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APRESENTAÇÃO 

 

Seguramente, uma das aspirações da modernidade foi fundar uma civilização 

da razão, pautada em novos ideais. Para tanto, modificou-se radicalmente a linguagem 

política, fazendo emergir novos conceitos como, por exemplo, a liberdade de 

consciência, liberdade política, liberdade econômica, entre outros. Além disso, nas 

questões públicas, avançou-se no caminho de substituir a crença na divindade pelo 

apego à ciência, reservando as referências religiosas ao âmbito do meramente privado. 

Nascia, então, um novo paradigma ancorado nos Direitos Humanos Universais e 

assegurado socialmente por meio das Constituições, que emergiam em meio às lutas 

sociais. Desse momento em diante, os seres humanos passariam a ter reconhecidos 

direitos invioláveis e inegociáveis, fundados em princípios racionais universais que 

deveriam ser efetivados pelas mais diversas esferas institucionais e sociais, ou seja, 

tanto por meio das instituições do Estado democrático liberal, como também através 

das associações civis e movimentos sociais. 

 O reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana nas 

constituições escritas, enquanto representava um escudo formal na defesa das 

liberdades individuais em face das estruturas de poder, não deixou de suscitar diversas 

questões e problemas teóricos com importante repercussão prática, consubstanciando 

um campo fértil para constantes e renovadas pesquisas. Para além do que se refere à 

racionalidade e à historicidade desses direitos humanos referendados pelos textos 

constitucionais dos Estados do ocidente, as questões teóricas avançam sobre os ideais 

mecanismos de interpretação desses direitos, sua amplitude e modo de concretização 

no mundo da vida, sua real universalidade ou limitação ao âmbito cultural e jurídico, 

interno das nações politicamente organizadas. Não é sem motivo que os direitos mais 

essenciais para o ser humano encontram-se plasmados em textos normativos 

viabilizadores do mais profundo contato e acoplamento entre o universo da 

organização política e o mundo jurídico, demandando estudos que ultrapassam a 

esfera da mera técnica jurídica, para debruçar-se sobre aspectos da teoria do Estado, 

da teoria política, da teoria do direito e da filosofia.   

Ademais, os avanços sociais e tecnológicos das últimas décadas projetaram 

novos desafios na arena dos embates teórico-constitucionais, demandando renovado 

esforço dos juristas na assimilação da conjuntura contemporânea aos modelos 
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jurídicos existentes. A maior facilidade de locomoção e comunicação, criando tensão 

para quebra de fronteiras nacionais, os novos padrões nas relações econômicas, sociais 

e jurídicas, desafiando a tradição cultural e os paradigmas axiológicos, a virtualização 

de importante parcela da realidade humana, criaram ambientes cada vez mais 

complexos e desafiantes, não imaginado nos ideais iluministas que gestaram a 

sociedade moderna. A mudança no ambiente, sem dúvida, causa irritação ao sistema 

jurídico, ao demandar respostas para problemas antes inexistentes, servindo de 

estímulo a novas pesquisas. Os desafios do momento impelem os juristas a observar a 

validade e a consistência dos antigos modelos teóricos e a continuar as pesquisas para 

aperfeiçoamento das teorias que permitem compreender e operar os sistemas 

normativos promotores dos direitos humanos.  

 É justamente neste cenário que a presente obra se inscreve, buscando demarcar 

as interfaces entre constitucionalismo e direitos humanos, especialmente em relação a 

problemas da contemporaneidade. Para tanto, inúmeros temas que permeiam os 

debates jurídicos em torno de tal eixo foram colocados à disposição do leitor, a saber: 

a relevância de uma teoria constitucional aberta que torne o direito o mais horizontal 

e democrático possível; os problemas da estabilidade institucional brasileira em meio 

à aceleração social da modernidade; as contribuições do constitucionalismo 

contemporâneo para a proteção dos direitos humanos dos refugiados; a urgente 

resistência para com as políticas do (des)amparo voltadas para os migrantes e 

refugiados; os papéis da Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção da 

dignidade da pessoa humana; os dilemas que a pandemia da Covid-19 trouxe para os 

debates acerca do ativismo judicial; a fundamentação rawlsiana de uma teoria 

constitucional; a importância do acesso à justiça como um direito humano 

fundamental; os problemas em torno da constitucionalidade da imunidade tributária 

concedida aos templos e cultos religiosos; o papel dos precedentes judiciais para a 

manutenção do direito como integridade.  

Nestes termos, o capítulo inicial da presente obra tem como autor Jardel de 

Carvalho Costa e anseia demonstrar a relevância da hermenêutica constitucional de 

Peter Häberle para o cenário do direito contemporâneo. Para tanto, pode-se constatar 

em seus argumentos, o quão urgente é a necessidade do rompimento com o monismo 

jurídico ainda presente no seio das estruturas institucionais da modernidade 

ocidental. Em outras palavras, é preciso democratizar a interpretação constitucional 
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de forma que a esfera pública tenha voz de fato e possa assim, contribuir para o 

aperfeiçoamento do direito, afinal, como bem tem enfatizado o próprio Haberle, “todo 

aquele que vive uma norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-

la”. Torna-se claro que ninguém detém o monopólio da interpretação constitucional, 

o que significa dizer que uma teoria constitucional aberta não aceita qualquer 

concepção de verdade final. As Constituições devem ser postas a prova, o que implica 

estarem em constante atualização diante do tempo, das possibilidades e das 

necessidades. Tais ajustes, além de permitirem uma legitimação democrática, evitam 

o engessamento das mesmas e criam novos processos de participação cívica. No Brasil, 

conforme esboçado pelo autor, já existem diversas ações do judiciário, mais 

especificamente, do Supremo Tribunal Federal, que comprovam a absorção da 

proposta de Häberle, o que gera a esperança de um direito mais democrático. 

 Na vanguarda em torno dos desenvolvimentos da teoria crítica, Luciano de 

Faria Brasil, insere a filosofia de Hartmut Rosa no interior do cenário jurídico 

brasileiro, obtendo assim, uma leitura inovadora acerca dos dilemas entre aceleração 

social e estabilidade constitucional. Sua proposta procura oferecer uma chave de 

leitura para as tensões institucionais existentes no Brasil contemporâneo que 

ultrapasse a interpretação tradicional oriunda da tradição de Oliveira Viana e 

Francisco Campos. Para tais autores, os dilemas institucionais brasileiros que levaram 

inclusive a desajustes estruturais e derrubada de governos devem ter sua gênese 

explicada na dicotomia entre “país real” e “país legal”, ou seja, o transplante de 

instituições fundadas em tradições intelectuais de outras culturas trouxe como 

consequência inúmeros problemas para a estabilidade institucional brasileira. 

Entendendo tal perspectiva como inadequada para explicar o Brasil contemporâneo, 

Luciano argumenta que a ideia de aceleração social desenvolvida por Hartmut Rosa, 

fornece novos recursos conceituais para uma melhor leitura da realidade brasileira. 

Isso porque, a aceleração social inerente à própria modernidade, introjetou nos 

sistemas sociais a “velocidade de obsolecência” e o “adensamento de inovações”. Tais 

elementos levaram a uma contração do presente e ao mesmo tempo, a instabilidades 

sociais e institucionais radicais. Diante deste cenário, as tensões no interior do 

universo jurídico tendem a serem intensificadas na medida em que a aceleração social 

encontra obstáculos na formalização e rigidez estruturais inerentes à lei. De um lado, 

cobra-se que o texto constitucional acompanhe a aceleração social, porém, é preciso 
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ter prudência em proteger os direitos humanos e fundamentais, o que de imediato, 

estabelece limites à aceleração. Sendo assim, o dilema brasileiro encontra-se na 

equação em aprender a lidar com a aceleração social sem perder os ganhos 

constitucionais.   

 Enfocando a importância do Constitucionalismo moderno como plataforma de 

manutenção dos direitos humanos dos refugiados, Carmelita Angélica Lacerda Brito 

de Oliveira, demonstra o quanto as políticas de universalização da dignidade humana 

desenvolvidas no último século colaboraram para uma maior interação entre direito 

local e supranacional. Seus argumentos deixam claro a relevância do direito 

internacional para a efetivação dos direitos humanos dos refugiados, dando destaque 

ao papel dos Tratados Internacionais como por exemplo, a “Convenção de Genebra de 

1951”, a “Convenção sobre o asilo territorial de 1954”, a “Convenção Internacional 

sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas 

Famílias”, entre outros. Tais Tratados procuraram assegurar aos refugiados uma vida 

digna pautada nas liberdades fundamentais, garantia do pleno emprego, etc... 

Avançando em seus argumentos, a autora deixa claro que os impactos das medidas 

oriundas do Direito Internacional logo passaram a influenciar as políticas do 

Mercosul, gerando mudanças no tocante a desburocratização dos trâmites 

documentais relativos a regularização dos imigrantes. No Brasil, as tensões oriundas 

do fluxo migratório da Venezuela propiciaram debates que forçaram a atualização das 

lacunas normativas, algo que pode ser constatado no art.3º da nova lei de migração 

(lei 13.445/2017) que fixa que a política nacional migratória deve estar pautada na 

garantia dos direitos de todos os estrangeiros em território nacional. Enfim, o 

excelente trabalho de Carmelita Angélica Lacerda Brito de Oliveira contribui de forma 

significativa para demonstrar os avanços obtidos no último século, no tocante à 

proteção dos refugiados.  

 Desenvolvendo o capítulo intitulado “Política do (Des)amparo: Gestão 

migratória em tempos em crise”, Isis Hochmann de Freitas destaca o papel que o 

direito internacional assumiu em meio ao cenário da globalização, mais 

especificamente, diante da intensificação do fenômeno migratório, em que problemas 

antigos se acentuaram e novos emergiram, o que leva diretamente a um dos temas 

mais centrais dos debates acadêmicos contemporâneos, a saber, a biopolítica. Sendo 

assim, ao abordar a migração sob a ótica da biopolítica, a autora deixa claro que é 
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preciso repensar urgentemente a efetivação dos direitos humanos no tocante aos 

migrantes e refugiados. Nestes termos, parte do diagnóstico de que os migrantes 

teriam sua vida reduzida à vida nua, passíveis de serem descartados e abandonados 

ao perecimento. Aqui, a máquina biopolítica de gestão da vida atuaria de forma 

ostensiva delimitando quem pode ter seus direitos garantidos e quem pode ser 

desamparado. No caso do Brasil em particular, fica claro que ocorreu uma pequena 

evolução no trato para com os migrantes, algo que pode ser constatado nos avanços da 

Lei nº. 13.445/2017 que operacionalizou o atendimento às demandas migratórias de 

haitianos e venezuelanos. Porém, é neste mesmo contexto que a autora faz questão de 

frisar que a presente Lei nº. 13.445/2017 foi em grande medida descaracterizada pelos 

vetos e pelo Decreto nº. 9.199/2017. Tais retrocessos, segundo a autora, devem ser 

compreendidos em grande medida, pelas pressões do Gabinete de Segurança 

Institucional, do Ministério da Defesa e de inúmeras forças xenófobas presentes na 

sociedade brasileira. Diante do quadro exposto, é preciso frisar que mesmo existindo 

avanços na política migratória brasileira, ainda é necessário quebrar inúmeras 

barreiras que impedem a efetivação do direito à vida digna por parte dos migrantes e 

refugiados.  

No capítulo que assina, Thiago Aleluia Ferreira de Oliveira expõe sistemático 

estudo sobre os papéis assumidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

âmbito do controle de convencionalidade, especialmente, o contramajoritário, o 

representativo e o iluminista, na linha doutrinária de Luís Roberto Barroso. Observa o 

autor que a Corte Interamericana, inserida no sistema internacional de proteção dos 

direitos da pessoa humana, com poder de superar as soberanias e promover a 

responsabilização dos entes estatais, “como forma de blindar seus sistemas domésticos 

contra futuras práticas antidemocráticas e violadoras de direitos humanos”, 

desempenharia importante função de controle de convencionalidade, que considera 

um “instrumento eficaz para o respeito, a salvaguarda e concretização dos direitos 

descritos nos tratados internacionais de direitos humanos”. Em seu texto, permeado 

por casos paradigmáticos exemplificativos, Thiago Aleluia analisa a atuação da Corte 

IDH na invalidação de atos dos poderes nacionais (contramajoritário), no 

acolhimento de demandas desassistidas pelas instâncias internas do país 

(representativo) e na promoção de avanços civilizatórios não acolhidos pela maioria 

interna (iluminista). Conforme o autor, referida atuação protetiva, para além das 
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soberanias nacionais, ainda que subsidiária e complementar à interna, colocaria essa 

“instância judicial internacional no patamar de um singular Tribunal Constitucional 

transnacional na acepção contemporânea do termo Corte Constitucional”.  

Antônio Francisco Gomes de Oliveira, em seu texto, discorre sobre o que 

considera um possível efeito colateral da situação de excepcionalidade vivida 

atualmente, em decorrência da pandemia do Covid-19, no que se refere à redução do 

protagonismo decisório do Supremo Tribunal Federal. Propõe o autor uma abordagem 

jurídica sobre esse fenômeno do momento atual, analisando se aquela Corte poderia 

estar efetivamente passando por um processo de mudança paradigmática duradoura, 

quanto à sua disposição para interferir na esfera dos demais Poderes da República, em 

uma espécie de autocontenção, substituindo postura anterior de maior ativismo 

judicial, ou se apenas se trataria de alteração de rumos meramente circunstancial, 

tendo em vista a excepcionalidade da situação vivida no país e no mundo. Observa o 

autor que, embora o Supremo viesse, anteriormente, adotando uma postura ativista 

“com decisões de pouca ou nenhuma deferência ao Legislador”, passou a trazer nos 

fundamentos das suas decisões “preocupações relacionadas ao princípio democrático, 

princípio da separação de poderes, consequencialismo jurídico, capacidade 

institucional e, principalmente, efeitos sistêmicos (técnicos)”, nos julgados relativos à 

atual crise de saúde pública. 

No capítulo “Há uma teoria constitucional em John Rawls? Uma análise a partir 

da obra Uma Teoria da Justiça”, Jáder Fontenele, advogado e doutorando em 

Filosofia pela PUCRS, desenvolve uma exposição que apresenta elementos para uma 

possível teoria constitucional em Rawls, estabelecendo nexos entre os conceitos 

principais da filosofia rawlsiana que indicam uma construção ideal da carta 

constitucional. Em Rawls, a constituição política e justa é compreendida enquanto o 

mais elevado sistema de normas sociais, ela delimita as funções dos três poderes, 

apresenta os direitos fundamentais e a organização do Estado sob um enfoque 

procedimental e principiológico da justiça como equidade. Em seus argumentos, o 

autor deixa claro que apesar de existir uma influência do constitucionalismo norte-

americano, a teoria rawlsiana é desenvolvida para a estrutura básica da sociedade, no 

intuito de realizar uma redistribuição mais igualitária respaldada por um ideal de 

justiça social. Logo, pode-se dizer que emerge em Rawls uma teoria constitucional 
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sintética, deliberativa, procedimental e em busca de um consenso político mínimo 

guiado pelos princípios de justiça. 

 Destacando o papel institucional da Defensoria Pública nessa seara, Marcos 

Martins aborda o tema do acesso à justiça como direito fundamental, na forma 

preconizada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, esclarecendo equívocos 

conceituais comuns tanto na legislação quanto na doutrina e na jurisprudência, 

quando do emprego das expressões “assistência judiciária”, “gratuidade judiciária” e 

“justiça gratuita”. No ensejo, observa Martins o acesso à justiça como direito humano 

tutelado em diversos diplomas internacionais, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção 

Europeia sobre Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. No âmbito interno, 

o autor destaca que “a noção de integralidade da assistência jurídica indica que o 

serviço prestado pela Defensoria Pública aos necessitados é amplo/completo”. 

Ademais, traz o autor fundamentos jurídicos que apontam para a 

inconstitucionalidade do modelo judicare, adotado subsidiariamente no Brasil, em 

face da opção da Constituição Federal pelo salaried staff model, levado a efeito 

institucionalmente pela Defensoria Pública. 

  No estudo que apresenta, Abel Escórcio Filho aborda o problema da imunidade 

tributária relativa aos templos e cultos religiosos, na forma do art. 150, VI, alínea “b”, 

da Constituição Federal, especialmente no que se refere à amplitude dessa vedação à 

exação fiscal das atividades religiosas e à possibilidade de sua restrição, tendo em 

conta que a liberdade religiosa encontra-se inserida na categoria dos direitos humanos. 

Nesse sentido, discute o autor se a imunidade tributária em questão consubstanciaria 

cláusula pétrea ou se a norma que a estabelece poderia ser abolida ou restringida por 

meio de emenda constitucional. Em seu caminho teórico, apresenta o direito sob a 

perspectiva de objeto cultural, sujeito à valoração humana, sendo que esta, “inerente 

ao processo interpretativo, permite a construção de sentidos diversos a esse mesmo 

conjunto de enunciados”, ainda que limitada pelo contexto histórico-social. Partindo 

da ideia de que as imunidades consistiriam de “normas jurídicas constitucionais que 

dispõem acerca da construção de outras regras, e que estabelecem a incompetência 

dos entes federados de instituírem tributos voltados a determinadas situações ou 

pessoas”, apresenta o autor fundamentos para considerar que tais normas imunizantes 
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(normas de estrutura) teriam natureza diversa das cláusulas pétreas (normas de 

conduta) pelo que seria possível pensar em sua alteração ou abolição através de 

emenda constitucional. 

Mário Soares de Alencar, no capítulo que subscreve, enfrenta o tema da 

Hermenêutica Constitucional voltada à concretização dos direitos fundamentais, 

buscando expor as razões para a insuficiência da técnica da ponderação, ao tempo em 

que busca apresentar alternativa teórica para elevação da coerência na prática jurídica. 

Observa o autor que a exigência de sopesamento vem sendo adotada na prática jurídica 

brasileira, nas últimas décadas, para solucionar entraves hermenêuticos surgidos da 

colisão de princípios antagônicos, não sem gerar inconsistências na ordem normativa, 

especialmente pelo desrespeito a fundamentações precedentes. Considera que, em 

regra, os juízes e tribunais, com base na teoria desenvolvida por Robert Alexy, 

utilizariam a técnica da ponderação de princípios no intuito de concretizar a norma de 

julgamento, confrontando direitos fundamentais colidentes à luz dos fatos da causa, 

para decidir que interesses deveriam ser tutelados pelo Direito naquele específico caso. 

Todavia, para o autor, quando utilizada de forma acrítica, a ponderação de princípios 

seria insuficiente para assegurar a integridade do sistema jurídico, pois não disporia 

de critério para vinculação dos novos julgados às decisões precedentes, fragilizando a 

racionalidade do ordenamento e a segurança jurídica. Segundo Alencar, se realizada 

sem respeito aos precedentes, a ponderação “apesenta-se como uma técnica 

insuficiente à promoção da justiça e da segurança jurídica, promovendo a 

discricionariedade, como marca registrada do positivismo jurídico”. Nesse sentido, 

revisita a teoria do Direito como integridade de Dworkin, pontuando que o processo 

hermenêutico não poder descurar das “premissas adotadas nos precedentes judiciais”, 

buscando a coerência da ordem jurídica. 

Os estudos que compõem o presente livro, parte deles com apoio do “Grupo de 

Pesquisa em Teoria Crítica, Teorias da Justiça e Direitos Humanos – CNPq”, são um 

convite aberto à reflexão sobre o inesgotável campo teórico em que se entrelaçam o 

Constitucionalismo, a Hermenêutica Constitucional e os Direitos 

Humanos/Fundamentais. Especialmente na atualidade, em que novos problemas do 

mundo real instigam os juristas, questionando a adequação do manejo das 

ferramentas teóricas já disponíveis para enfrentar as adversidades contemporâneas, 

as pesquisas nesse domínio se mostram, mais do que nunca, necessárias e 
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desafiadoras. Como os trabalhos que temos a honra de apresentar evidenciam, os 

esforços para superação dos desafios nessa seara tendem a gerar bons frutos.  

Uma proveitosa leitura.  

Mário Soares de Alencar. 

Jardel de Carvalho Costa. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. EM BUSCA DE UMA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL ABERTA: 

NOTAS DE UM BREVE ESTUDO INTRODUTÓRIO ACERCA DA 

PROPOSTA DE PETER HÄBERLE 
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Jardel de Carvalho Costa1 

 
 

Introdução 
 
 
 Em matéria de interpretação jurídica, o mundo continental mantém até os dias 

atuais a forte influência do modelo dogmático. Isso porque, mesmo tendo sido 

desinflacionado ao longo dos anos, muitas de suas características ainda continuam 

presentes na cultura jurídica das principais instituições do direito contemporâneo, 

como por exemplo, a ênfase excessiva nos procedimentos formais do direito positivo 

como forma de assegurar a unidade sistemática do ordenamento2, bem como a estrita 

relação identitária entre Estado e direito, seguindo a prescrição de Hans Kelsen: 

“Como não temos nenhum motivo para supor que existam duas ordens normativas 

diferentes, a ordem do Estado e a sua ordem jurídica, devemos admitir que a 

comunidade a que chamamos de Estado é a ordem jurídica3”. 

