In: AYUDA, Fernando Galindo; ROCHA, Leonel Severo; 
CARDOSO, Renato César (Coord.). Filosofia do direito I. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 
522-538. p. 524. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/66fsl345/2p7e8wdv/
n7ttthqK7NugP9Rp.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021.
60  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 212.
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afastando qualquer juízo de caráter pessoal, que seria sempre contin-
gente, isto, por intermédio de uma interpretação literal e uma raciona-
lidade matematizante”.61

Com isso, a hipótese vem a se confirmar, pois a hipótese apre-
sentada, era a de que o positivismo clássico, por influência do ilumi-
nismo, pretendia romper com o Direito Natural, e garantir cientifici-
dade para o Direito, através do uso da racionalidade e da lógica, por 
intermédio de uma interpretação literal.

Nessa investigação, o objetivo central era uma pesquisa his-
tórica sobre as correntes jurídicas do positivismo clássico, estudando 
e analisando, especificamente, essas concepções positivistas, na In-
glaterra (Jurisprudência Analítica), na França (Positivismo Exegético) 
e na Alemanha (Jurisprudência dos Conceitos). 

Como resultado, sobre a Jurisprudência Analítica pode-se 
vislumbrar que, tinha como principais pensadores Bentham e Austin. 
Bentham criticava como os juízes decidiam na Inglaterra e defendia 
a codificação, já Austin, em que pese defendia a codificação, achava 
positiva a forma como os juízes decidiam, mas isso não podia ser 
confundido com arbitrariedade, pois uma vez tendo a previsão legal, 
essa deveria ser utilizada pelos magistrados.

A experiência francesa, assim como a alemã, possuía uma 
forte influência do Direito Romano, não somente em razão de as leis 
serem escritas, mas em virtude da forma como eram ensinadas e 
estudadas. O Positivismo Exegético, na França, encabeçado pela es-
cola da exegese, consistia, resumidamente no estudo do Código Civil 
Napoleônico, de 1804, em que o código era o “fato”, o dado positivo 
que a Ciência do Direito tinha para trabalhar, bem como no ideário da 
intenção do legislador.

Já, a experiência alemã, teve como antecessora da Jurispru-
dência dos Conceitos, Escola Histórica, mas que foi superada por 
pensadores como Puchta, considerado o pai da Jurisprudência dos 
Conceitos, e Windscheid conhecido pela vertente positivista legalista 
de Windscheid. Em que, para Windscheid, a lei e o direito se equi-
paravam, cabendo ao intérprete buscar o verdadeiro pensamento do 
legislador, em um sistema de Direito histórico-racional.

61  STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teo-
ria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Cole-
ção de dicionários jurídicos.). Edição do Kindle. p. 220.
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Ou seja, tanto na Inglaterra (Jurisprudência Analítica),  quanto 
na França (Positivismo Exegético) e na Alemanha (Jurisprudência dos 
Conceitos), reafirmar-se o entendimento, de que o positivismo clássi-
co constituiu-se como um novo paradigma para a vertente do direito 
natural, já que o positivismo primevo, cria uma distinção entre Direito 
e Moral, através do uso da ciência e da lógica objetiva, com uma in-
terpretação literal.

Assim, indubitavelmente, tem-se que o positivismo clássico 
veio a contribuir para a teoria do direito, garantindo o patamar de ci-
ência para o Direito, lhe separando de juízos morais, sendo este o 
resultado obtido neste estudo sobre o positivismo primevo. Entretanto, 
essa divisão de Direito e Moral, em que pese já muito trabalhada pela 
teoria do direito, ainda é uma temática atual e relevante que necessita 
de constantes estudos. Podendo, a presente pesquisa ser tida como 
um princípio de estudos nessa linha, futuramente.
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