 Sendo assim, pode-se dizer que o espectro do modelo dogmático ainda persiste 

no interior da prática jurídica, o que o situa como bateria ideal de testes por parte de 

outros paradigmas jurídicos como bem observa Vigo: “Em grande medida, os 

problemas e as novas propostas ou perspectivas em matéria de interpretação jurídica 

surgem em relação ou, melhor ainda, em confrontação com aquele paradigma 

proposto desde a ‘moderna ciência jurídica’ que nascera no séc. XIX”4. E é justamente 

neste contexto de ruptura com o modelo dogmático que emerge o jusfilósofo alemão 

                                                     
1 Doutor em Filosofia pela PUCRS. Professor Adjunto – I, D.E da Universidade Estadual do Piauí, 
Campus Doutora Josefina Demes – Floriano – PI. Coordenador do Grupo de Pesquisa em “Teoria 
Crítica, Teorias da Justiça e Direitos Humanos” – CNPq. E-mail: jardelrpcostta@gmail.com/ 
jardelcarvalho@frn.uespi.br  
2  Cfr.VIGO, Rodolfo Luis. Interpretação Jurídica: Do modelo juspositivista-legalista do 
século XIX às nossas perspectivas, São Paulo: editora revista dos tribunais, 2011, p. 39. 
3 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p.184. 
4 VIGO, Rodolfo Luis. Interpretação Jurídica: Do modelo juspositivista-legalista do século 
XIX às nossas perspectivas, São Paulo: editora revista dos tribunais, 2011, p. 36. 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-1
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Peter Häberle5. Reconhecido internacionalmente por sua proposta de hermenêutica 

constitucional aberta, Häberle tem sido enfático em apontar que a “teoria da 

interpretação constitucional tem sido, até agora, conscientemente, coisa de uma 

sociedade fechada6”. 

 Isso implica dizer que a legitimidade da interpretação constitucional tem sido 

reduzida apenas àqueles que pertencem aos quadros das principais instituições 

formais do Estado de direito contemporâneo, algo contraditório diante dos anseios 

democráticos do mundo moderno. Aqui, pode-se dizer que a denúncia de Häberle 

aponta para um déficit democrático presente no interior da interpretação 

constitucional existente em grande parte do mundo ocidental na medida em que tem 

centrado o âmbito de investigação “primariamente, na interpretação constitucional 

dos juízes7”, excluindo assim, a participação de inúmeros grupos sociais que também 

estão sob a mesma Constituição8. 

  Partindo de tal diagnóstico, Häberle levanta a tese de que é necessário construir 

uma teoria da interpretação constitucional ancorada na teoria democrática, o que leva 

de imediato, a uma ressignificação do conceito de interpretação: “quem vive uma 

norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-la (Wer die Norm 

“lebt”, interpretiert sie auch (mit) 9 ”. Cria-se aqui um modelo de interpretação 

constitucional horizontal, flexível, ou seja, aberto à participação cívica de todos os 

cidadãos, como bem aponta o jusfilósofo alemão: 

 
Para uma pesquisa ou investigação realista do desenvolvimento da interpretação 
constitucional, pode ser exigível um conceito mais amplo de hermenêutica: 
cidadãos e grupos, órgãos estatais, o sistema público e a opinião pública (...) 

                                                     
5  Neste aspecto, torna-se relevante frisar a observação de André Gontijo e Káccia Gontijo de que 
“Haberle se distancia de Kelsen em relação ao aspecto metodológico; contudo, adota a ‘construção 
escalonada do sistema jurídico’, que conduz ao conceito de Constituição e Norma Hipotética 
Fundamental (norma de normas)”. GONTIJO, André Pires; GONTIJO, Káccia Beatriz. Teorias sobre a 
democracia: a contribuição de Peter Häberle. In: Sobre os ombros de um gigante se vê mais 
longe – Estudos em homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 2019, p. 223. 
6 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 13. 
7 Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 12. 
8 Neste ponto, torna-se relevante frisar a observação de Haberle: “Até pouco tempo imperava a idéia de 
que o processo de interpretação constitucional estava reduzido aos órgãos estatais ou aos participantes 
diretos do processo. Tinha-se, pois, uma fixação da interpretação constitucional nos “órgãos oficiais”, 
naqueles órgãos que desempenham o complexo jogo jurídico-institucional das funções estatais. Isso não 
significa que se não reconheça a importância da atividade desenvolvida por esses entes. A interpretação 
constitucional é, todavia, uma “atividade” que, potencialmente, diz respeito a todos”. HÄBERLE, Peter. 
op. cit, p. 24. 
9 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 13. 
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representam forças produtiva de interpretação (interpretatorische 
Produktivkräfte); eles são intérpretes constitucionais em sentido lato, atuando 
nitidamente, pelo menos, como pré-intérpretes (Vorinterpreten)10. 

 

 Emerge aqui uma concepção de interpretação constitucional em que o 

destinatário da norma não é e nem pode ser visto como sujeito passivo, mas sim, 

alguém que atua ativamente para pensar seu próprio tempo e atualizar a Constituição 

diante das questões que afloram no presente. Para tanto, devem ser incluídos no 

processo de interpretação constitucional não apenas os órgãos estatais com decisões 

vinculantes como a Suprema Corte, por exemplo, mas também, associações civis, 

partidos políticos, intelectuais, pedagogos, igrejas, teatros, estudantes, profissionais 

liberais, imprensa, rádio, televisão, dentre outros11.  

Isso implica dizer que não existe para Häberle, alguém ou alguma instituição 

que detenha o monopólio da interpretação constitucional. Antes, sua concepção de 

hermenêutica constitucional ancora-se no conceito republicano de interpretação 

aberta em que “o tempo, a esfera pública pluralista (die pluralistische Öffentlichkeit) 

e a realidade colocam problemas constitucionais e fornecem material para uma 

interpretação constitucional, ampliando as suas necessidades e possibilidades 12 ”. 

Enfim, uma teoria constitucional deve estar em sintonia com as questões que emergem 

na esfera pública de seu tempo no intuito de apontar as soluções mais razoáveis 

possíveis. 

 

I Häberle e a construção de uma teoria constitucional orientada no tempo, 

nas possibilidades e necessidades 

 

 Para Häberle, uma teoria constitucional que pretenda ser aberta não pode 

menosprezar a dimensão do tempo, sob o risco de engessar-se. Ajustes devem ser feitos 

no decorrer dos anos sob pena da Constituição tornar-se obsoleta e perder a sintonia 

com os problemas da esfera pública13, como bem observa o jusfilósofo alemão: “As 

                                                     
10 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 14. 
11 Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 21-23. 
12 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 19. 
13  De acordo com Haberle, “as modificações constitucionais são uma tentativa de se manter a 
Constituição ‘à altura do tempo’. Não são, em si, prejudiciais nem úteis; tal conclusão acabará  
dependendo da análise de cada caso particular”. HÄBERLE, Peter. Tempo e Constituição: prolegômenos 
para uma interpretação constitucional “orientada no tempo”. In: AMARAL, Rafael C; BIAGI, Cláudia P; 
GONTIJO, André Pires.  Sobre os ombros de um gigante se vê mais longe – Estudos em 
homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 2019, p. 71. 
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Constituições devem ser postas a prova e não simplesmente preservadas 14”. Além 

disso, os processos de revisão da Constituição fazem parte da própria dinâmica de uma 

sociedade que pretenda ser democrática. Sendo assim, é necessário compreender que 

as tensões inerentes à própria dinâmica de renovação constitucional, “fazem com que 

a interpretação constitucional alcance relevância para o aperfeiçoamento da 

Constituição, que de outro modo não se conseguiria15”. 

Nestes termos, é preciso estar ciente de que as forças sociais ou outros fatores 

(econômicos, por exemplo), podem provocar mudanças na Constituição, o que já 

demonstra que a dimensão do tempo encontra-se presente16. “O tempo indica um 

‘conjunto’ de forças sociais em movimento e ideias que se estruturam 17 ” como 

processo, e sendo assim, sempre abre novas perspectivas, o que torna a interpretação 

constitucional, algo orientado ao futuro. Neste contexto, é preciso frisar que é 

justamente o amplo grau de imprecisão das normas constitucionais que as tornam 

fluídas e flexíveis ao tempo e à esfera pública, o que leva necessariamente ao 

entendimento de que interpretar significa situar um preceito jurídico no tempo e 

torná-lo eficiente para os problemas que emergem na realidade18. Logo, “o processo de 

interpretação apenas é possível e somente tem sentido no tempo. Não existe 

interpretação dissociada do tempo19”.  

Aqui, surge mais um elemento importante, a saber: que uma teoria 

constitucional aberta ao tempo deve integrar automaticamente o possível, ou seja, 

deve se perguntar acerca de como pessoas e grupos concretos podem efetivar seus 

projetos no âmbito do Estado constitucional. Isso significa ter de levar em conta as 

inúmeras possibilidades que podem emergir no âmbito de uma democracia pluralista, 

de forma que não há ninguém com a verdade final, pois isso implicaria engessar o 

pensamento e a vida social. Antes, é preciso compreender que sempre existirão 

alternativas disponíveis como bem tem apontado Häberle: 

 

A razão disso se deve ao fato de que este tipo de pensamento ou de reflexão 
possibilista, tem como base a potencialidade intrínseca no tocante a 
questionabilidade de qualquer argumento, ou melhor, a busca de qualquer 

                                                     
14 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 46. 
15 HÄBERLE, Peter, op. cit, p. 46. 
16 Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 48. 
17 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 48. 
18 Cfr. HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 57. 
19 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 57. 
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possível resquício que permita ampliar as próprias possibilidades inerentes ao 
mesmo20. 

 

 Nestes termos, é preciso frisar que a forte criticidade buscada por Häberle torna 

necessário que as sociedades democráticas ocidentais estejam estabelecidas sob um 

modelo de Estado constitucional que assegure a seus cidadãos o direito de questionar, 

criticar, oferecer soluções, etc... Tais liberdades enriquecem a democracia na medida 

em que ampliam o horizonte de sentido de seus integrantes às novas realidades que 

estavam veladas, mas que ao emergirem, podem corrigir a trajetória política, social e 

cultural de uma sociedade21. Portanto, o pensamento possibilista tem uma enorme 

contribuição para o direito pois, seu grau de abertura e pluralidade capacita e fortalece 

a ciência jurídica a reelaborar e aperfeiçoar seus conceitos, entre os quais convém 

“nomear aqui os de Direito público, tolerância, pluralismo, direitos das minorias, 

representatividade de interesses não organizados ou institucionalizados e, finalmente, 

os dos direitos sociais e culturais fundamentais ou básicos22”. 

 Diante do quadro exposto, é preciso salientar que o pensamento possibilista só 

poderá contribuir para vida social e mais especificamente para o direito, se estiver 

ancorado em alguns pilares, a saber: as comunicações, diálogos, debates e proposições 

que ocorrerem no interior da interpretação constitucional, devem estar livres de 

quaisquer coibições. Além disso, não poderá descartar possibilidades oriundas de um 

passado longínquo como algo inadequado, simplesmente por serem constitutivas do 

passado. Antes, sua abertura deve poder incluir possibilidades que um dia serviram e 

que podem voltar a oferecer soluções23.  

 Enfim, o pensamento possibilista parte do reconhecimento de que toda ordem 

democrática deve estar constantemente sob a crítica das mais diversas esferas sociais. 

Ninguém encontra-se com a verdade final, principalmente no âmbito do direito em 

que os acalorados debates dos Tribunais Constitucionais acabam por revelar o quanto 

as normas jurídicas são abertas à uma ampla gama de possibilidades exegéticas, e que 

mesmo assim, a adoção de uma delas não significa que outras futuras alternativas 

                                                     
20  HÄBERLE, Peter. HABERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: Estúdios de teoria 
constitucional de la sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 2013, p. 63.  
21  Neste aspecto é interessante frisar a observação de Haberle de que mesmo que o pensamento 
possibilista possa fazer emergir novos horizontes, isso não significa que eles sempre serão melhores que 
os antigos apenas pelo fato de serem novos. Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 63. 
22 Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 64. 
23 Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 68. 
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possíveis estejam anuladas24. Nestes termos, é preciso frisar que para Häberle, todas 

as normas devem ser submetidas constantemente ao teste do possibilismo, algo que 

contribuiria para um maior grau de aperfeiçoamento e legitimação das mesmas, 

evitando assim, o engessamento destas.  

 Além disso, é preciso observar que nem mesmo os Tribunais Superiores, muito 

menos os Parlamentos estão livres do pensamento possibilista pois, ao partir da 

consciência da infinidade de interpretações possíveis, o constitucionalista torna-se 

apenas um mediador, ou seja, suas interpretações estão submetidas “à reserva de 

consistência (Vorbehalt der Bewährung), devendo ela, no caso singular, mostrar-se 

adequada e apta a fornecer justificativas diversas e variadas, ou, ainda, submeter-se a 

mudanças mediante alternativas racionais25”. 

Portanto, todas as perspectivas devem ser colocadas sob o crivo da 

racionalidade, não importa se são propostas de um tempo mais antigo. Todos devem 

ser ouvidos, independentemente da esfera social ou cultural. Isso implica dizer que 

“esta forma de filosofia alternativo-possibilista pressupõe um modelo de Constituição 

sempre aberto, como também deve ser o modelo de Estado, o de sociedade, de 

pensamento e do filosofar, de modo a criar por si mesma uma abertura26”. Enfim, uma 

teoria constitucional pluralista deve criar, 

 
os meios para conservar e recriar continuamente condições de liberdade para 
todos os cidadãos em vistas à consecução de um justo e razoável equilíbrio de 
interesses, assim como para a salvaguarda da Constituição através dos tempos e 
para poder desenvolver os bens públicos de todo ser humano em relação ao seu 
próprio bem e em benefício da comunidade27. 

 

 Aqui, torna-se claro o compromisso do pensamento possibilista com a 

liberdade, algo inerente a uma democracia assentada na deliberação e em direitos 

fundamentais protegidos constitucionalmente. Tais direitos servem como uma das 

principais plataformas do pensamento possibilista na medida em que são eles, os 

veículos das alternativas e inovações de uma democracia plural, como tem observado 

o jurista alemão: “A cultura da liberdade e a liberdade da cultura exigem, por exemplo, 

                                                     
24 Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 71. 
25 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 42. 
26  HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: Estúdios de teoria constitucional de la 
sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 2013, p. 75. 
27 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 74. 
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uma ‘política de direitos fundamentais’ efetiva28”. É a promoção das liberdades de 

associação, de consciência, de expressão, entre outras, um dos principais fatores de 

limitação do abuso de poder, ao mesmo tempo em que potencializam a participação 

cívica da comunidade. Justamente por isso, Häberle faz uma defesa intransigente do 

Estado Constitucional Cooperativo como forma de assegurar não apenas os direitos 

fundamentais, mas também, o próprio processo público de interpretação 

constitucional. 

 

II Estado Constitucional Cooperativo, Direitos Fundamentais e Processo 

público de interpretação constitucional 

 

 Na perspectiva de Häberle, o Estado Constitucional Cooperativo deve ser 

entendido como uma das condições de possibilidade de uma democracia pluralista. É 

ele quem garante as livres deliberações que enriquecem as construções dos direitos 

humanos e fundamentais29 pois como bem tem apontado o jurista alemão, tal Estado 

“se caracteriza exatamente pelo fato de não estar em posse de verdades eternas pré-

constituídas, mas sim de ser predestinado apenas a uma mera busca da verdade30”. 

Além disso, também assegura um judiciário independente, bem como o equilíbrio do 

poder através da divisão do mesmo em várias esferas31. 

 Ainda neste contexto, é preciso frisar que o Estado Constitucional Cooperativo 

“vive da cooperação com os outros Estados, comunidades e organizações 

internacionais. Toma para si as estruturas constitucionais do direito internacional 

comunitário sem perder os seus próprios contornos32”. Isso significa que os Estados 

deverão utilizar-se do direito comparado para importar novos recursos jurídicos que 

                                                     
28 HÄBERLE, Peter. Os problemas da verdade no Estado Constitucional. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 2008, p. 126. 
29 Cfr. GONTIJO, André Pires; GONTIJO, Káccia Beatriz. Teorias sobre a democracia: a contribuição de 
Peter Häberle. In: AMARAL, Rafael C; BIAGI, Cláudia P; GONTIJO, André Pires.  Sobre os ombros 
de um gigante se vê mais longe – Estudos em homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 
2019, p. 215. 
30 HÄBERLE, Peter. Os problemas da verdade no Estado Constitucional. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 2008, p. 105. 
31 Cfr. GONTIJO, André Pires; GONTIJO, Káccia Beatriz. Teorias sobre a democracia: a contribuição de 
Peter Häberle. In: AMARAL, Rafael C; BIAGI, Cláudia P; GONTIJO, André Pires.  Sobre os ombros 
de um gigante se vê mais longe – Estudos em homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 
2019, p. 214. 
32 GONTIJO, André Pires; GONTIJO, Káccia Beatriz. op. cit, p. 214. 
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possam aperfeiçoar seus ordenamentos33. Aqui, torna-se claro que um Estado nestes 

moldes “deve ser aberto, plural e em busca do diálogo. Cuida-se de uma nova releitura 

da soberania, uma soberania que leve em conta a abertura do Estado constitucional 

para o direito internacional34”. 

 É justamente tal abertura interna e externa que possibilitará o aperfeiçoamento 

dos direitos fundamentais por meio de amplos processos de deliberação somados com 

a contribuição do direito comparado35. Tais elementos são imprescindíveis para a 

manutenção e fortalecimento de uma teoria da interpretação constitucional 

compreendida como processo público na medida em que permitem institucionalizar 

novas experiências36. Isso também implica dizer que uma sociedade aberta estará 

conscientemente em constante transformação, o que inclui aqui, as próprias normas 

constitucionais.  

 Para Häberle, é impossível existir qualquer Constituição democrática que esteja 

desvinculada de uma interpretação pública nutrida pelas mais diversas esferas sociais, 

o que implica dizer que qualquer interpretação constitucional só terá legitimidade, se 

traduzir a pluralidade da esfera pública e da realidade37. Sendo assim, o conceito de 

interpretação constitucional deve ser entendido, 

                                                     
33 Cfr. GONTIJO, André Pires; GONTIJO, Káccia Beatriz. Teorias sobre a democracia: a contribuição de 
Peter Häberle. In: AMARAL, Rafael C; BIAGI, Cláudia P; GONTIJO, André Pires.  Sobre os ombros 
de um gigante se vê mais longe – Estudos em homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 
2019, p. 215. No tocante à importação de elementos de outros Estados, Häberle é enfático quanto aos 
perigos que rodeiam o Estado Constitucional Cooperativo: “Por outro lado, os perigos dessa importação 
são evidentes. Podem haver efeitos regressos e coações pragmáticas: O Estado Constitucional como tipo, 
ameaça em seus elementos dogmáticos e de Estado de direito, como em questões monetárias, cair em 
uma zona de perigo para a sua identidade - naturalmente aberta a mudanças: o entrelaçamento com 
Estados não constitucionais, como em alguns países em desenvolvimento, e também com organizações 
multinacionais privadas, não governamentais, podem levar a uma negativa aspiração”. HÄBERLE, 
Peter. O Estado Constitucional Cooperativo. Recife: Renovar, 2007, p. 21.  
34 GONTIJO, André Pires; GONTIJO, Káccia Beatriz. Teorias sobre a democracia: a contribuição de 
Peter Häberle. In: AMARAL, Rafael C; BIAGI, Cláudia P; GONTIJO, André Pires.  Sobre os ombros 
de um gigante se vê mais longe – Estudos em homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 
2019, p. 214. 
35 Cfr. GONTIJO, André Pires; GONTIJO, Káccia Beatriz. Teorias sobre a democracia: a contribuição de 
Peter Häberle. In: AMARAL, Rafael C; BIAGI, Cláudia P; GONTIJO, André Pires.  Sobre os ombros 
de um gigante se vê mais longe – Estudos em homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 
2019, p. 215. Neste contexto, torna-se relevante frisar a observação de Häberle de que “cada geração se 
vê, portanto, obrigada a repetir sempre de novo, suas próprias vivências ou a obter suas próprias 
experiências; cada povo tem que consolidá-las e encontrar boas instituições constitucionais tanto em 
seu próprio seio, como através do estudo comparado das Constituições de outros povos forasteiros”. 
HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: Estúdios de teoria constitucional de la 
sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 2013, p. 104. 
36 Cfr. HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 88. 
37 Cfr. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes 
da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 43. 



 

 

 

 

Jardel de Carvalho Costa | 29 

 

da forma mais ampla possível já que engloba em sentido estrito não só os processos 
jurídicos correntes, ou melhor, os ventilados diante dos tribunais, mas, os mais 
amplos, em que os cidadãos se fazem presentes de forma ativa e passiva, 
especialmente no tocante aos atos da comunidade política38. 

 

 Emerge aqui uma concepção de interpretação jurídica em que cidadania e os 

órgãos judiciais especializados estão entrelaçados de maneira forte, algo que além de 

democratizar o próprio direito, também reduz os perigos do tecnicismo. Tal 

preocupação centra-se no fato de que “uma Constituição só poderá adquirir um 

significado adequado para seu tempo, se suas mutações forem resultado do diálogo 

entre Tribunais, opinião pública e outras instituições sociais 39 ”. Aqui, é preciso 

observar dois novos elementos que emergem no interior da proposta de Häberle, a 

saber, a importância da publicidade das normas constitucionais, e a própria linguagem 

em que são confeccionadas as mesmas, como bem observa o jurista alemão: 

 

A publicidade da linguagem da Constituição deve estar configurada de modo que 
os cidadãos conheçam seus direitos e possam fazê-los valer por si mesmos ante o 
Tribunal Constitucional. As reflexões filosófico-linguísticas podem ser aqui 
traduzidas para as reflexões teórico-constitucionais. No âmbito do Direito 
Constitucional, a linguagem jurídica especializada deve ser tão compreensível para 
todos, de sorte que diga algo aos cidadãos. A Constituição deve se abrir à linguagem 
coloquial dos cidadãos. A linguagem da Constituição deve se converter em 
linguagem de todos os cidadãos40.  

 

 Diante do quadro exposto, torna-se claro que para Häberle, se a própria 

linguagem jurídica não estiver acessível a todos os cidadãos, o processo de legitimação 

constitucional encontra-se seriamente afetado. Nestes termos, a participação cívica só 

será eficaz, se as normas jurídicas forem amplamente publicizadas e sobretudo, 

compreensíveis aos destinatários das mesmas. Uma democracia não poderá manter-

se forte e plural se seus integrantes são desinformados e completamente ignorantes 

diante das normas às quais estão submetidos. 

 É justamente por isso que o jurista alemão faz questão de frisar que uma 

Constituição democrática deverá conter elementos procedimentais que assegurem aos 

                                                     
38  HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: Estúdios de teoria constitucional de la 
sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 2013, p. 89. 
39  Cfr. HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional – Um estudo introductório. Ciudad del 
México: Universidad Nacional Autônoma del México, 2003, p. 62-63. 
40  HÄBERLE, Peter. Tempo e Constituição: prolegômenos para uma interpretação constitucional 
“orientada no tempo”. In: Sobre os ombros de um gigante se vê mais longe – Estudos em 
homenagem a Peter Häberle. Curitiba: CRV, 2019, p. 53-54. 
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seus cidadãos, a participação nos processos de interpretação constitucional, como 

também, na resolução das tensões que venham a emergir41, ou seja, deve estar sempre 

preocupada com manutenção do pluralismo: 

 

O pluralismo consiste e se nutre de conteúdos e procedimentos consensuais 
irrenunciáveis que são por sua vez condições e requisitos previamente acordados, 
como os da liberdade humana, informação e opinião, liberdade de investigação 
científica, de criação de partidos políticos e de oposição, de democracia, de poderes 
públicos, de opinião pública, de Estado social e cultural, de divisão de poderes em 
todos seus sentidos, e também de independência do judiciário42.  

 

 Tais mecanismos possibilitam a estabilidade de uma sociedade liberal 

democrática em que os diversos grupos sociais (associações, partidos, sindicatos, 

profissionais liberais, igrejas, entre outros) com interesses diferentes e muitas vezes 

divergentes, participam sem coação alguma, no aperfeiçoamento da Constituição. 

Nestes termos, torna-se presente que o modelo de “pluralismo organizado” defendido 

por Häberle, tem uma enorme preocupação com os perigos da tirania, o que leva-o a 

inflacionar a bandeira da liberdade pois, sem ela, não há possibilidade de pluralismo, 

muito menos, processo público de interpretação constitucional. 

 E é justamente preocupado com a liberdade que Häberle frisa a importância do 

cultivo da tolerância como uma virtude cívica fundamental para a vida em uma 

democracia plural. Através da tolerância, os cidadãos renunciam o uso da força, 

aprendem a conviver com perspectivas diferentes e a aprender com elas, o que leva o 

jurista alemão a concluir que o seu cultivo deve ser feito desde a educação infantil, 

passando pelas universidades em suas mais diversas esferas epistemológicas, assim 

como em outros setores da vida social43. Aqui, a preocupação com a tolerância tem 

como objetivo central, o fomento do pluralismo na medida em que é ele que, 

 

libera a força criadora do ser humano nas ciências e nas artes, na economia e na 
política, ao equilibrá-las materialmente, evitando assim, tanto a guerra civil como 
a luta de classes e, sobretudo, porque através de dito pluralismo se constrói um 
determinado tipo de liberdade cidadã que se estabelece também na forma plural. 

                                                     
41 De acordo com Häberle, “a Constituição deve disponibilizar conteúdos e princípios procedimentais 
para resolver os conflitos contidianos – no sentido explicitado por Dahrendorf -, como, por exemplo, 
existem no âmbito e nos limites do princípio das maiorias, reescrevendo-os, assim como nos temas em 
que o monopólio do poder estatal pode gerar resultados plausíveis”. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y 
Constitución: Estúdios de teoria constitucional de la sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 
2013, p. 117. 
42 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 107. 
43 Cfr.HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 113. 
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Pluralismo significa, portanto, a conquista da maior medida possível de liberdade 
pública e privada44. 

 

 Diante do exposto, torna-se claro que sem pluralismo, não há enriquecimento 

social, muito menos Constitucional pois, a legitimação democrática passa 

necessariamente pelo diálogo com a diferença, pelas controvérsias acerca das 

alternativas e possibilidades reais45. Neste contexto, entra em cena o forte papel dos 

Direitos Fundamentais como pilares de vida democrática, na medida em que são eles 

que protegem a participação cívica de quaisquer coações ilegítimas, como bem observa 

Häberle:  

Na democracia liberal, o cidadão é intérprete da Constituição! Por essa razão, 
tornam-se mais relevantes as cautelas adotadas com o objetivo de garantir a 
liberdade: a política de garantia dos direitos fundamentais de caráter positivo, a 
liberdade de opinião, a constitucionalização da sociedade, v.g, na estruturação do 
setor econômico público46. 

 

 Sem direitos fundamentais que assegurem o pluralismo, não há possibilidade 

de uma democracia dos cidadãos. Aqui, Häberle faz questão de frisar que sua proposta 

é voltada para o domínio do cidadão e não de Povo como soberano aos moldes de 

Rousseau. Isso porque o conceito rousseaniano de Povo além de não ser muito claro 

pois remete a elementos quase que divinos, é altamente fluído e inseguro na medida 

em que o Povo pode atuar “em diferentes níveis, por diferentes razões e em diferentes 

formas, especialmente mediante a cotidiana realização de direitos fundamentais47”. Já 

o conceito de cidadão, encontra alicerce em direitos fundamentais e sendo assim, 

torna-se mais propício e seguro à manutenção do pluralismo. 

 Para Häberle, a segurança propiciada pelos direitos fundamentais fortalece a 

cidadania na medida em que incentiva os sujeitos a atuarem criticamente na esfera 

pública, propondo cada um ao seu modo, novas leituras da Constituição da mesma 

forma como as instituições formais de uma democracia o fazem, o que deverá criar na 

concepção do jurista alemão, um “concerto que resulta da conjugação desses diferentes 

intérpretes da Constituição no exercício de suas funções específicas48”. Aqui, a unidade 

                                                     
44 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 116. 
45 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 36. 
46 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 37-38. 
47 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 38. 
48 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 32. 
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da Carta Magna deve ser compreendida como resultado de um amplo processo público 

em que as mais diversas esferas sociais oferecem interpretações, ou seja, “o processo 

constitucional torna-se parte do direito de participação democrática49”. 

 Diante do quadro exposto, algumas questões emergem, a saber: entre tantas 

interpretações constitucionais, qual o papel do legislativo?  Quem tem o poder de 

definir que uma interpretação é mais plausível que outras? Para Häberle, os 

parlamentares devem ser entendidos como intérpretes da Constituição na medida em 

que fomentam o processo, provocando mudanças e renovações, algo que abre a estes, 

um maior campo de possibilidades em relação ao juiz constitucional que encontra-se 

limitado em muitos pontos, pelo tecnicismo inerente às normas jurídicas50. Enfim,  

  

o legislador cria uma parte da esfera pública (Öffentlichkeit) e da realidade da 
Constituição, ele coloca acentos para o posterior desenvolvimento dos princípios 
constitucionais. Ele atua como elemento precursor da interpretação constitucional 
e do processo de mutação constitucional. Ele interpreta a Constituição, de modo a 
possibilitar eventual revisão, por exemplo, na concretização da vinculação social 
da propriedade. Mesmo as decisões em conformidade com a Constituição são 
constitucionalmente relevantes e suscitam, a médio e a longo prazo, novos 
desenvolvimentos da realidade e da publicidade (Öffentlichkeit) da Constituição. 
Muitas vezes, essas concretizações passam a integrar o próprio conteúdo da 
Constituição51. 

 

 Nota-se aqui, que o legislador é parte importante do processo de interpretação 

constitucional pois ao instigar os debates e propor soluções, constitui-se como parte 

integrante da esfera pública. Obviamente que Häberle pensa um legislador esclarecido 

e pautado na ética, alguém compromissado a um diálogo honesto e voltado para um 

equilíbrio de interesses. De acordo com o jurista alemão, um legislador deverá 

trabalhar pela tolerância, pelo respeito às liberdades, no intuito de fortalecer o bem 

comum52. Sendo assim, o parlamento também tem sua cota de contribuição para o 

aperfeiçoamento da Constituição.  

                                                     
49 MENDES, Gilmar. Apresentação. In: HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade 
aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” 
da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 10. 
50 HÄBERLE, Peter.  Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 26. 
51 HÄBERLE, Peter.  op. cit, p. 27. 
52 Cfr. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: Estúdios de teoria constitucional de la 
sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 2013, p. 83-84. 
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 Mas, entre tantas esferas sociais que estão legitimadas a contribuir no processo 

de interpretação, quem tem o poder de definir que interpretação tem mais 

razoabilidade? A quem compete filtrar e refinar as diversas leituras que emergem 

constantemente? Entendendo que a esfera pública produz uma força normatizadora, 

Häberle argumenta que é dever da Corte Constitucional “interpretar a Constituição em 

correspondência com a sua atualização53”. Existe aqui uma forte vinculação entre 

interpretação constitucional em sentido lato e em sentido estrito pois, órgãos estatais 

e esfera pública estão em conexão direta sendo papel central da Corte Constitucional 

“controlar a participação dos diferentes grupos na interpretação da Constituição, de 

forma que, na sua decisão, se levem em conta, interpretativamente, os interesses 

daqueles que não participam do processo (interesses não representados ou não 

representáveis)54”. 

 Para o jurista alemão, é dever dos juízes constitucionais criar formas pluralistas 

e gradativas de participação no processo constitucional, o que torna o direito 

processual constitucional, parte do próprio direito de participação democrática 55 , 

sendo papel da Corte Constitucional, atuar em muitos momentos, para filtrar se as 

interpretações advindas tanto da esfera pública em geral, como do parlamento, são de 

fato razoáveis às possibilidades da realidade vigente. Obviamente que Häberle não está 

desinflacionando o papel que ambas as esferas possuem como propulsoras de 

mudanças, mas, como ele próprio observa, em “caso de uma profunda divisão da 

opinião pública, cabe ao Tribunal a tarefa de zelar para que se não perca o mínimo 

indispensável da função integrativa da Constituição56”. Aqui, é preciso observar que 

isso não significa que as interpretações absorvidas pelo Tribunal Constitucional 

adquiram validade universal. Antes, estão sujeitas ao tempo, as possibilidades e as 

necessidades, e sendo assim, poderão ser modificadas no futuro.    

 Enfim, uma teoria constitucional aberta deve procurar entrelaçar interpretação 

constitucional e teoria democrática de forma a evitar os perigos do tecnicismo, 

autoritarismos e a tirania. Emerge aqui, uma plataforma altamente horizontal 57 , 

                                                     
53 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 41. 
54 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 46. 
55 Cfr. HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 48. 
56 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 46.  
57 De acordo com Mônia Clarissa Henning Leal, na perspectiva de Häberle “a constituição se converte, 
então, em uma ordem jurídica fundamental de um processo livre e aberto, sendo que, enquanto tal, ela 
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permitindo a participação de todos não importando a esfera social, o que significa que 

as pressões públicas e “influências sociais” a que estão submetidos os juízes, por 

exemplo, devem ser lidas não apenas como uma ameaça a independência funcional 

dos mesmos, mas sim, como elementos fiscalizadores que evitam em grande medida, 

o livre-arbítrio dos magistrados, como também propõem soluções, refinando a 

Constituição58.  

 

Conclusões 

 

 Diante do quadro exposto, pode-se dizer que a proposta de Häberle estabelece 

um novo marco no interior dos debates entre os paradigmas da interpretação jurídica, 

sobretudo, em relação ao paradigma dogmático. Isso porque, enquanto o último 

assentava a legitimidade da interpretação constitucional aos órgãos oficiais do Estado, 

dando ênfase aos procedimentos formais inerentes ao próprio sistema jurídico, a 

proposta do jurista alemão avança no sentido de estruturar uma teoria da 

interpretação constitucional assentada na teoria democrática.  

 Ancorado na premissa de que todo aquele que “vive uma norma acaba por 

interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-la (Wer die Norm “lebt”, interpretiert 

sie auch (mit)59”, Häberle desinflaciona radicalmente o monismo jurídico típico da 

dogmática, dando à interpretação constitucional uma intensa flexibilidade, ao mesmo 

tempo em que potencializa a participação cívica. Existe aqui, um compromisso com 

uma esfera pública atuante, na medida em que o cidadão não é visto como ser passivo, 

mas sim, ativo diante dos problemas da sociedade civil. Neste sentido, quanto mais 

esferas sociais atuarem fornecendo novas interpretações constitucionais, mais ricas 

haverão de ser as possibilidades de atualização da Constituição. 

                                                     
mesma se transmuta em um processo (permanente), o que faz com que o Direito Constitucional passe 
a se configurar, como um direito público, aberto, por excelência. Mais do que isso: na compreensão de 
Häberle, uma constituição em sentido amplo, que não é só do Estado em sentido estrito, senão que 
engloba e estrutura a sociedade como um todo (e, indiretamente, também a privada) – como é o caso 
da Constituição democrática – não pode fazê-lo tão somente em sentido passivo, isto é, ela não pode 
incorporar estes elementos exclusivamente como objetos, ela precisa incorporá-los, também, de forma 
ativa, enquanto sujeitos. LEAL, Mônia Clarissa Henning. Jurisdição Constitucional Aberta.  
Reflexões sobre a legitimidade e os limites da Jurisdição Constitucional na Ordem 
Democrática. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 115-116. 
58 Cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 31-32. 
59 HÄBERLE, Peter. op. cit, p. 13. 
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 Sendo assim, uma teoria constitucional que pretenda ser uma ciência da 

experiência deve fornecer instrumentos que evitem o engessamento da Constituição 

tornando-a obsoleta. Neste sentido, emerge aqui a importância do tempo, das 

necessidades e das possibilidades na ressignificação da Constituição. Em outras 

palavras, isso significa que, se a realidade não é estática, é de se esperar que novos 

problemas sejam tensionados na esfera pública, o que por si só já coloca qualquer 

Constituição que pretenda ser democrática, à prova. Aqui, interpretar o texto 

constitucional torna-se sinônimo de situar ou atualizar as normas jurídicas no tempo 

dando à elas, uma eficácia diante dos problemas concretos que assolam uma 

sociedade60. Aqui, torna-se interessante frisar a observação de Bittencourt e Leal de 

que os fundamentos de tal concepção “exsurge do fato que, segundo o autor, a 

Constituição é um produto cultural, de nossa vivência em sociedade61”.   

 Portanto, partindo do pressuposto de que ninguém detém o monopólio da 

interpretação constitucional, Häberle amplia o círculo de intérpretes de forma que 

todos sejam chamados a darem suas contribuições, o que integra de imediato, o que 

ele intitula de pensamento possibilista. Sendo assim, surge um modelo de 

racionalidade pautado na premissa de que ninguém (e nenhuma instituição) possui a 

verdade final, antes, toda perspectiva deve necessariamente ser alvo de 

questionamentos, objeções e reformulações. Isso por si só, já abre as possibilidades 

para o surgimento de alternativas que até então não tinham sido consideradas, o que 

inclui também, aquelas que um dia serviram no passado. 

 Sendo assim, ao inscrever a criticidade no interior da esfera pública, o 

pensamento possibilista radicaliza a participação cívica, enriquecendo a própria 

ciência jurídica ao aperfeiçoar seus conceitos. Além disso, tal refinamento da 

interpretação jurídica deve ser entendido como uma blindagem que em grande 

medida, evita que as normas constitucionais se engessem, perdendo assim, a conexão 

com a realidade de seu próprio tempo. Para tanto, o pensamento possibilista necessita 

de um modelo de democracia ancorado em direitos fundamentais que assegurem à 

                                                     
60 Cfr. MENDES, Gilmar. Apresentação. In: HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A 
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação 
pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, 
p. 10. 
61 BITENCOURT, Caroline M; LEAL, Mônia Clarissa Henning. Hermenêutica Jurídica: A 
contribuição do pensamento de Peter Haberle no constitucionalismo democrático para a 
concretização dos Direitos Fundamentais pelos intérpretes da constituição. In: Anais do 
XVII Congresso Nacional do CONPEDI, Brasília: Distrito Federal, 2008, p. 5137. 
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seus cidadãos o pleno exercício de seus direitos sociais e políticos, sem coação alguma. 

É justamente por isso que Häberle faz questão de frisar que uma teoria constitucional 

que se pretenda pluralista deve necessariamente propiciar instrumentos de 

manutenção e renovação das condições de liberdade de seus cidadãos no intuito de se 

assegurar a estabilidade social62. 

 Emerge aqui, a importância do Estado Constitucional Cooperativo como 

condição de possibilidade de uma democracia plural. Isso porque na concepção do 

jusfilósofo alemão, é ele quem assegura as mais diversas liberdades imprescindíveis 

para o processo de renovação constitucional. Nestes termos, torna-se interessante 

observar que tais renovações não são oriundas apenas dos debates internos 

provenientes de uma esfera pública plural assegurada por tal modelo de Estado. Existe 

aqui, outro elemento importante incrementado por Häberle, a saber: a abertura do 

Estado Constitucional Cooperativo para o direito internacional. Em outras palavras, 

tal Estado deverá apoiar-se no direito comparado como instrumento de 

aperfeiçoamento de sua própria ordem jurídica. 

 Para Häberle, tal abertura propiciada pelo Estado Constitucional Cooperativo 

tenderá a enriquecer o diálogo democrático, além de propiciar a institucionalização de 

novas práticas, o que demonstra a preocupação do autor com a intensificação das 

interpretações públicas da Constituição. Além disso, a atenção dada à participação 

cívica também pode ser constatada no grau de importância outorgada à publicidade e 

a linguagem jurídica no interior do sistema haberliano. Isso significa que uma 

sociedade democrática deverá traduzir e publicizar a Constituição em uma linguagem 

clara e acessível a todos.  

 Tais mecanismos deverão potencializar o processo de interpretação da 

Constituição gerando novas possibilidades para além das instituições formais 

pautadas em grande medida, no monismo e tecnicismo jurídico. Aqui, em vez dos 

Tribunais Constitucionais renovarem a Constituição a partir de um solipsismo pueril, 

devem é criar formas plurais de interpretação que ajude-os a resolver os dilemas 

sociais e políticos. No Brasil, por exemplo, a Suprema Corte tem procurado 

implementar a proposta haberliana convocando inúmeros setores da sociedade civil a 

participarem de alguns de seus julgamentos como bem aponta Mendes e Vale: 

                                                     
62 Cfr. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: Estúdios de teoria constitucional de la 
sociedade abierta. Madrid: Tecnos, 2013, p. 75. 
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Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510/DF, na qual se discutiu a 
constitucionalidade da pesquisa científica com células-tronco embrionárias, a 
audiência pública realizada no dia 20 de abril de 2007 contou com a participação 
de especialistas na matéria (pesquisadores, acadêmicos e médicos), além de 
diversas entidades da sociedade civil, e produziu uma impressionante gama de 
informações e dados que permitiram ao Tribunal, no julgamento definitivo da ação 
(em 29.5.2008), realizar um efetivo controle e revisão de fatos e prognoses 
legislativos e apreciar o tema em diversas conotações jurídicas, científicas e 
éticas63.   

 

 Além disso, em outros julgamentos o Supremo Tribunal Federal tem designado 

comissões de peritos, requisitando diagnósticos de pessoas experientes na área e até 

mesmo realizado audiências públicas64 como no caso da “Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental nº54” em que discutiu-se por meio de várias audiências 

públicas, o tema do aborto de fetos anencéfalos65. Ainda neste contexto, é preciso frisar 

a importância que tem tido junto à sociedade brasileira, a transmissão pela TV Justiça 

e pela Rádio Justiça os julgamentos do STF. Tais medidas ao mesmo tempo em que 

publicizam as atividades do judiciário, potencializam a participação cívica66. 

 Enfim, a proposta de Häberle tem procurado constitucionalizar formas e 

processos de participação que desinflacionem a concepção monista de interpretação 

constitucional centrada nas principais instituições do Estado moderno, mais 

especificamente, nas Supremas Cortes. Sendo assim, seu projeto considera que “todas 

as forças fáticas, possuem relevância para a interpretação constitucional, constituindo-

se em elemento de democratização da tarefa interpretativa, onde ela é compreendida 

de forma ampla, incluindo todos os participantes da vida política e pública67” o que 

leva diretamente a uma democracia pluralista.  
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2. O MAL-ESTAR NA CULTURA JURÍDICA: NOTAS SOBRE O CONFLITO 

ENTRE ACELERAÇÃO SOCIAL E ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL 
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Luciano de Faria Brasil 1 
 

1 Crise difusa e mal-estar institucional 

 

  O cotidiano das instituições nacionais tem sido bastante atribulado ao longo da 

última década, com conflitos recorrentes entre autoridades, discussões entre 

integrantes dos Poderes de Estado e frequentes zonas de atrito na atuação diária de 

diversos órgãos e instituições, em razão de alegada sobreposição de competências e 

atribuições. Até mesmo algumas faixas de atuação administrativa e judicial - que antes 

pareciam incontroversas - estão agora submetidas a renovadas discussões, dúvidas e 

contestações de todo tipo, indicando a existência de inquietações mais profundas 

quanto ao modo de compreender e de executar os comandos do ordenamento jurídico. 

Com efeito, a atmosfera de constante disputa no âmbito político-institucional revela 

sobretudo enormes tensões na prática constitucional brasileira, sugerindo a presença 

de fraturas ocultas e de um mal-estar institucional que parece alcançar também os 

fundamentos normativos da ordem institucional vigente. 

  A atmosfera de tensão no dia-a-dia institucional não é algo novo, aparecendo 

em várias oportunidades no curso da história nacional. Em diversos momentos da vida 

pública brasileira, a conjunção desafortunada de desajustes estruturais e tensões 

conjunturais desembocou na ruptura da ordem constitucional, com a derrubada de 

governos e a supressão das instituições representativas. A interpretação da história 

brasileira oferece várias explicações para esse fenômeno, nas mais diversas chaves 

analíticas. Nesse ponto, é importante recordar a corrente interpretativa que identifica 

a raiz dessas tensões na dicotomia entre o “país real” e o “país legal”, isto é, entre a 

                                                     
1 Promotor de Justiça no Rio Grande do Sul (MPRS). Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais na 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP). Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação da 
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP). 
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forma de organização política e a realidade do substrato social regido por tais normas. 

Nessa perspectiva de análise, as tensões políticas e constitucionais decorreriam da 

adoção de instituições jurídicas e políticas inadequadas para a realidade social do 

Brasil, vale dizer, da incongruência entre o substrato econômico e cultural da 

sociedade e as ideias predominantes sobre o modo de organização da esfera pública. 

  É importante ressaltar essa linha de interpretação, pois outras teorias 

explicativas da realidade nacional, embora formadas a partir de matrizes bastante 

distintas, acabam por beber na mesma fonte, ainda que de forma indireta. Em várias 

tentativas de interpretação das mazelas na estrutura política e institucional brasileira 

é possível notar a presença de um dualismo que contrapõe o local ao universal como 

elemento motriz da incongruência entre fato e norma. A concretude do fato local 

(estágio de desenvolvimento econômico, político ou social) é apresentada em 

contradição à idealidade ou abstração da norma (concebida com base em formulações 

abstratas, com base na tradição intelectual de outras culturas).  

  Entretanto, essa linha de compreensão encontra seus limites quando aplicada 

ao exame da vida contemporânea. Não é possível explicar certos fenômenos sociais por 

essa chave teórica, sendo necessário buscar outros vetores de interpretação. Trata-se 

de questionar, portanto, se as inquietações antes apontadas não decorrem de algum 

tipo de percepção distinta, de outra ordem, sobre fatos, normas e demandas 

individuais e coletivas. É possível que a atmosfera de conflito e inadequação 

institucional tenha suas raízes em outro tipo de causas, regidas por uma lógica distinta, 

que não se confunde com as reiteradas críticas fundadas na inadequação do 

“transplante de instituições”. A sugestão que o presente texto apresenta – como 

hipótese de trabalho – é de que a explicação deve ser buscada em outro nível de análise, 

qualitativamente distinto das matrizes de interpretação antes mencionadas, e que o 

fundamento da crise reside na contradição entre a fixidez das formas jurídicas 

positivadas e o contexto dinâmico de uma crescente aceleração social. 

  O tema proposto será abordado em forma de ensaio breve, sem preocupação 

com a necessidade de esgotar o assunto. Ao contrário, o texto constitui uma simples 

tentativa de aproximação ao problema examinado, com o uso livre dos conceitos e 

categorias tomados de outros autores, no propósito de construir cenários e 

ferramentas para a compreensão das questões relevantes da contemporaneidade 

nacional. Trata-se apenas de um convite à reflexão sobre a temática, a partir da 
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articulação de algumas ideias e intuições. Quanto ao título, vale destacar que é uma 

homenagem explícita ao escrito magistral de Sigmund Freud sobre o mal-estar na 

civilização (“Das Unbehagen in der Kultur”).2 Espera-se que o presente artigo possa 

contribuir – ainda que de forma tímida, sem maiores pretensões – para algum 

entendimento das razões de um certo mal-estar na cultura jurídica.    

 

2 Da aceleração social e suas dimensões 

 

  A ideia de aceleração social como elemento constitutivo da modernidade foi 

examinada por Hartmut Rosa, professor de sociologia em Jena e Erfurt e autor de uma 

obra seminal sobre esta temática (“Aceleração: a transformação das estruturas 

temporais na Modernidade”), recentemente traduzida para o português e publicada no 

Brasil. Em uma entrevista concedida ao professor e pesquisador brasileiro João Lucas 

Tziminadis, o professor Rosa narra como a reflexão sobre o tema da aceleração social 

partiu inicialmente da experiência pessoal de percepção da dinamização da vida, 

levando à conclusão de que o tempo não é simplesmente “algo dado pela natureza”; ao 

contrário, “ele é socialmente estruturado”.3 A extensa pesquisa de Hartmut Rosa sobre 

o assunto levou à constatação do papel decisivo da aceleração social na constituição da 

modernidade, sublinhando a lógica de estabilização dinâmica que é inerente aos 

sistemas sociais contemporâneos. 

  Hartmut Rosa estabelece uma distinção entre três manifestações ou dimensões 

do fenômeno da aceleração social, a saber: a aceleração técnica, a aceleração da 

                                                     
2 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos 

(1930-1936). Obras completas, volume 18. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 13-123. 
3 “Um deles foi uma experiência muito pessoal, pois eu vivia em uma zona rural, a Floresta Negra, na Alemanha 

e, no entanto, ainda como estudante de graduação, passei um ano em Londres, e depois desenvolvi meu doutorado 

em Berlim. E sempre que voltava à Floresta Negra, tinha a sensação de que o tempo estava diferente, de alguma 

forma. Eu sentia como se vivesse uma experiência diversa da temporalidade nesses dois lugares, e, assim, comecei 

a me indagar sobre as causas dessa diferença. Nós costumamos ter a impressão – e de um ponto de vista teórico, 

isso é interessante – que o tempo é algo dado pela natureza. Mas não, ele é socialmente estruturado. (...). Um 

segundo aspecto foi a percepção de que estava sempre com o tempo escasso, que nunca tinha tempo o suficiente. 

Então notei, assim como você mencionou a percepção de seus amigos e parentes, que a maioria das pessoas 

compartilhava essa mesma impressão. Sempre dizem que vão bem, mas andam sem tempo. Assim pensei que, se 

todos estão com o tempo curto, talvez isso não seja um problema pessoal, mas social. (...). Por fim, o último 

aspecto que me interessou foi o fato de que, a despeito de toda a tecnologia desenvolvida para nos auxiliar na 

economia de tempo, quanto mais rápidas são essas tecnologias, quanto mais tempo conseguimos economizar, de 

menos tempo parecemos dispor” (TZIMINADIS, João Lucas Faco. Modernidade dessincronizada: aceleração 

social, destemporalização e alienação: uma entrevista com Hartmut Rosa. In: Estudos de 

Sociologia/Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Vol. 22, n. 43. 

Araraquara: UNESP/FCLAR, Laboratório Editorial, 2017, p. 367). 
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mudança social e a aceleração do ritmo de vida. 4  Em seu conjunto, as categorias 

compõem uma lógica de estabilização dinâmica, conforme antes referido; isto é, uma 

lógica social que cria, consolida e torna permanente “uma estrutura institucional que 

pressiona os indivíduos no sentido de serem cada vez mais velozes, eficazes e capazes 

de controlar seu ambiente”.5 Por isso, é importante examinar brevemente cada uma 

dessas dimensões ou formas da aceleração social.     

  Das três categorias mencionadas, a aceleração técnica é provavelmente a faceta 

mais evidente da dinamização inerente ao mundo contemporâneo. Não apenas a 

velocidade dos deslocamentos físicos foi intensamente aumentada ao longo do último 

século, mas também a expectativa de maior velocidade em relação aos demais aspectos 

da vida se tornou uma característica universal, impregnando todos os campos da 

produção técnica e de suas derivações sociais e comportamentais. Nessa linha, Rosa 

esclarece:6 

Aceleração técnica caracteriza, no entanto, não apenas o movimento mais rápido de 

pessoas, bens, informações e (como enfatizado por Virilio) projeteis militares sobre a terra, 

mas também a produção mais veloz de bens, a transformação mais ágil de matéria e energia 

e, embora em menor proporção, a aceleração dos serviços. 

 

  Além da aceleração tecnológica propriamente dita, Rosa destaca igualmente a 

“aceleração de processos de organização, decisão, coordenação e controle”, decisiva 

nas modernas organizações burocráticas e corporações empresariais, como elemento 

integrante do processo de aceleração técnica. 7  Aliás, a repercussão da aceleração 

técnica em todos os campos da organização social fica clara com a chamada "revolução 

digital", transformação causada pela difusão da informática e pela popularização da 

internet. A partir do momento em que a internet passa a ser um componente essencial 

do cotidiano, mediando todo tipo de relação (comércio, educação, indústria, relações 

pessoais, etc.), ela passa a ditar o paradigma de velocidade de diversos 

                                                     
4 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 

H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. 140-141. 
5  TZIMINADIS, João Lucas Faco. Modernidade dessincronizada: aceleração social, destemporalização e 

alienação: uma entrevista com Hartmut Rosa. In: Estudos de Sociologia/Universidade Estadual Paulista, 

Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Vol. 22, n. 43. Araraquara: UNESP/FCLAR, Laboratório Editorial, 

2017, p. 381. 
6 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 

H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. 144, grifos no original. 
7 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 

H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. 146-147. 
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comportamentos (como se pode constatar pela universalização das novas tecnologias 

digitais de informação e comunicação).8 

  A aceleração da mudança social constitui uma dimensão mais complexa. Ela 

guarda uma evidente conexão com a categoria da aceleração técnica, mas não é 

redutível a uma simples relação de causalidade em relação ao avanço técnico, 

possuindo um modo de dinamização intrínseco e qualitativamente distinto. Para 

melhor explanar a aceleração da mudança social, Rosa recorre à formulação de 

Hermann Lübbe, lançando mão do conceito de “contração do presente”.9 Assim, a 

“velocidade de obsolescência” e o “adensamento de inovações” levam a um contínuo 

encurtamento do horizonte de estabilidade temporal. A partir dessa base conceitual, 

Rosa assim define a aceleração da mudança social:10 

 

Assim, a aceleração da mudança social pode ser definida como um aumento das 
taxas de expiração de experiências e expectativas orientadoras da ação, e como 
encurtamento dos intervalos de tempo que, para cada esfera funcional, de valor 
e de ação, podem ser determinados como presente. 

 

  É claro que a percepção da instabilidade social provocada pelo progresso técnico 

não é algo novo. As “dores do parto” da revolução industrial geraram vasta literatura 

de análise e de denúncia. “Tudo que é sólido desmancha no ar”, segundo a conhecida 

frase de Marx e Engels (“alles Ständische und Stehende verdampft”), recuperada por 

Marshall Berman como título de seu famoso livro sobre a experiência cultural da 

modernidade.11 No entanto, o montante de aceleração gerado pela interconexão digital 

em escala global produziu um novo mundo, no qual as consequências ainda estão por 

ser mapeadas. O salto tecnológico nos campos da inteligência artificial, da robótica, da 

nanotecnologia e da biotecnologia acarreta inúmeros reflexos sociais e 

comportamentais, assim como uma ainda maior “contração do presente”. Tudo se 

torna obsoleto com muita rapidez: não apenas os bens materiais e o aparato técnico, 

                                                     
8 Para bem compreender o que significa essa “mediação digital de tudo”, com suas potencialidades e perigos: 

MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. Tradução de Claudio Marcondes. 

São Paulo: Ubu Editora, 2018, p. 163-181. 
9 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 

H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. 150-151. 
10 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 

H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. 152, grifos no original. 
11 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução de Carlos 

Felipe Moisés, Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
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mas, por vezes, até mesmo valores e comportamentos tradicionais.  

  A terceira dimensão da aceleração social acaba por ser um corolário das 

anteriores. A aceleração do ritmo da vida traduz uma crescente escassez do tempo, 

apresentando uma relação paradoxal com o progresso da tecnologia (que, em tese, 

permitiria “libertar” as pessoas de uma multiplicidade de afazeres diários). Apesar do 

avanço da técnica, a aceleração da vida e o adensamento do cotidiano levam à 

percepção generalizada de pressão e falta de tempo. O ambiente laboral também é 

simultaneamente causa e produto da aceleração do ritmo de vida. Reconfigurado a 

partir dos imperativos técnicos de eficiência e racionalidade, ele impõe aos 

participantes a necessidade sempre maior de cumprimento de tarefas e metas, 

demandando um leque de competências e habilidades em constante evolução. Os 

modelos atuais de gestão corporativa e as novas tecnologias gerenciais trazem 

renovadas responsabilidades, exigindo constante espírito de iniciativa e incessante 

atualização cultural. Nesse contexto, Rosa menciona expressamente os sentimentos de 

“escassez de tempo” e de “fugacidade da vida social” como percepções predominantes 

nas sociedades modernas.12 

  Em contraposição à lógica de aceleração social e estabilização dinâmica, Rosa 

menciona cinco categorias de inércia, que agem como “freios”: (1) os limites naturais 

de velocidade (físicos, biológicos e antropológicos); (2) as ilhas de desaceleração; (3) a 

“lentificação” como efeito colateral disfuncional; (4) a desaceleração intencional, que 

se subdivide em: (4.1) desaceleração como ideologia e (4.2) desaceleração como 

estratégia de aceleração; (5) enrijecimento estrutural e cultural. 13  Alguns desses 

fatores de desaceleração serão retomados mais adiante, na medida em que possam 

servir para a compreensão do antagonismo profundo entre as tendências de aceleração 

social e a forma de organização jurídica e política da sociedade brasileira. Resta 

evidente, de qualquer modo, a existência de uma crise – global e local – induzida pela 

carência temporal; ou seja: “(...) uma crise de tempo, que coloca em questão as 

tradicionais formas e possibilidades, individuais e políticas, de capacidade 

organizativa [Gestaltungsfähigkeit]”.14  

                                                     
12 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 

H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. 159. 
13 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 

H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. 159-178. 
14 ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de Rafael 
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3 Da estabilidade das normas constitucionais 

 

  De fato, como ressaltado por Rosa, a crise de tempo nas sociedades ocidentais 

coloca à prova as formas tradicionais e estabelecidas de organização. O universo 

jurídico talvez seja o campo social (abrangendo conceito e práxis) mais desafiado pela 

incidência da aceleração social, não apenas por sua própria dinâmica – ritos, 

formalidades, cultura – mas principalmente pela forma de seu elemento essencial: a 

lei. A legislação positiva constitui o eixo de gravidade do ordenamento jurídico; e a 

formalização e rigidez estrutural inerentes à lei são traços essenciais que conformam 

toda a atividade do mundo do direito. No espectro da positivação das normas de direito 

público interno, o texto constitucional assume o ápice da pirâmide normativa, 

figurando como elemento fundante da ordem jurídica nacional. 

  A Constituição ocupa o topo na hierarquia formal das normas do direito positivo 

brasileiro, tendo função conformadora e orientadora do ordenamento jurídico. Como 

a grande maioria dos textos constitucionais fundados na tradição do pensamento 

ocidental, a Constituição da República é rígida, reclamando a presença de 

procedimentos e requisitos excepcionais para a possibilidade de reforma (conforme se 

pode verificar da dicção do art. 60, incisos I a III, e §§ 1º, 2º, 3º e 5º). Além da 

característica de rigidez como regra geral de estabilidade das normas constitucionais, 

há ainda aquelas matérias ou situações consideradas como cláusulas pétreas (art. 60, 

§ 4º: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a 

forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a 

separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais). Nas palavras de 

Geraldo Ataliba, essas matérias são portadoras de “intocabilidade”.15 

  A discussão sobre a rigidez constitucional – isto é, o debate sobre a estabilidade 

das normas constitucionais e sobre os procedimentos de reforma do texto 

constitucional – está diretamente relacionada ao tema da abertura ao tempo do 

direito constitucional e ao tema do desenvolvimento constitucional, como destacado 

                                                     
H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: Editora 

Unesp, 2019, p. lix-lx. 
15 Ao abordar a intocabilidade da Federação e da República nos termos do regime constitucional anterior, Ataliba 

assim se expressa: “Intocáveis, na plena extensão do significado da palavra (nas clássicas e magistrais observações 

de Teran, isto demonstra de modo categórico sua sobranceria sobre todos os demais preceitos constitucionais, seu 

cunho de intocabilidade e sacralidade) ”. Mais adiante, o autor alude à “super-rigidez constitucional” que incide 

sobre essas matérias, não admitindo deliberação ou reforma (ATALIBA, Geraldo. República e constituição. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985, p. 11-12). 
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no magistério de J. J. Gomes Canotilho. Dessa forma, o tema da rigidez do texto 

constitucional está também conectado à discussão trazida no presente texto, 

articulando-se com o questionamento em torno dos efeitos da aceleração social no 

mundo do direito. Depois de salientar que o “desenvolvimento constitucional 

significará, precisamente, o compromisso, pleno de sentido, entre a estabilidade e a 

dinâmica do direito constitucional”, diz o doutrinador lusitano:16 

 

Direito constitucional aberto ao tempo é aquele cuja constituição contém uma 
regulamentação deliberadamente incompleta (“sistema lacunoso”, “constituição 
não é codificação”), de modo a permitir e garantir um espaço de liberdade para o 
antagonismo, compromisso e consenso pluralísticos. Consequentemente, muitas 
das suas normas são normas abertas, de modo a poderem ser preenchidas ou 
concretizadas de forma renovada e cambiante. 
(...) 
Direito constitucional aberto ao tempo é, em segundo lugar, um direito susceptível 
de alteração formal, de acordo com as necessidades impostas pela evolução política 
e social (“adaptação”, “desenvolvimento constitucional”). 
 

 

  A lição enunciada por Canotilho versa explicitamente sobre os mecanismos de 

adaptação constitucional às mudanças da realidade subjacente. Por meio da 

possibilidade de reforma, é dada ao texto constitucional a possibilidade de 

acompanhar a aceleração social. No entanto, é possível também que o direito – e 

especialmente o direito constitucional – seja pensado como um obstáculo à aceleração 

social, funcionando como um “freio” contra a lógica de estabilização dinâmica. Um 

ponto de partida para avaliar o papel do direito como obstáculo à aceleração social está 

nas “categorias da inércia” mencionadas anteriormente. A partir delas, mostra-se 

plausível algum mapeamento, ainda que provisório, da relação de antagonismo entre 

ordem constitucional e aceleração social. 

  É possível conceber o mundo do direito (não apenas a prática, mas também a 

estrutura conceitual) como uma das “ilhas de desaceleração”.17 O tempo do direito é 

                                                     
16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. revisada. Coimbra: Almedina, 1993, p. 147-

148. 
17 A noção de “ilhas de desaceleração” guarda alguma semelhança com uma ideia sugerida pelo ensaísta alemão 

Hans Magnus Enzensberger, em um de seus relatos de viagem: “Às vezes, eu me pergunto como seria uma 

topografia do tempo, pois o que significa uma data no calendário? Cada região vive num tempo diferente em nosso 

mundo. Por que só se fala de isóbaras e isotermas? Seria muito mais interessante criar linhas com as quais fosse 

possível interpretar por que zonas do tempo estamos passando ao viajarmos... Linhas que mostrassem os 

deslocamentos e as fendas da história... Elas poderiam ser chamadas de isócronas” (ENZENSBERGER, Hans 

Magnus. A outra Europa: impressões de sete países europeus, com um epilogo do ano de 2006. Tradução de 

Isabela Kestler; prefácio de Nicolau Sevcenko. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 129). 
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deliberadamente lento e infenso às mudanças. Por isso mesmo, o processo legislativo 

é cercado de garantias e exigências; o processo de reforma constitucional, ainda mais 

lento, demanda requisitos ainda mais estritos. Não apenas a produção legislativa é 

marcada por uma cadência relativamente morosa, mas o seu produto – o texto legal 

ou constitucional – é caracterizado pela estabilidade. Aliás, quando não se confundem 

com a crítica fácil, rasteira, da “pompa e formalidade” dos costumes forenses e da 

eventual morosidade judiciária, as frequentes menções ao “anacronismo” das 

instituições jurídicas são, na verdade (ainda que de forma inconsciente), censuras 

veladas à fixidez das formas jurídicas, que estariam desalinhadas – por vocação – à 

velocidade e pressão das práticas sociais contemporâneas. 

  A “lentificação” (tomada como disfuncionalidade ou efeito colateral da 

aceleração social) figura também como uma situação presente no conceito e na prática 

do mundo do direito. Enquanto o mundo social, econômico e político aumenta sua 

velocidade e intensifica seus conflitos, o campo da prática jurídica responde de 

maneira insuficiente, fortalecendo a percepção de morosidade. Ainda nessa linha, o 

enrijecimento estrutural e cultural contribui para essa situação, pois as transformações 

culturais no mundo do direito obedecem a um ritmo próprio, não necessariamente 

coincidente com a dinâmica do restante da sociedade.18 Por estrutura conceitual e por 

tradição procedimental, o direito opera em uma velocidade mais lenta em relação a 

outras dimensões sociais, produzindo um “gap” de celeridade e de percepção.19 Com a 

maior aceleração social trazida pelo constante progresso tecnológico, essa disparidade 

em relação a outras instâncias sociais tende a aumentar ainda mais. Ademais, a 

aceleração pode reforçar a sensação de insularidade do sistema jurídico, despertando 

inclusive uma postura reativa e defensiva de seus operadores em favor do ritmo 

próprio e das particularidades culturais do mundo do direito.   

  De qualquer forma, a própria ideia de estabilidade da ordem jurídica está hoje 

em choque cada vez mais agudo com a tendência de aceleração social, acarretando o 

                                                     
18 Sobre os fenômenos de enrijecimento cultural e estrutural ou cristalização, diz Rosa: “Elas se baseiam na 

suspeita de que a contingência e a abertura das sociedades modernas, assim como sua mudança rápida e contínua, 

são aparências superficiais, na ‘superfície de uso’, enquanto suas estruturas profundas se tornam mais sólidas e 

rígidas” (ROSA, Hartmut. Aceleração: a transformação das estruturas temporais na Modernidade. Tradução de 

Rafael H. Silveira; revisão técnica e tradução do prefácio à edição brasileira de João Lucas Tziminadis. São Paulo: 

Editora Unesp, 2019, p. 178). 
19 A cultura das instituições jurídicas é também objeto de estudo da disciplina de antropologia jurídica. Sobre 

algumas aplicações da antropologia legal e da antropologia jurídica no Brasil: SHIRLEY, Robert Weaver. 

Antropologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 89-93. 
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enfraquecimento da consciência comum do valor da Constituição como barreira aos 

abusos e garantia dos direitos. Diante de tal quadro, é preciso inquirir sobre a maneira 

de diluir as tensões inerentes ao antagonismo entre a aceleração social e a estabilidade 

da ordem constitucional, para evitar o risco da ruptura e do descrédito do 

ordenamento jurídico. Em obra pioneira sobre o tema na literatura jurídica nacional, 

Samuel Fonteles investigou o chamado “efeito backlash”, que costuma ocorrer quando 

os tribunais decidem sobre assuntos sobre os quais pendem desacordos morais ainda 

não resolvidos no âmbito da sociedade, desencadeando inconformidades e reações.20 

No caso, o backlash que se desenha no horizonte não tem sua origem na existência de 

desacordos morais específicos (embora esses temas possam surgir na pauta dos 

tribunais, de forma recorrente) ou de tentativas de engenharia social a partir de 

decisões judiciais, mas pode ser gerado por outra causa: um conflito profundo entre 

duas lógicas sociais antagônicas, que respondem a imperativos conflitantes. 

  

4 Entre a aceleração social e a preservação dos direitos humanos 

 

  Assim posta a questão, é necessário buscar algum tipo de saída para superar 

uma contradição que se apresenta aparentemente insolúvel do ponto de vista 

estrutural. O incremento da aceleração social parece render insuficientes os 

mecanismos estabelecidos de atualização constitucional para o enfrentamento das 

“necessidades impostas pela evolução política e social”, conforme as palavras antes 

transcritas de Canotilho. Os procedimentos de reforma, emenda e adaptação parecem 

não responder mais às exigências postas pela dinâmica social contemporânea, gerando 

o risco de um backlash difuso e generalizado. Ao mesmo tempo, qualquer solução há 

de preservar as conquistas civilizatórias advindas de séculos de tradição constitucional 

e de afirmação de direitos individuais e coletivos. 

  Esse é o risco oferecido pelo discurso recorrente das lideranças empresariais e 

do estamento tecnocrático, reverberado nos veículos da grande mídia, no sentido da 

                                                     
20 “Em um sentido amplo, o backlash pode ser compreendido como toda reação social vocacionada a hostilizar 

atos do Poder Público (v.g. leis, atos administrativos, atos políticos, decisões judiciais, decisões administrativas, 

etc.) ou de quem lhes faça as vezes, o que inclui até mesmo fenômenos como a Inconfidência Mineira, Conjuração 

Baiana, Revolta da Vacina e outros movimentos sociais. Em um sentido estrito, o backlash designa reações sociais 

(backlash nacional) ou estatais (backlash internacional), lícitas ou ilícitas, que hostilizam atos e decisões, ainda 

que não jurisdicionais, do Judiciário (juízes ou Tribunais), Cortes Constitucionais, Tribunais administrativos ou 

Órgãos Internacionais (v.g. Cortes de Direitos Humanos), usualmente conservadoras do status quo” (FONTELES, 

Samuel Sales. Direito e backlash. Salvador: Editora JusPodium, 2019, p. 41). 
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desregulação e desconstitucionalização de diversas matérias, como maneira de 

obtenção de flexibilidade no tratamento desses assuntos. Com o suposto fracasso ou 

insuficiência dos métodos de obtenção de determinados resultados políticos e 

econômicos pela via da interpretação constitucional (em razão dos limites inerentes à 

hermenêutica), a solução aventada por muitos dos críticos passa ser a retirada do 

caráter constitucional de algumas matérias, com o propósito de trazer a deliberação 

destes temas para a dinâmica acelerada dos demais campos de atividade social. Ao 

expungir certas temáticas do texto da Constituição da República, esses assuntos 

passariam a se aproximar do fluxo dinâmico e da velocidade de um processo geral de 

aceleração social. Trata-se de uma tendência iniciada no século passado, nos anos ‘90, 

com o movimento global de liberalização da economia após a queda dos regimes do 

leste europeu. Embora essa tendência não se desenvolva em uma trajetória linear ao 

longo das últimas décadas, o ímpeto de desregulação persiste no debate público em 

âmbito mundial.21   

  Nesse cenário, um dos desdobramentos prováveis é o abandono gradual de uma 

concepção analítica de constituição e uma ênfase maior na simplificação das estruturas 

normativas em sede constitucional. É um momento de retração para concepções mais 

ambiciosas sobre o papel e a estrutura do texto constitucional. No entanto, os avanços 

civilizatórios obtidos com muito esforço em meio às tragédias do século XX não podem 

ser deixados de lado, especialmente o papel das constituições no reconhecimento e 

atribuição de força normativa às diversas modalidades de direitos individuais e 

coletivos. Esse ponto é salientado por Maria Lúcia Amaral ao tratar das constituições 

europeias do pós-guerra e da mudança de cultura jurídica; após enunciar alguns 

exemplos de direitos e liberdades em vários textos constitucionais, a autora destaca:22 

 

Normalmente, aquilo que é evidente não precisa de ser dito. Se todas essas 
constituições europeias da segunda metade do século XX sentiram a necessidade 
de dotar expressamente as suas declarações de direitos de força jurídica 
vinculativa, conferindo portando às suas normas um valor hierárquico superior 
ao das restantes normas da ordem estadual, tal sucedeu justamente porque não 
era essa a “evidência” que resultava da tradição do constitucionalismo europeu 
continental. Nele, o Estado-de-legalidade tratou os direitos como se estes 

                                                     
21 Sobre o tema dos direitos humanos no contexto da globalização econômica e da desregulação: SCHAEFER, 

Fernanda. Direitos humanos e globalização econômica: compatibilidade de princípios? In: Constituição, 

Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2009, vol. 1, 

n. 1, Ago-Dez. p. 76-96. 
22 AMARAL, Maria Lúcia. A forma da República: uma introdução ao estudo do direito constitucional. 1ª edição 

(reimpressão). Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 78-79. 
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dependessem da lei. A posição do Estado-constitucional é a inversa. Nele, é a lei 
que depende dos direitos. 

 

Em um panorama de conflito profundo entre aceleração social e estabilidade 

constitucional, a virada em direção aos direitos ocorrida no pós-guerra indica o 

caminho de uma possível superação (ou mitigação) do antagonismo. O núcleo duro 

constituído pelos muitos tipos de direitos é o reduto material a ser colocado a salvo das 

pressões decorrentes da aceleração social. A longa marcha de conquista dos direitos 

civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais, com múltiplas gerações de direitos se 

sucedendo em sobreposição e consolidação recíprocas, produziu um legado que deve 

ser defendido da voragem da aceleração social. A preservação da dignidade 

constitucional do rol de direitos – assegurando a necessária estabilidade e rigidez às 

respectivas normas constitucionais – traduz uma postura consequente com a 

afirmação histórica dos direitos humanos, postando-os fora do turbilhão veloz e 

contingente de uma sociedade em constante transformação. Além disso, é também um 

ato de humildade epistemológica, porque reconhece os limites teóricos e práticos do 

direito constitucional. É preferível guardar forças para a defesa do essencial.23   

Ao examinar a dimensão técnica da aceleração social, o presente texto destacou 

o fenômeno da “revolução digital”, que tem ensejado uma reconstrução radical de 

certos ofícios e realidades que eram tidas como estabelecidas e intangíveis. Não 

somente as profissões tradicionais estão sendo desafiadas pelo impacto da tecnologia, 

mas também a forma de participação cívica está em processo de reinvenção, com o 

surgimento de uma ágora virtual global. A multiplicidade de vozes que emergem nas 

mais diversas plataformas virtuais supera em muito a capacidade dos construtos 

políticos e jurídicos tradicionais para absorver essas demandas, apontando para o 

surgimento de novas maneiras de expressão democrática da vontade coletiva. É um 

tempo de fragmentação, realinhamento e reconstrução, em um contexto de aceleração 

social e de desenvolvimento de novas forças no mercado e na tecnologia, o que 

comporta riscos para a institucionalidade democrática e para a estabilidade 

constitucional. O foco na preservação dos direitos em suas múltiplas camadas e 

                                                     
23 É interessante recordar a advertência de Hesse a respeito dos limites do direito constitucional: “Isso significa 

que o Direito Constitucional deve preservar, modestamente, a consciência de seus limites. Até porque a força 

normativa da Constituição é apenas uma das forças de cuja atuação resulta a realidade do Estado” (HESSE, 

Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1991, p. 26). 
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gerações, para fortalecer o ambiente de afirmação dos direitos humanos, pode fornecer 

o ponto de equilíbrio entre estabilidade constitucional e aceleração social, de forma 

que as conquistas da modernidade não sejam desperdiçadas, abandonadas ou 

esquecidas. 

A difusão da linguagem dos direitos nas constituições dos pós-guerra faz com 

que, às vezes, a radicalidade da noção de direitos humanos seja objeto de 

esquecimento. O vocabulário dos direitos ingressou no cerne da comunicação 

midiática e política, excedendo os contornos de uma utilização meramente jurídica. 

Por vezes, pode-se pensar em uma certa banalização terminológica, que leva ao 

menoscabo do tema e de sua importância, levando também ao olvido o contexto das 

lutas históricas e do aprendizado social que resultou nessas conquistas.24 Por isso, a 

recordação do caráter radical dos direitos humanos – não submetido a considerações 

restritivas de índole teórica – deve ser enfatizado. Quanto a isso, a lição de Wolfgang 

Kersting é bastante incisiva e esclarecedora:25 

 

O ser humano como tal constitui a fórmula de atribuição do direito humano; ela corta 
o caminho de qualquer qualificação cultural como condição de atribuição. O ser 
humano como tal, isto é, o ser humano natural, o ser humano nu, o ser humano da 
doutrina da classificação biológica, o homo sapiens. 
(...) 
O único ser humano relevante em termos de fundamentação teórica dos direitos 
humanos é um ser finito, mortal, vulnerável e capaz de sofrer; a proteção dos direitos 
humanos baseia-se na simples evidência da vulnerabilidade humana e na 
preferencialidade, não menos evidente, de um estado de ausência de assassinato e 
homicídio, dor e violência, tortura, miséria e fome, opressão e exploração. 
 

 
É importante ressaltar que a expressão “direitos humanos” está 

“instrinsecamente ligada ao direito internacional público”, como destaca Valerio 

Mazzuoli. De acordo com o autor, os direitos humanos são “direitos protegidos pela 

ordem internacional (especialmente por meio de tratados multilaterais, globais ou 

regionais) contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às 

pessoas sujeitas à sua jurisdição”. Assim, diferenciam-se dos “direitos fundamentais”, 

tendo maior amplitude que estes (previstos no direito público interno, isto é, na ordem 

                                                     
24 Nas palavras de Hunt: “Para que os direitos humanos se tornassem autoevidentes, as pessoas comuns precisaram 

ter novas compreensões que nasceram de novos tipos de sentimentos” (HUNT, Lynn. A invenção dos direitos 

humanos: uma história. Tradução de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 33). Resta 

claro que a afirmação histórica dos direitos humanos é o resultado de uma luta travada no campo das ideias e, 

depois, no plano político e social. 
25 KERSTING, Wolfgang. Universalismo e direitos humanos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 93-94. 



 
 
 
 
54 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

constitucional). 26  Em qualquer contexto, a interpretação do conteúdo dos direitos 

humanos deve ser a mais ampla possível, a partir do “reconhecimento de que o 

primeiro direito de todo indivíduo é o direito a ter direitos”.27 De qualquer sorte, a 

história dos direitos humanos é rica em formulações e conceitos, possibilitando a 

retomada argumentativa de ideias presentes no acervo cultural da modernidade. Por 

mais indefinida que seja a conceituação dos direitos humanos, por mais elusiva que 

seja a fixação de seu conteúdo, é inegável a sua força argumentativa e simbólica.28    

Ainda sobre o tema, é importante salientar a necessária conexão entre os 

direitos humanos e a temática das “gerações de direitos”. Por razões ligadas à evolução 

legislativa no Brasil, as áreas conectadas com os direitos de terceira geração (como o 

direito ambiental, o direito do consumidor, o direito urbanístico, etc.) incorporam 

direitos fundamentais ao seu conteúdo (direito à moradia, direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, etc.), ao contrário do que ocorre com alguns 

ordenamentos jurídicos estrangeiros. Além disso, as gerações mais recentes de direitos 

difusos e coletivos demostram uma tendência ao reconhecimento e institucionalização 

de novos pleitos e demandas, no contexto de uma dinâmica social permeada pelo 

entrechoque de reivindicações e obstáculos. 

A expansão da fronteira tecnológica estimula e desafia também a imaginação, 

deixando entrever potenciais repercussões no plano jurídico e no campo institucional. 

A própria noção de fragmentação e multiplicidade trazida pela “revolução digital” faz 

pensar na possibilidade de um aprofundamento da pluralidade na produção 

normativa, com a necessidade de repensar a teoria do direito e o entendimento das 

fontes. Entretanto, nem tudo se “desmancha no ar”: a ideia dos direitos humanos é 

necessária como fundamento de uma sociedade civilizada. Nesse caso, o direito 

funciona efetivamente como um “freio”, um obstáculo à força da aceleração social e 

aos fatores de dinamização que atuam para a desconstrução da estabilidade jurídica e 

                                                     
26 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

MÉTODO, 2019, p. 23, 26-27 e 28-30. 
27 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 6ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 31. 
28 “Essa força simbólica está intrínseca no direito interno brasileiro. O discurso dos direitos humanos é ainda mais 

fortalecido a partir de regras constitucionais que tratam, por exemplo, da incorporação de tratados internacionais, 

das cláusulas pétreas, da hierarquia e da revogação de normas. O pensamento jurídico brasileiro é preso à 

concepção piramidal de Kelsen e à consequente ideia de exclusão de normas por meio da hierarquia. Assim, a 

expressão humanizar os direitos, nos seus mais variados sentidos, é utilizada como retórica e com a finalidade de 

fazer prevalecer determinado tipo de linguagem e de norma sobre outras” (ARIFA, Bethânia Itagiba Aguiar. O 

conceito e o discurso dos direitos humanos: realidade ou retórica? In: Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 17 

– n. 51, jan./jun. 2018, p. 161). 
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o abrandamento da rigidez constitucional. 

Ao cabo, trata-se de entender a aceleração social e de lidar com suas 

consequências, sem perder o rumo e sem abrir mão do que há de mais valioso na 

tradição jurídica e constitucional. Em um mundo cada vez mais veloz, que avança para 

uma reconfiguração de suas estruturas de organização e interação, o desafio que fica é 

o de preservar o legado de dignidade que se expressa na linguagem dos direitos. Nesse 

ponto, vale repisar a bela advertência de Touraine, aplicável a todos os cenários e 

possibilidades: “(...) urge transformar o mais rapidamente possível a ideia geral de 

respeito aos direitos humanos em novas formas, vivas, e não somente jurídicas, de 

relações sociais”.29 Cumpre afirmar a linguagem e a realidade dos direitos, de forma a 

reclamar sempre a humanização das relações sociais no contexto da aceleração social 

e dos desdobramentos históricos atualmente em curso.    
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1 Considerações Iniciais 

 

Do momento embrionário do constitucionalismo, estado Teocrático, ao neo-

constitucionalismo várias transformações foram experimentadas por esta teoria, em 

especial, as ocasionadas pelos pós segunda guerra mundial, que alterou as 

características das constituições positivadas, efluindo a predominância de textos 

constitucionais abertos e princípios com elevada carga axiológica2. 

Tais eventos históricos acarretaram também a mudança de paradigma na 

concepção de Estado, como acréscimo, aos seus elementos, da finalidade de garantidor 

dos direitos humanos. 

A partir do estado de bem-estar social, a dignidade passa a ser o eixo central das 

constituições ocidentais, “impõe-se como núcleo básico e informador de todo o 

ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar a 

interpretação e compreensão do sistema constitucional”3. 

O Constitucionalismo passa a abranger a relação do Estado para com o povo, 

em uma perspectiva internacional dos Direitos Humanos, de universalização da 

dignidade da pessoa humana, revelando uma constante interação do direito local com 

o supranacional. 

Consoante ressalta BORGES  apud Carbonel (2016, p.): 

 

                                                     
1  Graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Leão Sampaio, Graduada em Direito pela 
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Damásio de Jesus, Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e Juíza Substituta do Tribunal 
de Justiça do Piauí. 
2 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 29. 
3  LORA ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Editora Método, 2004. p. 177 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-3


 
 
 
 
58 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

O ordenamento jurídico não está composto exclusivamente por normas, a ele se 
incorporam conteúdos materiais vinculantes, como princípios, valores, objetivos, 
direitos e critérios jurisprudenciais que constituem o fundamento e os limites 
fundamento e os limites a aplicação e a interpretação da norma e do Direito. 
 

 

Essa nova perspectiva cria um elo entre o sistema jurídico nacional e o 

internacional, formando juntos um sistema integrado de proteção aos Direitos 

Humanos. 

 

2 A internalização dos Direitos Humanos 

 

A doutrina diferencia os direitos humanos dos direitos fundamentais pelo plano 

de positivação: internacional e interno, respectivamente4. 

O movimento internacional dos direitos humanos, segundo Richard B. Bilder 

(1984, p.3-5): 

 

é baseado na concepção de que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos 
humanos de seus cidadãos e de que todas as nações e a comunidade internacional 
têm o direito e a responsabilidade de protestar, se um Estado não cumprir suas 
obrigações. O Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste em um sistema 
de normas, procedimentos e instituições internacionais desenvolvidos para 
implementar esta concepção e promover o respeito dos direitos humanos em todos 
os países, no âmbito mundial...  

 
 

Conceituando, ainda que de forma elementar, tem-se que a categorias dos 

direitos humanos estão atrelados à manutenção da própria vida humana, como núcleo 

da ordem da vida e do próprio sistema jurídico. 

A consagração dos diversos direitos humanos decorre de transformações 

surgidas na estrutura social ao longo da história, por meio das situações de crise, 

dependendo da centralidade atribuída ao valor da vida humana.  Para Ferrajoli (1999), 

os direitos fundamentais emergem como pauta de luta dos oprimidos. 

Mesmo a história não sendo uma linha contínua de acontecimentos, alguns 

autores classificam os direitos humanos em gerações, agrupando a consagração de 

direitos homogeneamente identificáveis, de acordo com a lutas do momento histórico. 

                                                     
4 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Internacionalização dos direitos humanos trabalhistas: o advento da 
dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. Revista LTr:Legislação do Trabalho: São 
Paulo. São Paulo, v.72, n.3, p.277-284, mar. 2008. 
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Na concepção inicial lançada por Karel Vasak (Carvalho Ramos (2005, p. 82-

83), a primeira geração compreende prestações negativas, direitos de liberdade, cujo 

titular é o indivíduo em face do Estado. A segunda geração dos direitos humanos está 

ligada aos direitos, superando a figura do puramente individual para inserção no 

contexto social. Já a terceira geração dos direitos tem assento na fraternidade, onde o 

destinatário subjetivo é o ser humano, com caráter eminentemente difuso. 

De acordo com essa classificação, os direitos dos refugiados estariam albergados 

na terceira dimensão dos direitos humanos, pois visam a promoção da solidariedade 

entre os povos, independentemente da nacionalidade. 

A doutrina clássica aduz que há três vertentes da proteção internacional dos 

direitos da pessoa humana: Direitos Humanos, Direito Humanitário e Direito dos 

Refugiados. 

Hodiernamente, a visão compartimentalizada das três grandes vertentes da 

proteção da pessoa humana se encontra definitivamente superada. Entende-se que 

deve haver a aplicação simultânea ou concomitante dessas normas de proteção tendo 

em vista a identidade do propósito comum de proteção do ser humano em todas e 

quaisquer circunstâncias. 

É majoritário na doutrina que esses três âmbitos de proteção dos direitos 

humanos se complementam, dialogam e não se excluem, e podem se fazer presentes 

simultaneamente em algumas situações, consoante informa TRINDADE (2003, s.p.):  

 

As convergências dessas três vertentes que hoje se manifestam, a nosso modo de 
ver, de forma inequívoca, certamente não equivalem a uma uniformidade total nos 
planos tanto substantivo como processual; de outro modo, já não caberia falar de 
vertentes ou ramos da proteção internacional da pessoa humana. Uma corrente 
doutrinária mais recente admite a interação normativa acompanhada de uma 
diferença nos meios de implementação, supervisão ou controle em determinadas 
circunstâncias, mas sem com isto deixar de assinalar a complementariedade das 
três vertentes. 

 

Analisando as constituições ocidentais do século XX e XXI, observa-se um 

diálogo fluído entre o direito interno e o direito internacional, através da outorga de 

força normativa a Tratados internacionais, sobretudo aqueles relativos aos direitos 

humanos, direitos comunitários e direitos de integração, renunciando em parte a 

soberania para sujeitar-se à Jurisdição internacional, o que revela um movimento de 

confluência e relevância, fazendo com que o direito interno amplie constantemente o 

catálogo dos direito fundamentais ao passo em que são consagrados novos humanos. 
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Assim, as gerações de direitos humanos também encontram configuração nos 

direitos fundamentais, plano jurídico interno, consoante se observa no tratamento da 

temática dos refugiados.  

 

3 Protetiva dos refugiados 

 

O conceito de dignidade da pessoa humana foi trabalhado por séculos, 

alcançando maior lapidação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, a qual tratou da temática dos povos migratórios, sejam eles refugiados ou 

apátridas. 

Esta minoria vem recebendo um olhar mais atento das comunidades acadêmica 

e civil, passando a temática a ser uma problemática mundial após o período 

compreendido nos entreguerras. 

Com a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), em 1951 e da elaboração do Estatuto do Apátrida em 1954, a questão dos 

refugiados passou a ser objetos de duras negociações na ONU, já que havia interesses 

tanto de países que recebiam os refugiados e como das pátrias que perdiam seus 

nacionais, considerando que no pós- segunda guerra mundial os povos promoveram 

grandes êxodos nas busca de sobrevivência:  

 

No âmbito da ONU, a questão dos refugiados e dos deslocados fora trazida à baila 
já quando da primeira reunião de sua Assembleia Geral, realizada em Londres, de 
10 de janeiro a 14 de fevereiro de 1946. No dia 12 de fevereiro, a Assembleia Geral 
adotou uma Resolução que recomendava o estabelecimento de um Comitê 
Especial para preparar um relatório, a ser examinado na primeira sessão do 
Conselho Econômico e Social (Ecosoc), e na segunda parte da primeira Sessão da 
Assembleia Geral, a ser realizada no fim do segundo semestre daquele mesmo ano, 
por reconhecer a urgência imediata de solucionar o problema dos refugiados e dos 
deslocados, além da necessidade imperiosa de distingui-los dos criminosos de 
guerra, espiões e traidores. 
O Comitê Especial, estabelecido a 16 de fevereiro de 1946, sob a denominação de 
Comitê Especial de Refugiados e Deslocados, reuniu-se em Londres, de 8 de abril 
a 1º de junho do mesmo ano, e, depois de descentralizar-se em quatro subcomitês, 
decidiu pela necessidade de ser criado um órgão internacional que cuidasse do 
problema dos refugiados e dos deslocados. Após vários meses de trabalho, o 
(Ecosoc) a 3 de outubro, aprovou o Projeto de Constituição da OIR, em face dos 
comentários críticos dos Estados-membro das Nações Unidas, encaminhando-o 
então à Assembleia Geral (Zanotti 1948: 96-7). 
A Assembleia Geral, que realizou a segunda parte de sua primeira sessão em Nova 
York, de 23 de setembro a 15 de dezembro de 1946, remeteu ao seu Terceiro Comitê 
todas as discussões havidas, sendo que finalmente, no último dia da Sessão da 
Assembleia, a Constituição da Organização Internacional para os Refugiados 
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(Constituição da OIR) foi votada, tendo sido objeto de 18 abstenções (dentre elas 
a do Brasil), trinta votos a favor e cinco contra (Holborn 1956: 45; Yundt 1988: 32; 
Gordenker 1987: 25; Bolesta-Koziebrodzki 1962: 158; Ruiz de Santiago 1989: 235).  
(ANDRADE, 2005, P. 4) 

 
 

O mundo passou a olhar os refugiados, empreendendo esforços na busca pela 

efetivação de direitos e princípios humanitários inerentes não apenas aos nacionais, 

mas a toda pessoa humana, em especial àquelas que buscam um amparo e guarida 

após a fuga dos conflitos econômicos, políticos ou sociais. 

A caracterização do refugiado ganhou definição jurídica, logo após a criação da 

ACNUR, na Convenção das Nações Unidas relativa aos Refugiados, também conhecida 

como Convenção de Genebra de 1951, de cujo teor se estabelece a condição de 

refugiado como a de uma pessoa que em razão de perseguição “racial, religiosa, de 

nacionalidade, étnica ou por opinião política não está disposto a se colocar sobre a 

proteção daquele país”. 

A Convenção de Genebra de 1951 foi incorporada no ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Decreto No 50.215, de  28 de Janeiro de 1961, e retificado pelo Decreto 

No 99.757, de 29 de novembro de 1990; com reserva apenas dos artigos 15 e 17 da 

Convenção, que versam, respectivamente sobre: o tratamento mais favorável aos 

refugiados que residem regularmente em seu território, em relação às associações sem 

fins políticos nem lucrativos e aos sindicatos profissionais; tratamento mais favorável 

ao refugiado que resida regularmente no território no que concerne ao exercício de 

uma atividade profissional assalariada, não sendo aplicadas as medidas restritivas 

impostas aos estrangeiros ou ao emprego de estrangeiros para a proteção do mercado 

nacional. 

Em uma breve análise, percebe-se que a Convenção de Genebra de 1951, para 

além de definir a qualidade de refugiado, estabeleceu responsabilidades das nações 

signatárias e concedentes de refúgio, bem como, garante alguns direitos mínimos a 

estes indivíduos, tais como o direito de asilo bem como e de livre circulação para 

portadores de documento de viagem emitido sob a convenção. 

Em continuidade, no plano internacional, a Convenção sobre Asilo Territorial 

de 1954, promulgada pelo Decreto No 55.929, de 19 de abril de 1965, estabelece o 

direito dos Estados estrangeiros de conceder asilo político aos refugiados que sejam 

perseguidos por suas crenças, opiniões e filiação política ou por atos que possam ser 
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considerados delitos políticos, como uma decorrência do próprio reconhecimento da 

soberania estatal. 

Em complemento, a Convenção sobre Asilo Diplomático 1954, incorporada ao 

ordenamento interno pelo decreto Nº 42.628, De 13 De Novembro De 1957, trouxe o 

asilo diplomático, concedido aos estrangeiros perseguidos no seu próprio território, 

sendo essa concessão feita pela própria representação diplomática brasileira no 

exterior, onde se circunscreve a presença do estrangeiro 

Da leitura de tais diplomas internacionais se verifica que se considera que uma 

pessoa é perseguida quando seus direitos humanos tenham sido gravemente violados 

ou estão em risco de sê-lo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a vida, liberdade 

ou integridade física da pessoa corria sério risco no seu país. 

O diploma internacional seguinte de grande repercussão para o tratamento do 

tema dos refugiados foi o Protocolo Adicional do Estatuto dos Refugiados, concluídos 

em Nova York, a 31 de janeiro de 1967, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 70.946, 

em 07 de agosto de 1972, responsável pelo início da sistematização internacional de 

proteção dos refugiados, passando a tutelar novas situações de refugiados que não 

estavam contidas no âmbito da Convenção de Genebra de 1951, além de retirar o 

limitador temporal previsto no Estatuto dos Refugiados. 

Um tema correlato da migração para o trabalho sensibilizou a OIT e também 

impulsionou o debate em relação a proteção dos refugiados. 

Duas Convenções podem ser citadas como pertinentes ao presente trabalho e 

que de certo modo influenciaram a normativa interna brasileira, a n. 97 (Convenção 

sobre trabalhadores migrantes – 1949), com a ratificação brasileira em 1965, com 

promulgação pelo Decreto no 58.819 de 1966, e a outra, que não foi ratificada 

pelo Brasil, n. 143 (Convenção sobre as imigrações efetuadas em condições abusivas 

e sobre a promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento aos trabalhadores 

migrantes – 1975). 

Duas Recomendações são adicionais às estas Convenções: a de n. 86 

(Recomendação sobre os trabalhadores migrantes - 1949) e a de n. 151 

(Recomendação sobre os trabalhadores migrantes - 1975). 

As referidas Convenções buscaram estabelecer ferramentas de governança da 

migração laboral, desenhando estratégias que levassem ao equilíbrio no 

funcionamento dos mercados de trabalho e extirpassem a noção de preservação e 



 

 

 
 

Carmelita Angélica Lacerda Brito de Oliveira | 63 

 

proteção do mercado de trabalho em favor do nacional, com a orientação de ações de 

crescimento econômico, que, ao mesmo tempo, fossem capazes de promover direitos 

humanos dos imigrantes e integrá-los à população economicamente ativa. 

Embora o ponto central de tais diplomas fosse a questão laboral, é sensível o 

impulso da reflexão sobre a condição dos refugiados nos países de acolhida dessa 

população, dada a inevitável conexão entre o mercado de trabalho e os imigrantes5. 

A ligação é tão umbilical, que  a Assembleia-Geral das Nações Unidas, por meio 

Resolução 45/158, firmou a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias, a qual, ao elencar 

direitos a todos os trabalhadores, independentemente de suas situações migratórias, 

incorporou substantivamente as disposições das Convenções 97 e 143 da OIT, 

tornando- se “uma das nove convenções fundamentais sobre direitos humanos”6: 

 
A Convenção contém dispositivos relativos a: a) não-discriminação; b) direitos 
humanos de todos os trabalhadores migrantes; c) direitos adicionais de migrantes 
documentados; d) disposições aplicáveis a categorias especiais de trabalhadores 
migrantes e membros de suas famílias; e) promoção de condições saudáveis, 
equitativas, dignas e legais em matéria de migração internacional de trabalhadores 
e membros de suas famílias; e f) regras sobre aplicação da convenção. 

 
 

Esse viés da questão imigratória, teve como ponto de preocupação a questão do 

respeito e promoção dos princípios relativos aos direitos fundamentais do trabalho em 

relação ao imigrante, na busca de se evitar a exploração e abuso dessas pessoas, que 

poderiam ser ocasionada por normas restritivas, de controle do trabalho de 

estrangeiros e decorrentes da própria condição de vulnerabilidade que é inerente ao 

refugiado. 

A questão imigratória também ganhou tratamento Regional no âmbito 

interamericano do MERCOSUL por meio do: a) Acordo sobre Regularização 

                                                     
5 A OIT estimou que em 2010 quase metade de todos os migrantes internacionais eram trabalhadores e 
trabalhadoras, e que outros cerca de 40% eram seus familiares. Segundo o Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN/DESA), em 2013 o número de imigrantes internacionais 
no mundo chegou a 232 milhões. Por este motivo, diz-se que migração internacional é um fenômeno 
conectado ao mercado de trabalho, ao emprego e à questão do trabalho decente, ainda que envolva 
várias outras motivações.  
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-
documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf. Acessado em : 17/03/2017. 
6  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-
documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf. Acessado em : 17/03/2017. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de-migracao/documentos/outros-documentos/ContribuiesdaOITaoPL2516VersoFinal18.12.2015.pdf
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Migratória Interna de Cidadãos do MERCOSUL – 05/12/2002, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Nº 923, DE 2005, e do b) Acordo sobre Residência para Nacionais dos 

Estados Partes do MERCOSUL – 06/12/2002, promulgado pelo Decreto nº 6.975, de 

7 de Outubro de 2009. Esses dois principais Documentos Regionais tiveram por 

escopo construir uma política regional para as migrações comunitárias, que estavam 

se ocorrendo de maneira crescente entre os países pertencente ao bloco: 

 

Os países do Mercosul têm aprovado, principalmente a partir dos anos 2000, 
normas e decisões que constituem uma política regional para as migrações 
comunitárias. A importância dada pelo Bloco a questão das migrações e a relação 
de causa e efeito entre o aumento de migrações intrabloco e a criação de políticas 
ainda são bastante nebulosas, mas observou-se que a partir do período 
referenciado foram criados novos espaços e documentos que abordavam o 
assunto. Exemplos são a criação do Foro Migratório Especializado em 2003, e a 
assinatura de importantes documentos como o Acordo sobre Residência para 
Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e o Acordo sobre Regularização 
Migratória Interna, ambos de 2002. Anteriormente a estes documentos, durante a 
primeira década de existência do Bloco, a questão migratória foi abordada apenas 
subsidiariamente, e quando considerada trazia tão-somente a noção da migração 
em termos de segurança nacional e controle de fronteiras e do migrante enquanto 
trabalhador e fator produtivo. (LUNARDI, 2015) 
 

 
Percebe-se que o Mercosul mudou a sua agenda de bloco econômico, voltada ao 

estabelecimento de um mercado comum, garantindo um avanço no debate migratório 

e alicerçando premissas de uma comunidade latino-americana de nações (art. 4º da 

CRFB de 1988). 

Autores como BARALDI, 2014, ILLES, 2012, e BRAVO, s.d., afirmam que tais 

documentos representam um grande avanço na proteção dos direitos humanos, 

representando uma verdadeira política migratória do Mercosul. 

É possível constatar que marco conceitual para a política migratória no 

Mercosul foi o Acordo sobre Residência, anteriormente a ele os acordos regionais 

existentes tratavam a questão migratória meramente de forma subsidiariamente. 

Assim, a temática migratória passou a ser discutida de maneira mais hodierna, com a 

criação, no ano seguinte à assinatura do Acordo de Residência, em 2003, do Foro 

Especializado Migratório. 

Conforme salienta Lunardi, 2015, o objetivo do Acordo de Residência “(...) era 

a regularização migratória interna dos cidadãos do Mercosul, ou seja, daqueles que já 

se encontravam em outro país do Bloco que não o seu, e também a facilitação dos 

trâmites burocráticos para os novos imigrantes (...)”, buscando criar mecanismo que 
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desburocratizassem a regularização dos imigrantes e facilitasse o processo de 

integração nos países de acolhida. 

Embora se note uma sensibilidade do Mercosul à questão imigratória, com uma 

mudança de paradigma, concebendo o imigrante como sujeito de direito e não uma 

ameaça nacional, não se pode falar em uma construção de uma política migratória 

inter-regional, em virtude da timidez com que a questão foi tratada no Acordo de 

Residência e no Acordo sobre regularização migratória interna de cidadãos do 

Mercosul, Bolívia e Chile, assinado em Brasília em 5/12/2002, 

MERCOSUR/CMC/DEC No 28/02. Em relação a esse último diploma apenas houve a 

permissão, pelo art. 1, aos cidadãos de um Estado parte que se encontrem no território 

de outro Estado parte para efetuar o trâmite imigratório de residência neste último 

sem necessidade de sair do mesmo. 

Por isso, as questões migratórias ainda não levam a concluir que existe um 

projeto de integração do Bloco Mercosul. As posições sobre a temática revelam não 

existir um consenso em relação as diretrizes do Bloco para as migrações 

internacionais, bem como não revelam um propósito no estabelecimento de uma 

política migratória, pois o tema tem sido debatido de forma muito tímida. 

 De fato, embora a imigração tenha entrado na agenda do Mercosul no ano de 

2002 e 2009, a falta de propriedade no debate do tema aguça a dúvida quanto ao real 

propósito dos acordos: defesa dos direitos humanos dos migrantes, ou intenções 

econômicas advindas como reflexo do crescente número de migrantes entre os países? 

Algumas leituras afirmam que existe o interesse do Mercosul na proteção dos 

direitos humanos (BARALDI, 2014; ILLES, 2012), bem como há posição 

diametralmente oposta afirmando um interesse orientado para o fator produtivo 

decorrente das migrações e direcionadas apenas para migrantes altamente 

qualificados (AMARAL & SILVA, 2013). 

Para regulamentar, em âmbito interno, o Estatuto dos Refugiados foi elaborada 

a lei 9.474/19977, pela leitura do art. 1º do referido diploma que a conceituação de 

refugiado é bem mais abrangente que o previsto na norma internacional, englobando 

as circunstâncias de grave e generalizada violação de direitos humanos, além de 

                                                     
7 De acordo com PORTELA (2018, p. 1097) antes da regulamentação legal os pedidos de refúgio no 
Brasil, tinham por fundamento as recomendações publicadas pela ACNUR.  
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estender tal condição ao grupo familiar que dependam economicamente do refugiado 

(art. 2º), como já referido nos capítulos anteriores. 

Embora à época de sua publicação o diploma tenha sido aclamado como 

inovador, após 21 (vinte e um) anos da promulgação da lei 9.474/97, verifica-se a 

insuficiência dos mecanismos de proteção destinados aos refugiados, principalmente, 

pela morosidade no trâmite das solicitações de refúgio8, que por lei, deveriam serem 

decididos em caráter de urgência9. 

Tal descompasso nacional que, por um lado, busca fazer um acolhimento 

humanitário aos venezuelanos, e, historicamente realiza ações positivas neste sentido 

antes mesmo da legislação interna existir, mas que, por outro, é moroso na concessão 

do refúgio aos atuais solicitantes, alertou o CNDH (Conselho Nacional de Direitos 

Humanos), o qual recomendou ( nº05 de 17 de outubro de 2018) ao Ministério da 

Justiça, com base no Artigo 1o, III da Lei Brasileira de Refúgio, que os venezuelanos 

imigrantes no Brasil sejam reconhecidos como refugiados. 

Verifica-se ainda, que a legislação não especificou quais direitos subjetivos 

seriam conferidos aos migrantes nas condição de refúgio, apenas o art. 5º da lei 

9.474/97 faz uma referência genérica aos direitos e deveres que o refugiado estaria 

submetido, e o art. 6º que traz referência aos documentos que a autoridade brasileira 

deve expedir em favor do refugiado. 

O diploma remeteu questão relativa ao tratamento do Refugiado à Convenção 

de 1951, fixando expressamente apenas o direito à não expulsão, não penalização da 

entrada irregular e fornecimento de identidade provisório.  

Além da ausência de delineamento específico dos deveres estatais na acolhida 

do migrante, não houve definição de uma política nacional direcionada ao tratamento 

da questão do refúgio. 

A falta de uma política pública definida nas pastas do governo propiciou a crise 

migratória, com fundamento econômica e social no Estado de Roraima, em razão do 

                                                     
8 “De acordo com dados do próprio governo federal, atualmente são 86 mil pedidos de refúgio que 
aguardam parecer do Conare (Comitê Nacional para Refugiados). Vinculado ao Ministério da Justiça, é 
ele o responsável por receber e decidir sobre as solicitações feitas no Brasil. 
Em teoria, o Conare admite que o trâmite de um processo de refúgio demora em média dois anos entre 
a realização do pedido e o parecer final do comitê. No entanto, há casos que chegam a levar o dobro do 
tempo”.http://caminhosdorefugio.com.br/tag/rne/, acessado em 16/12/2018. 
9 Dados da ONG Migra mundo apontam que “até 2017, o Brasil já havia reconhecido um total de 10.145 
refugiados. No entanto, no ano passado o país tinha de fato 5.134 pessoas vivendo como refugiados de 
fato, além das 86 mil solicitações de refúgio”. Disponível em https://migramundo.com/brasil-tem-
atualmente-5134-refugiados-e-86-mil-pedidos-em-tramite-diz-conare/, acessado em 20/12/2018. 

http://caminhosdorefugio.com.br/tag/rne/
https://migramundo.com/brasil-tem-atualmente-5134-refugiados-e-86-mil-pedidos-em-tramite-diz-conare/
https://migramundo.com/brasil-tem-atualmente-5134-refugiados-e-86-mil-pedidos-em-tramite-diz-conare/
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intenso fluxo migratório advindo da Venezuela para a região, a qual não possuem 

condições financeiras de absorver a nova demanda por serviços públicos essenciais10. 

Mas, ainda que a legislação não houvesse resguardado expressamente 

especificados direitos, estes, poderiam ser extraídos do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, fundamento da República Federativa do Brasil, que impõe a 

necessidade de preservação de direitos mínimos a toda pessoa, representando o 

epicentro dos direitos humanos. 

Nesta seara, importante destacar que o direito à vida, art. 5º da CRFB, tem 

posição de destaque em relação aos demais direitos fundamentais pelo simples fato de 

que, sem a sua proteção todos os demais direitos perdem o sentido, tornando inócuo 

todo o arcabouço legal. Assim, o direito à vida deve ser visto sob uma ótica de dimensão 

da proteção da existência e da integridade física e moral. 

Por isso, se pode identificar como direito básico do refugiado (para além dos 

previstos na lei 9.474/97) a proteção do seu direito à vida, na perspectiva de sua 

integridade física e moral.  

A contínua e crescente chegada de imigrantes venezuelanos à Região Norte do 

Brasil, principalmente a Roraima, através da fronteira em Pacaraima, fez com que a 

agenda migratória brasileira, normalmente de pouco impacto no debate público 

nacional, ganhasse notável abrangência desde o fim de janeiro de 2017. Muito da 

ampliação desse debate, inclusive, foi reorganizado pelo contorno político da política 

pública voltada à essa temática. 

Visando a suprimir a lacuna normativa, o art. 3º da nova Lei de Migração ( lei 

13.445/2017) fixa a política nacional migratória brasileira e estabelece que esta deve 

ser orientada pela interdependência dos direitos humanos, significando que o Estado 

brasileiro deve velar pela proteção e promoção dos direitos de todos os estrangeiros 

que estão em Território nacional, independentemente de qualquer condição, buscando 

garantir, como fundamento, primordialmente, os direitos humanos, revelando o novo 

paradigma no tratamento dado à questão. 

Outra diretriz importante  do novo sistema normativo que governa a legislação 

se relaciona à ideia de facilitar a legalização daqueles que estão ilegais no Brasil, não 

podendo os migrantes ilegais sofrer prejuízos  no acesso aos respectivos direitos por 

                                                     
10  Para aprofundamento, https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2018/08/entenda-a-crise-dos-
imigrantes-venezuelanos-na-fronteira-com-roraima.html, acessado em 17/12/2018. 

https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2018/08/entenda-a-crise-dos-imigrantes-venezuelanos-na-fronteira-com-roraima.html
https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2018/08/entenda-a-crise-dos-imigrantes-venezuelanos-na-fronteira-com-roraima.html
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alguma irregularidade no ingresso ao Brasil, pois o espírito do novel diploma é voltado 

à promover e proteger a dignidade da pessoa humana, privilegiando modalidades de 

recepção de vítimas de tragédias humanitárias, reconhecendo um verdadeiro direito à 

migração: 

O Brasil deve reconhecer o direito à migração e ao desenvolvimento humano no 
local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas. Com isso, deve o 
Brasil, portanto, reconhecer como legítimo  o direito de o indivíduo migrar para 
outro país, inclusive para o nosso, não encarando o estrangeiro como perigo para 
a segurança nacional, mas sim como pessoa a ser protegida e que pode contribuir 
para o desenvolvimento nacional em todos os campos (PORTELA, 2018, p. 403). 
 

 

Nesse sentido, está insculpido na política migratória brasileira o dever de 

inclusão social, laboral e produtivo dos migrantes por meio de políticas públicas11, 

tendo o Estado um papel central na inclusão desses indivíduos na dinâmica da vida 

nacional, devendo ser repudiadas práticas coletivas de expulsão e deportação 12 .  

Portanto, os atos civis que levaram vários Venezuelanos a se retirarem da Cidade 

brasileira fronteiriça de Pacaraima em agosto de 2018 pode ser retratado, sem sombra 

de dúvidas, como ilegal13,14. 

Dentro dessa diretriz de proteção dos direitos humanos é importante destacar 

que a lei de migração consagrou a todos os estrangeiros direitos e liberdades civis, 

sociais, culturais e econômicos, abarcando as principais dimensões dos direitos 

humanos, garantindo o acesso à Justiça aos serviços públicos de saúde, assistência 

social, educação pública, ao trabalho e previdência.15  

A nova Lei de Migração trata o imigrante refugiado como um sujeito de direitos 

garantindo em todo o território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, 

uma série de direitos que estão expressamente previstos, a saber (art. 3º da lei 

13.445/2017) : a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade; direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; direito à 

liberdade de circulação em território nacional; direito à reunião familiar do imigrante 

                                                     
11 Art. 3º, X e XII, da lei 13.445/2017, respectivamente. 
12 Art. 3º, X e XII, da lei 13.445/2017, respectivamente. 
13 Após ataques de brasileiros, 1,2 mil venezuelanos deixaram o país, diz Exército, matéria disponível 
em https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/19/pacaraima-tem-ruas-desertas-apos-
confronto-entre-brasileiros-e-venezuelanos.ghtml, acessada em  06/12/2018. 
14  De acordo com PORTELA ( 2018, p. 1095) o Direito Internacional dos refugiados é guiado pelo 
prinípio da proibição de expulsão ou de rechaço ( non refoulement), não se admitindo o reenvio do 
refugiado ao estado em corre risco de perseguição ou de vida. Por essa razão, pedidos de fechamento 
temporário das fronterias, como o realizado nos autos da ACO nº 3121 no STF, não deve ser acolhido 
em razão da sua impossibilidade juridica. 
15 Art. 4º da lei 13.445/2017. 

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/19/pacaraima-tem-ruas-desertas-apos-confronto-entre-brasileiros-e-venezuelanos.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/19/pacaraima-tem-ruas-desertas-apos-confronto-entre-brasileiros-e-venezuelanos.ghtml
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com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes; medidas de 

proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos; direito de 

transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, 

observada a legislação aplicável; direito de reunião para fins pacíficos; direito de 

associação, inclusive sindical, para fins lícitos; acesso a serviços públicos de saúde e de 

assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão 

da nacionalidade e da condição migratória; amplo acesso à justiça e à assistência 

jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; direito à 

educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição 

migratória; garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e 

de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da 

nacionalidade e da condição migratória; isenção das taxas de que trata esta Lei, 

mediante declaração de hipossuficiência econômica, na forma de regulamento; direito 

de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do 

imigrante, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; direito a abertura 

de conta bancária; direito de sair, de permanecer e de reingressar em território 

nacional, mesmo enquanto pendente pedido de residência, de prorrogação de estada 

ou de transformação de visto em residência; e direito do imigrante de ser informado 

sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória. 

Vê-se que a lei de imigração deu mais concretude ao que estabelece o texto 

constitucional brasileiro, in casu o artigo 5 que consagra o princípio da igualdade entre 

os brasileiros e os não brasileiros, buscando combater a discriminação, xenofobia e 

outras práticas que sejam consideradas atentatórias aos direitos humanos, e 

propiciando acolhida necessária aos refugiados. 

GUERRA (2017, p. 8) citando Asano e Timo, afirma que: 

 

... que nos últimos quatro anos, vários debates em torno das migrações foram 
impulsionados no Brasil, principalmente pela chegada de migrantes haitianos, que 
evidenciou uma série de questões como: ausência de políticas públicas para 
o acolhimento, obstáculos burocráticos para se obter documentação, 
discriminação e dificuldades de integração, que culminaram em vários eventos e 
debates públicos que culminaram ao final com a nova Lei de Migração que 
estivesse em conformidade com a política brasileira em prol dos direitos humanos. 
(grifos nossos). 
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Embora a nova lei de migração tenha por objetivo precípuo substituir o Estatuto 

do estrangeiro e, portanto, disciplinou de forma abrangente a condição do extraneus 

no país, abarcando genericamente  todas as hipóteses de migração, inclusive a 

circunstância do refugiado, é inegável que ao estabelecer diretrizes da política 

migratória nacional a lei 13.445/2017 possibilita a tratamento mais adequado da 

questão do refugiado. 

Pesquisas em políticas públicas realizada rotineiramente pela FGV DAPP16, por 

meio do monitoramento de redes sociais apontam, não obstante os aplausos dos 

defensores dos direitos humanos, que: 

 

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, é reiteradamente 
criticado por “abrir as portas” aos venezuelanos e por, de acordo com as postagens, 
referendar uma política socialista de acolhimento aos estrangeiros. O principal 
argumento dos atores contrários ao posicionamento do ministro é de mote 
nacionalista: afirmam que a política externa do país, ao receber refugiados, está 
“privilegiando imigrantes” em detrimento dos cidadãos brasileiros, que já 
convivem com diversos problemas de acesso a serviços públicos e irão sofrer com 
a concorrência dos venezuelanos ao emprego e aos benefícios sociais. 
O ex-presidente Lula é, junto de Temer (10,3 mil postagens), o ator de maior 
destaque no debate sobre os venezuelanos: foi citado em 5,7 mil publicações e, em 
grande parte, identificado de forma negativa com a instabilidade institucional na 
Venezuela de Maduro. A Colômbia, que também está recebendo refugiados, foi 
mencionada em 3,5 mil tuítes. Destacam-se, por parte dos colombianos, os 
esforços semelhantes aos do Brasil para conter o problema migratório nas 
fronteiras. 

 
 

Os resultados da referida pesquisa demonstram o predomínio de grupos 

contrários à imigração e à política de acolhimento desenvolvida pelo país— ou, em 

menor volume, favoráveis ao acolhimento dos imigrantes, mas contrários a Maduro. 

Apontam ainda os autores que esse resultado se deve à baixa presença de força 

discursiva de grupos defensores dos direitos humanos. 

Tal estudo constitui importante objeto de análise sobre o debate de imigração 

no Brasil e como forma de discriminação são replicadas massivamente nas redes 

sociais, deixando de ser mera convicção para se tornar uma ideologia, muitas vezes 

política, sem respaldo no ordenamento jurídico vigente, inclusive as pesquisas de 

FGV46 apontam que as influências “a respeito do impacto da temática migratória em 

eleições de países da Europa e durante a votação do Brexit, no Reino Unido.” 

                                                     
16  Disponível em http://dapp.fgv.br/analise-de-redes-sobre-refugiados-venezuelanos-aponta-para-o-
desafio-migratorio-em-roraima/, acessado em 20/12/2018. 

http://dapp.fgv.br/analise-de-redes-sobre-refugiados-venezuelanos-aponta-para-o-desafio-migratorio-em-roraima/
http://dapp.fgv.br/analise-de-redes-sobre-refugiados-venezuelanos-aponta-para-o-desafio-migratorio-em-roraima/
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Considerações finais 

 

A condição jurídica dos refugiados no direito internacional é tema, ainda pouco 

explorado no âmbito nacional, mas de grande atualidade e renovado interesse, 

inclusive devido a conjuntura internacional dos últimos anos se deu grande 

visibilidade à temática da proteção jurídica dos refugiados, tanto em função dos 

conflitos bélicos na Síria, como devido à influência na tutela dos direitos humanos. 

As convenções gerais em matéria de direitos humanos foram as precursoras na 

tutela dos povos refugiados, podendo-se citar como sendo as mais importante  a Carta 

da ONU e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, as quais tiveram por mérito 

iniciar o processo de positivação e universalização dos direitos do homem, até então 

desconhecido na história. 

Houve ainda a consolidação de sistema internacional de tutela do Refugiado, 

por meio da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, aprovado pela Assembleia 

Geral da ONU em 1951, em seguida universalizados com o Protocolo de 1967, com a 

ampliação do conceito de refugiado a partir da Convenção da Unidade Africana, de 

1969, e da Declaração de Cartagena, de 1984. Tais documentos compõe o bloco de 

proteção dos refugiados, garantindo-lhes direitos mínimos de sobrevivência e 

dignidade. 

No Brasil, todo esse patrimônio internacional, além de ratificado, foi 

incorporado conceitualmente, compilado e implementado pela Lei 9.474, de 1997, que 

igualmente traz elementos inovadores e originais. Todavia, o trâmite burocrático dos 

requerimentos de refúgio, bem como a falta de uma estruturada política nacional 

demonstrou a insuficiência no tratamento de grandes fluxos migratórios. Esse gargalo 

legislativo levou a edição do Lei da Migração ( LEI Nº 13.445 de 2017), que teve como 

principal objetivo, cumprindo diversos acordos internacionais dos quais o Brasil é 

signatário, a promoção da acolhida humanitária e a desburocratização dos 

procedimentos de regularização do ingresso da pessoa imigrante.  

Desse modo, verifica-se que tanto em âmbito internacional como em âmbito 

nacional brasileiro existem normas que tutelam a condição jurídica do refugiado, com 

proteção suficiente e peculiar à sua situação de vulnerabilidade. O apoio a imigrantes 

refugiados estabelecido na legislação nacional vigente está em consonância com a e os 

compromissos internacionais assumidos pelo País.  
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É possível concluir que a protetiva dos refugiados ocorreu na terceira geração 

de direitos humanos e, devida aos influxos das mudanças teóricas do 

constitucionalismo - que aproximou o direito interno e internacional, numa 

perspectiva de direito global- houve a incorporação destes direitos humanos como 

direitos fundamentais no plano jurídico nacional. 

Observa-se que o ordenamento jurídico brasileiro busca estar sempre em 

sintonia com o direito internacional, ratificando tratados, conferindo força 

constitucional ou supralegal aos acordos internacionais e aperfeiçoando a legislação 

interna. 

Por isso, a internalização dos direitos humanos, proporcionada pelo 

Constitucionalismo moderno e pós-moderno foi determinante para que o Brasil 

pudesse desenvolver uma legislação que atendesse à necessária protetiva dos 

refugiados, baseada na dignidade da pessoa humana como valor fonte do ordenamento 

jurídico. 

 

Referências  
 

AMARAL, N.; SILVA, W. C. Integração e imigração em debate: dois problemas 
políticos pendentes no Mercosul. Revista Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, 
nº.13, jan/jun, 2013, p.171-192. 
 
ANDRADE, José H. Fischel de. O Brasil e a organização internacional para os 
refugiados (1946-1952). In: Rev. Bras. Polít. Int. Vol.48, p. 60-96, 2005. 
 
BARALDI, C. B.F. A experiência do Mercosul em matéria de migrações. Pontes, 
Genebra, n. 10, v. 10, p. 13-17, dez. 2014. 
 
BILDER, Richard B. An overview of international human rights law, in: Hurst 
hannum, guide to international rights pratice, 2. ed. Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1984. 
 
BRAVO, T.M.M. El proceso de internalización del Acuerdo sobre Residencia en el 
Mercosur: Una evaluación del compromiso de seis Estados de crear un área de libre 
residencia y trabajo. S.d., s.l. CEPAL. Lógica y paradoja: libre comercio, migracion 
limitada. Memorias del Taller sobre migracion internacional y processos de 
integracion y cooperacion regional. Santiago: Naciones Unidas, 2005. 
 
BORGES, Bruno Barbosa. A ABERTURA AOS DIREITOS HUMANOS NAS 
CONSTITUIÇÕES LATINO-AMERICANAS E SEUS REFLEXOS NO CONTROLE DE 
CONVENCIONALIDADE, Revista Jurídica Uniaraxá, Araxá, v. 20, n. 19, p. 117-139, 
ago. 2016. 



 

 

 
 

Carmelita Angélica Lacerda Brito de Oliveira | 73 

 

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito das organizações internacionais. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7º edição, 
Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p. 51. 
 
CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem 
Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
 
FERRAJOLI, Luigi. Derechos e Garantias: La ley Del más débil. Madrid: trotta, 1999. 
 
GUERRA, Sidney. A NOVA LEI DE MIGRAÇÃO NO BRASIL: AVANÇOS E 
MELHORIAS NO CAMPO DOS DIREITOS HUMANOS.UERJ- Revista de Direito da 
Cidade. v. 9, n. 4 (2017), p. 1717-1737. 
 
ILLES, P. 10 anos do acordo de Livre Trânsito e Residência no Mercosul. CDHIC, 
2012. Disponível em: http://www.cdhic.org.br/?p=119 Acesso em: 17/03/2018. 
Imprensa Nacional, 1988. 
 
LORA ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Editora Método, 2004. p. 177. 
 
LUNARDI, Thamirys Mendes. O Acordo para Residência de Nacionais de Estados 
Partes do Mercado Comum do Sul, Bolívia e Chile de 2009: política migratória e 
integração regional. I Seminário Internacional de Ciência Política. Estado e 
Democracia em mudança no século XXI. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre: 2015. 
 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 29. 
 
SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2º edição, Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 69-70. 
 

 

 



 



 

4. POLÍTICA DO (DES)AMPARO: GESTÃO MIGRATÓRIA EM 

TEMPOS DE CRISE1 
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Isis Hochmann de Freitas2 
 

 

1 Introdução 

 

A partir da globalização ocorreram profundas transformações. Verificou-se a 

prevalência da noção de indivíduo em detrimento da soberania dos Estados Nacionais. 

Entretanto, o Estado Democrático de Direito entrou em crise e seus fundamentos 

foram postos à prova frente à complexidade do mundo no limiar do século XXI, o que 

representa uma grave ameaça à proteção dos direitos fundamentais. Diante das 

inúmeras mudanças havidas, algumas das características estruturais do Estado são 

afastadas, predominando o risco e a incerteza, aspectos próprios do mundo 

globalizado. O direito internacional assumiu novos contornos ao longo do século XX, 

e suas normas adquirem nova dimensão e ganham importância, o que acaba 

influenciando o conceito tradicional de soberania, porquanto os limites à vontade dos 

Estados passam a ser reconhecidos.  

No interior das sociedades globalizadas ou sociedade de risco3, um dos temas 

que vem ocupando a centralidade na cena da política, objeto de abordagens e estudos, 

é o fenômeno migratório, uma das questões biopolíticas por excelência, senão a 

questão biopolítica por excelência na atualidade. Isso se evidencia pela ampla gama de 

fatores e de dimensões implicadas, dentre as quais os elementos culturais, geográficos, 

geoeconômicos, identitários e sociopolíticos, além de questões que influenciam 

diretamente na vida das pessoas e na organização das sociedades globalizadas dos 

tempos atuais.  

                                                     
1 O presente capítulo é parte da pesquisa intitulada Migrações, biopolítica e direitos humanos: a crise 
enquanto dispositivo de gestão da vida dos indesejáveis e seus efeitos na política migratória no Brasil, 
desenvolvida no doutorado realizado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 Doutora em Ciências Sociais, Mestre em Ciências Criminais e Graduada em Direito pela PUCRS. 
Doutoranda em Filosofia - PUCRS. Professora e Pesquisadora. 
3 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Madrid: Paidós, 1998. 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-4


 
 
 
 
76 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

Nessa esteira, o fenômeno migratório pode ser compreendido como algo 

inerente ao desenvolvimento da humanidade4, intrínseco à natureza humana, que vem 

sofrendo profundas mudanças ao longo dos séculos, tanto no âmbito mundial quanto 

no Brasil. Essas transformações podem ser verificadas desde a colonização da América 

Latina, com as migrações forçadas, passando pela diáspora africana, até as duas 

grandes guerras mundiais que marcaram a história da humanidade e, especialmente, 

com o advento da modernidade, sobretudo com a influência da globalização e o 

surgimento das novas tecnologias digitais, que fizeram com que os fluxos migratórios 

passassem a ser mais intensos e assumissem novas configurações.  

As migrações acompanham a evolução das culturas presentes nos mais diversos 

povos que se situam ao redor do globo, haja vista que a própria história da humanidade 

é demarcada por constantes deslocamentos, rupturas, ir além-fronteiras, pela incursão 

do humano em novos espaços sociais, econômicos e geopolíticos, embora em cada 

época a mobilidade humana assuma características próprias e seja desencadeada por 

motivações distintas. Esse panorama sinaliza para a natureza sui generis deste 

complexo fenômeno que ocorre em espaço, tempo e meios distintos: cada processo 

migratório tem suas peculiaridades.  

  Esse estudo visa abordar a migração enquanto problema essencialmente 

biopolítico no contexto da globalização e suas consequências em escala planetária. 

Nesse sentido, busca-se analisar a política migratória estabelecida pelo Estado e o 

modo como a vida do migrante é inserida no interior das esferas de 

governamentalidade e como passa a fazer parte dessa dinâmica de governo permeada 

pelo poder que a administra, especificamente por meio de mecanismos e dispositivos 

que a determinam.  

Tal cenário exige a compreensão de como a vida humana é tocada e gerida 

diante dos fluxos migratórios nos tempos presentes, que precisam ser considerados 

em sua totalidade, e das questões que estão envolvidas nesse processo que 

vulnerabiliza o migrante em face da ausência de reconhecimento de seus direitos e das 

garantias previstas tanto em âmbito internacional quanto nacional. Não se pode 

olvidar que incumbe aos Estados o desenvolvimento de políticas que se apresentem, 

sempre, em consonância com os direitos humanos, sobretudo na atualidade, já que o 

                                                     
4 CASTLES, Stephen; DAVIDSON, Alastair. Citizenship and migration: globalization and the politics of 
belonging. New York: Routledge, 2000, p. 54.  
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imigrante em condição irregular, por exemplo, ao ser excluído e largado à própria 

sorte, muitas vezes não tem condições de regressar ao seu país de origem, hipótese em 

que poderá ser facilmente cooptado pelo tráfico de seres humanos.5  

Nessa senda, colocar em questão o fator migratório requer pensar os direitos 

humanos em seu extremo limite, enquanto evento paradoxal, sob o viés de sua 

efetividade, indicando para a necessidade de incorporação desses direitos ao 

ordenamento jurídico, o que exige situar, problematizar e explicitar como a migração 

é tratada na seara interna de cada país, no caso em tela, no Brasil.  

A nova Lei de Migração, sancionada em 24 de maio de 2017, foi regulamentada 

por meio do extenso Decreto nº 9.199, publicado em 20 de novembro de 2017, que 

conta com 319 artigos. No referido Decreto consta um amplo rol de questões de ordem 

prática concernentes à Lei, tais como os requisitos para os tipos de visto, o 

disciplinamento acerca do reconhecimento do instituto da apatridia e o respectivo 

processo de naturalização e, ademais, as exigências necessárias para outros 

procedimentos de ordem administrativa. A Lei n.º 13.445/2017, apesar dos vetos 

presidenciais que acarretaram inúmeras críticas, representou um significativo avanço, 

pois “[...] parte do imperativo da compatibilidade com a Constituição de 1988 e do 

respeito ao princípio da convencionalidade, efetivando o tratamento constitucional 

dos Direitos Humanos em detrimento dos ideais de ‘segurança nacional’”6. Sob tal 

prisma, André de Carvalho Ramos destaca a importância das migrações para a 

construção da sociedade brasileira ao afirmar que: 

 

Com esse novo marco jurídico, o Brasil dá importante passo para tratar as 
migrações como verdadeiros ganhos (materiais e imateriais) para nossa sociedade, 
até hoje escondidos pelo discurso xenófobo. O passado, o presente e o futuro do 
Brasil estão relacionados com as migrações: nada mais justo e favorável aos 
interesses nacionais que tratar o migrante com dignidade, estimulando-o a 
contribuir, tal qual ocorreu ao longo de nossa história, ao desenvolvimento de uma 
sociedade plural, desenvolvida e justa.7 

                                                     
5  DAUNIS RODRÍGUEZ, Alberto. Sobre la urgente necesidad de una tipificación autónoma e 
independiente de la trata de personas. Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, n. 1, 2010. 
Disponível em: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3255642. Acesso em: 10 jun. 2020. 
PEREZ ALONSO, Esteban Juan. Tráfico de personas e inmigración clandestina: un estudio 
sociológico, internacional y jurídico penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. 
6 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi; AGUIAR, Jeannine Tonetto de. Direitos Humanos e Políticas 
Migratórias Brasileiras: do Estatuto do Estrangeiro à nova Lei de Migrações, rupturas e continuidades. 
Disponível em: http://www.culturasjuridicas.uff.br/index.php/rcj/article/view/479/261. Acesso em: 
28 jun. 2020. 
7 RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos são eixo central da nova Lei de Migração. Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2017-mai-26/andre-ramos-direitos-humanos-sao-eixo-central-lei-
migracao. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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Entretanto, mesmo diante dos avanços no âmbito da garantia dos direitos 

humanos dos migrantes, em contraste com a legislação anterior (Lei n.º 6.815/1980), 

perduram aspectos que indicam certa estagnação em termos de efetividade, tais como 

a estrutura de governamentalidade assentada na burocracia e no exercício do poder. 

Nesse sentido, mesmo que a legislação possua um claro viés humanitário, a sua efetiva 

instrumentalização e aplicabilidade ainda geram insegurança, inerentes à própria 

indefinição quanto a esse aspecto8. Dito de outro modo: a Lei, per si, não possibilita a 

efetivação de uma política migratória bem definida, o que, em boa medida, incide na 

governamentalidade e na gestão pública. 

 

2 O Estado moderno e o paradigma biopolítico de gestão da vida do 

migrante 

 

De acordo com Giulina Redin9, o sistema jurídico moderno, ao buscar garantir 

a liberdade, a igualdade e a autonomia aos indivíduos, em uma posição de sujeitos 

partícipes da entidade política, e enquanto sujeito de direitos, coloca em xeque uma 

estrutura na qual o migrante, paradoxalmente, tem sua vida reduzida à vida nua, “pela 

condição encaixotada de ‘estrangeiro’”, isto é, aquele que é estranho ao ambiente no 

qual se encontra, que ocupa a posição de espaço-tempo de uma minoria sem voz e sem 

ação. Essa questão, analisada pelo viés da biopolítica 10 , evidencia o paradoxo 

circunscrito na estrutura fundante dos direitos humanos. Segundo Costa Douzinas: 

 

Nesta época de incertezas e confusão entre triunfo e desastre, devemos fazer uma 
avaliação da tradição dos direitos humanos. Mas será que podemos pôr em dúvida 
o princípio dos direitos humanos e questionar a promessa de emancipação da 
humanidade por meio da razão e da lei quando parece que ele está próximo de sua 

                                                     
8 RICCI, Carla; SILVA, Jéssica Monteiro Clementino. Atualizações da lei migratória brasileira: um 
novo paradigma das migrações? Disponível em: http://osocialemquestao.ser.puc- 
rio.br/media/OSQ_41_art_1_Ricci_Silva.pdf. Acesso em: 30 jun. 2020. 
9  REDIN, Giuliana. Direito de imigrar: direitos humanos e espaço público na sociedade 
contemporânea. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 14. 
10  Aline Albuquerque destaca que “a teoria da biopolítica a partir do início do século XXI vem se 
proliferando por variados campos do saber, tais como Filosofia, Direito, Educação e Bioética, temas 
como taxas de homicídio, sistema prisional do Brasil, a imigração e o refúgio, mas que, "Embora os 
estudos sobre a teoria biopolítica tenham se ampliado nos últimos anos, verifica-se a escassez de 
pesquisas que busquem analisar as possíveis interfaces entre tal teoria e os direitos humanos”. 
ALBUQUERQUE, Aline. Contribuições da teoria biopolítica para a reflexão sobre os direitos humanos. 
In: Cadernos IHU ideias. Instituto Humanitas Unisinos. Ano 15, n. 266, v. 15, 2017, p. 3. São Leopoldo: 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/266cadernosihuideias.pdf. Acesso em: 
28 jun. 2020. 
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vitória final? Devemos acrescentar imediatamente que a alegação de que as 
relações de poder podem ser plenamente traduzidas para a linguagem da lei e dois 
direitos nunca foi totalmente digna de crédito e agora está mais esfarrapada do 
que nunca.11 

 

A modernidade, paradoxalmente, por meio do iluminismo que a precedeu, 

buscou garantir ao sujeito sua maioridade e sua autonomia, mas produziu grandes 

quantidades de vidas passíveis de descartabilidade, isto é, de serem abandonadas ao 

perecimento, o que caracteriza o caráter ambivalente de categorias que emergiriam 

como artifícios de uma racionalidade capaz de gerir a vida humana por meio de 

estratégias biopolíticas, a exemplo do que ocorre com os migrantes. Ou seja, ao 

incorporar a figura do estrangeiro, considerado irregular pelo simples fato de não 

portar determinado conjunto de documentos exigidos, revela como funciona o 

processo de gestão da vida dos indesejáveis, reduzida à inumanidade pela sobreposição 

dos interesses da esfera estatal. Esse panorama evidencia a forma como opera a 

máquina biopolítica de gestão da vida, por meio da qual o migrante, o estrangeiro é 

incluído, para, posteriormente ser excluído. Nessa senda, conforme pontua Redin, 

 

[...] o migrante está em um limbo ou contingência, visto que sua condição é 
apropriada pelo Estado, o que gera sua própria exclusão. Essa desconstrução 
pressupõe a compreensão do direito de ação, do ter “direito a ter direitos”, da 
produção da subjetividade, em um contexto espaço temporal, sendo incompatível 
com o formato político moderno do confinamento no Estado e da disciplinaridade. 
Esse espaço-tempo demanda a re(construção) das funções do Estado-nação.12 
 

 
Nessa direção, o migrante, a partir do princípio de soberania do Estado-nação 

e de sua potencialidade que se expressa no exercício do poder instituído e estatuído 

que se efetiva nas ações estatais, acaba sendo incluído por meio de sua participação no 

processo de controle e disciplinamento de sua vida, passa a ser parte da entidade 

política gerida pela vontade de um poder soberanamente constituído. Dito de outro 

modo, a vida que pode ser descartada, mera vida nua – desprovida de direitos e de 

condições básicas que lhe garantam os atributos mínimos e inatos ao fato de pertencer 

ao gênero humano. Assim, por conseguinte, o soberano, no exercício de sua 

                                                     
11 DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. Tradução Luzia Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 
2009, p. 25 
12  REDIN, Giuliana. Direito de imigrar: direitos humanos e espaço público na sociedade 
contemporânea. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 
2010, p. 16. 
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funcionalidade, determina e estabelece quem pode estar dentro ou fora, quem pode ter 

seus direitos garantidos e quem pode ser desamparado, despido de seus direitos, 

assumindo a condição de abstrata nudez.13  

De acordo com Michel Foucault, na compreensão clássica de soberania, “[...] o 

direito de vida e de morte era um de seus atributos fundamentais”14. Logo, o soberano 

detém o direito de vida e de morte, o que significa, essencialmente, que por meio do 

exercício de sua vontade pode fazer morrer e ao mesmo tempo deixar viver. A vida e a 

morte, portanto, deixam de ser fenômenos naturais, imediatos e, em certa medida, 

originais, mas se situam na esfera da vontade soberana. Essa proposição indica que 

“[...] o direito de matar é que detém efetivamente em si a própria essência desse direito 

de vida e de morte: é porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a 

vida”15, como direito de causar a morte ou de deixar viver. Esse modelo de poder, nessa 

sociedade, configura-se como um direito de apreensão das coisas, do tempo, dos 

corpos e, consequentemente, como possibilidade máxima de apropriação da vida. 

Entretanto, no decorrer do século XIX, esse paradigma de governo passa por 

profundas alterações que se expressam na “[...] passagem do direito de fazer morrer e 

deixar viver para o de fazer viver e deixar morrer [...]”16. Desse processo emerge o 

reordenamento da soberania que visa produzir forças, com vistas a ordená-las, 

controlá-las, bem como, em última instância, aniquilá-las. Com isso, o poder sobre a 

morte sofre um deslocamento que configura o exercício de governo que se ocupa da 

gestão da vida. Essa mudança no direito político veio a complementar o direito de fazer 

morrer e deixar viver com o direito de “fazer” viver e de “deixar” morrer. Esse 

poder/direito coincide com a gestão da vida da população e emerge como um novo 

direito, como direito de soberania. Peter Pál Pelbart especifica que “[...] enquanto o 

poder soberano faz morrer e deixa viver, o biopoder faz viver e deixa morrer”.17 

Paradoxalmente, no limiar do século XIX, período no qual essa forma de 

controle se torna capilar na instauração das relações de governamentalidade exercidas 

entre Estado e população, populações inteiras são aniquiladas sob o argumento da 

                                                     
13  ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989, p. 331. 
14 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 286. 
15 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 286-287. 
16 PELBART, Peter Pál. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2011, p. 56. 
17 PELBART, Peter Pál. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2011, p. 55.  
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defesa da vida. Desse modo, aniquilar a vida dos indesejáveis parece ser fundamental 

para, ao mesmo tempo, advogar em defesa da vida18. Assim, o direito de morrer sofreu 

um deslocamento explícito e fundamental em vista de se ocupar da gestão da vida. 

Logo, é um direito que se exerce sobre a vida, um modelo de governamentalidade que 

se inscreve na própria vida do migrante, por meio do qual a vida passa a ser o objeto 

crucial da cena política, cuja ação política faz coincidir a governamentalização com a 

produção de uma sobrevivência modulável, é sinônimo por excelência da tarefa 

decisiva do biopoder na contemporaneidade. 

Nessa direção, cumpre destacar que o Brasil evoluiu no sentido de estabelecer 

um novo marco legal para a política migratória em consonância com os princípios e 

fundamentos constitucionais, revogando o anacrônico Estatuto do Estrangeiro que 

representava a política de segurança nacional inerente ao regime de exceção vivido no 

país, que perdurou mesmo após a promulgação da Constituição Democrática de 

1988.19  

Os avanços alcançados com o advento da Lei n.º 13.445/2017 revelam a atuação 

de um Estado que, embora com suas limitações e problemas, operacionalizou medidas 

específicas para atender às demandas migratórias, mesmo que de forma não ordenada, 

mas como resposta imediata à chegada dos haitianos e venezuelanos, apresentando 

ações estratégicas por meio das quais se pode situar o fazer viver. Esse fazer viver se 

expressa nos dispositivos através dos quais a vida do migrante é inserida como 

instrumento governável, passível de gestão, seja por meio dos aspectos formais de 

legalização documental, seja pela recepção dos migrantes em espaços geridos pelo 

governo, ou mesmo subvencionados pela esfera estatal, bem como na tentativa de 

implementar uma política de interiorização.20 

Essa situação evidencia a existência de um paradigma de desamparo da vida, 

especialmente em se tratando de vidas de pessoas pobres e negras, pois, do contrário, 

                                                     
18 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Tradução Maria Thereza da Costa 
Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1998, p. 148-149. 
19 Conforme observou Deisy Ventura no ano de 2014 (ou seja, antes da entrada em vigor da nova Lei de 
Migração), o Brasil “não possui uma política restritiva, de controle ostensivo de fronteiras, como é o 
caso da Europa e dos Estados Unidos. No entanto, embora fragmentada, opaca e casuísta, nossa política 
existe, e garante a mesma discricionariedade absoluta do Estado da época da ditadura militar”. Cf. 
VENTURA, Deisy. Política migratória brasileira é obsoleta e dificulta vida de estrangeiros. UOL 
Notícias, 03 de maio de 2014. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/05/03/politica-migratoria-brasileira-deixa-
estrangeiros-em-situacao-precaria.htm. Acesso em: 30 jun. 2020. 
20  BRASIL. Governo Federal. Operação Acolhida: histórico. Disponível em: 
https://www.gov.br/acolhida/historico/. Acesso em: 28 jun. 2020. 

https://www.gov.br/acolhida/historico/


 
 
 
 
82 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

no caso de estranhos ricos, brancos e provenientes da Europa ou dos Estados Unidos, 

muito provavelmente as portas estariam automaticamente abertas. Para Achille 

Mbembe, essa configuração de exercício de poder serve como dispositivo de 

segregação, determinando quais vidas podem ultrapassar fronteiras e, opostamente, 

para quais vidas as fronteiras devem permanecer cerradas. 

Numa época em que reina a lógica da máquina biopolítica que define o humano, 

a vida se reduz à mera sobrevida, sobrevivência modulada, definida e calculada pelas 

estratégias de poder e de administração da vida que estabelecem quais podem ser 

deixadas à deriva, desamparadas, abandonadas, e quais podem ser consideradas 

dignas de viver. 

A partir da análise da condição dos migrantes enquanto questão biopolítica à 

luz dos direitos humanos, busca-se explicitar como a vida é incluída na política por 

meio da atuação estatal. Diante disso, apresenta-se a forma como o Estado tem tratado 

as populações de migrantes que adentram as fronteiras de seu território, a exemplo 

dos haitianos e venezuelanos. No entanto, de acordo com Neide Lopes Patarra, o caso 

brasileiro é peculiar, tendo em vista suas dimensões, além da diversidade de origem 

dos migrantes, o que caracteriza uma maior tendência à circularidade dos fluxos 

migratórios e ao seu retorno. Essas remessas populacionais vêm registrando um 

significativo aumento desde meados de 1990, intensificado no decorrer dos últimos 

anos.21 

 Nessa perspectiva, diante do panorama inerente aos movimentos migratórios, 

suas configurações, especificidades e implicações, tanto do ponto de vista normativo, 

contemplando os principais avanços e retrocessos, quanto pelo desafio latente de 

operacionalizar e dar efetividade aos direitos humanos, coloca-se a exigência de uma 

análise sob um novo prisma. Nessa senda, a autora pontua que  

 
 
[...] a migração “global” que agrega pessoas e riqueza implica novos 
comportamentos e estratégias por parte dos grupos sociais envolvidos na sua 
prática política, seu conhecimento das leis e direitos dos migrantes, as condições 
para os recém-chegados, conexões oficiais e burocráticas etc.22 

                                                     
21 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos 
Avançados. 2006, vol. 20, n. 57. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000200002. Acesso em: 30 
jun. 2020. 
22 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos 
Avançados. 2006, vol. 20, n. 57. Disponível em: 
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O cenário brasileiro vem passando por profundas e múltiplas crises de ordem 

social, político-econômica e institucional, aspecto que reflete diretamente na vida dos 

migrantes, na forma como os governantes exercem práticas de governamentalização e 

no modo como a população assimila e entende a presença dos imigrantes em nosso 

território. Assim, constata-se que, apesar de perceptíveis os avanços em termos 

legislativos, ainda é flagrante a precariedade de condições em que vive boa parcela da 

população migrante, o que causa enorme preocupação, tendo em conta que o aumento 

dos fluxos migratórios internacionais é uma tendência que vem se solidificando, 

especialmente a partir da década de 1980.23  

Nesse contexto demarcado pelas migrações, tomou-se a teoria biopolítica como 

pano de fundo para compreender os direitos humanos na contemporaneidade, 

especificamente no que concerne à questão migratória, tendo-se presentes as 

diferenças entre o enfoque da visão clássica/tradicional de tais direitos e o prisma 

biopolítico, com o objetivo de fazer uma leitura crítica acerca da real condição dos 

imigrantes e conferir a possibilidade de (re)pensar os desafios que se apresentam na 

contemporaneidade à luz dos direitos humanos 24 . Não obstante essa análise que 

coloca em xeque, radicalmente, o Estado soberano, compartilha-se o entendimento de 

Aline Albuquerque no sentido de que 

 
[...] este estudo sustenta que o avanço civilizatório que tais direitos carregam não 
é passível de questionamento, porquanto, para muitas populações excluídas ou 
marginalizadas, é uma das principais ferramentas aptas a operar na lógica do 
Estado soberano, e que é capaz de lhe impor concessões ou restrições em relação 
ao seu próprio poder.25  

 

                                                     
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000200002. Acesso em: 30 
jun. 2020. 
23 “[...] a migração internacional não é uma invenção do século XX ou da modernidade; tem sido parte 
da história da humanidade nos últimos tempos, embora tenha aumentado em volume e significância 
desde 1945 e, mais particularmente, desde meados dos anos 1980”. PATARRA, Neide Lopes. Migrações 
internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos Avançados. 2006, vol. 20, n. 57. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142006000200002. Acesso em: 30 jun. 2020. 
24 Cf. WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi; NIELSSON, Joice Graciele. A biopolítica e o paradoxo dos 
direitos humanos na modernidade: uma análise a partir do olhar do sistema interamericano de direitos 
humanos sobre as vidas (nuas) LGBTT's. In: Revista Argumentum. Marília, SP, v. 19, n. 3, p. 729-755, 
Set./Dez. 2018. Disponível em: 
http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/561/321. Acesso em: 30 jun. 2020. 
25  ALBUQUERQUE, Aline. Contribuições da teoria biopolítica para a reflexão sobre os direitos 
humanos. In: Cadernos IHU ideias. Instituto Humanitas Unisinos. Ano 15, n. 266, v. 15, 2017, p. 3. São 
Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/266cadernosihuideias.pdf. Acesso em: 
28 jun. 2020. 
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Essa constatação coloca em xeque um modelo de gestão e de administração  da 

vida que acaba gerando vidas que podem ser abandonadas à própria sorte, como mera 

sobrevida, isto é, vidas indesejadas pelo Estado, tendo presente seus interesses, em 

uma concepção de vida que não precisa ser tratada com dignidade e respeito. Tal 

paradigma restritivo de gestão da vida dos migrantes funciona como um dispositivo 

seletivo que, fundado na noção de crise, acaba por estabelecer quem podem adentrar 

no país e, por conseguinte, quem são os indesejados: 

 
Cuanto más los nuevos migrantes sean menos blancos o menos instruidos o menos 
ricos, algo cambia con certeza al respecto de la sustentabilidad de la protección de 
los derechos humanos. Hasta la justificación de que migrante no corresponde a 
una categoría jurídica, por lo que sonaba como una categoría de contornos 
inquietantes. Las fronteras tienden a cerrarse siempre que esos migrantes son más 
forasteros que otros, o sea, son pobres.26 

 

Assim, a administração da vida do migrante, em última instância, determina 

que vidas podem ser abandonadas, pois sua condição é decorrente dos problemas 

sociais e políticos de seus países de origem e, portanto, não dizem respeito ao Brasil, 

ao seu povo e aos seus governantes. Essa compreensão acaba por ignorar que os 

movimentos migratórios internacionais constituem a contrapartida da reestruturação 

territorial planetária intrinsecamente relacionada à reformulação econômico-

produtiva em escala global.27 

Essa matriz de concepção restritiva, fundada na xenofobia e na discriminação, 

possui capilaridade e é bastante disseminada na sociedade civil, ainda que existam 

instituições sérias e engajadas que primam por desenvolver um trabalho sem o qual a 

situação dos imigrantes seria profundamente mais dramática e difícil daquela que 

atualmente presenciamos. Entretanto, embora seja possível perceber que existem 

posturas que expressam aversão e resistência aos migrantes que chegam ao Brasil, há 

que se destacar um aspecto fundamental referente às migrações: as vantagens tanto 

para o país de origem, por um lado, quanto, por outro, para os países nos quais os 

                                                     
26 RUSCHEINSKY, Aloisio. La insostenible levedad de los flujos migratorios y la gravitación de los 
Derechos Humanos. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era 
tecnológica: a proteção dos Direitos Humanos. Florianópolis: Habitus, 2018, p. 24. 
27 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos 
Avançados. 2006, vol. 20, n. 57. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000200002. Acesso em: 30 
jun. 2020. 
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migrantes passam a viver, a trabalhar, a contribuir para a geração de riquezas, de 

renda, e pela diversidade cultural.  

Esse paradigma pode, inclusive, fazer com que os governantes e os gestores 

possam pensar as políticas migratórias com base em estudos que viabilizem a 

elaboração de um mapeamento detalhado a partir na realidade dessas populações. 

Nesse contexto, Aloisio Ruscheinsky destaca a complexidade inerente a tais fluxos 

migratórios:  

 
Los flujos migratorios hacen parte de la movilidad humana desde siglos, 
generando movimientos, progresos, guerras y alteridad de diferentes órdenes, 
incluyo de innovación tecnológica. En los recientes flujos migratorios en diferentes 
cuadrantes del mundo, los refugiados nos informan sobre una dinámica cultural y 
las condiciones socioeconómicas, desde los tipos de violaciones de los derechos a 
la protección con acogida solidaria, de la integridad física y de graves conflictos 
dentro de las naciones y hasta pérdidas masivas condiciones de trabajo y renta, 
hasta de hábitat derivadas de cambios incontrolados.28 

 

No cenário globalizado atual, na contramão desse processo que prima pela livre 

circulação de mercadorias e de bens de consumo, os deslocamentos de pessoas, os 

fluxos migratórios, em geral, são vistos como um problema, como uma demanda com 

a qual os governos e determinada sociedade terão que lidar, absorver e encarar, como 

uma espécie de peso para o país receptor, o que é contraditório, pois, enquanto as 

mercadorias podem circular livremente, sustentadas pela tecnologia, para as pessoas 

edificam-se barreiras que impedem a livre circulação, especialmente nas zonas de 

fronteiras, o que se constitui violação de direitos29. Essa situação revela a lacuna 

existente entre o plano da discursividade e a prática em relação às decisões políticas 

que são tomadas: 

 
Enquanto isso, aumenta desproporcionalmente o volume de migração irregular ou 
clandestina, bem como a situação de vulnerabilidade de crescente volume de 
migrantes; os traslados realizam-se com o recurso de atravessadores de plantão 
que a transformam num “negócio de ocasião”; recrudescem reações de xenofobia, 
intolerância, discriminação e conflito.30 

                                                     
28 RUSCHEINSKY, Aloisio. La insostenible levedad de los flujos migratorios y la gravitación de los 
Derechos Humanos. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era 
tecnológica: a proteção dos Direitos Humanos. Florianópolis: Habitus, 2018, p. 9. 
29 RUSCHEINSKY, Aloisio. La insostenible levedad de los flujos migratorios y la gravitación de los 
Derechos Humanos. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era 
tecnológica: a proteção dos Direitos Humanos. Florianópolis: Habitus, 2018, p. 23-24. 
30 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos 
Avançados. 2006, vol. 20, n. 57. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&. 
Acesso em: 30 jun. 2020. 
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Na acepção de Neide Lopes Patarra, a migração internacional, tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, deve ser compreendida como 

parte integrante das estratégias nacionais, regionais e globais, tendo em vista o 

crescimento econômico de tais países, aspecto que precisa ser fomentado e fortalecido 

através de medidas de cooperação e de proteção dos migrantes irregulares, também 

por meio da facilitação do retorno aos países dos quais são provenientes31. Esse novo 

patamar requer ter presente que 

  

Em matéria de políticas de migração, a globalização fará cada vez mais necessária 
a transição do “controle migratório” para a “gestão migratória” em um sentido 
amplo. Isso não significa que os Estados abandonem sua atribuição de regular a 
entrada de estrangeiros e supervisionar sua admissão que contemple a 
permanência, o retorno, a reunificação, a revinculação, o trânsito nas fronteiras e 
a mudança de pessoas para outros países.32 

 

Enfim, enquanto persistirem ao redor do globo paradigmas de políticas de 

desamparo que operam por meio da restrição, que regulam os fluxos migratórios 

estabelecidos pelo dispositivo da crise que permite selecionar os migrantes desejáveis 

e, por conseguinte, os indesejados, permanecerão vigentes micropolíticas de exceção, 

fundadas no racismo, na xenofobia e no pré-conceito, políticas restritivas cuja 

funcionalidade consiste em deixar o migrante perecer. Nessa perspectiva, acerca das 

principais dificuldades que os imigrantes enfrentam no Brasil, em termos gerais e no 

que concerne ao acesso a direitos e serviços, tem-se os seguintes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
31 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos 
Avançados. 2006, vol. 20, n. 57. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&. 
Acesso em: 30 jun. 2020. 
32 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos 
Avançados. 2006, vol. 20, n. 57. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&. 
Acesso em: 30 jun. 2020. 
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Gráfico 3 – Principais dificuldades enfrentadas pelos imigrantes no 

Brasil 

 

    

Fonte: IPEA (2015).33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
33 IPEA. Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o aperfeiçoamento de acesso a serviços, 
direitos e políticas públicas no Brasil / Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos. 
Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL): Ipea, 2015, p. 138. Disponível 
em: http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/PoD_57_web2.pdf. Acesso em: 22 jun. 
2020. 
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Gráfico 4 – Principais obstáculos para acesso a direitos e/ou a serviços 

públicos no Brasil 

 
 
    
 

Fonte: IPEA (2015).34 

 

Portanto, esse modelo de gestão da vida, alicerçado na segurança e nos 

interesses nacionais, faz coincidir governamentalidade com a produção de vidas 

desamparadas, deixadas à própria sorte, passíveis de perecerem. Essa tendência 

ilustra a condição dos migrantes desassistidos em seus direitos humanos básicos, uma 

realidade que os coloca em situação de extrema vulnerabilidade, principalmente em 

épocas em que a tônica das políticas de governo é a austeridade, tendo por justificação 

primeira a crise econômica que assola o país, dispositivo vigente que rege a política do 

(des)amparo. 

 

                                                     
34 IPEA. Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o aperfeiçoamento de acesso a serviços, 
direitos e políticas públicas no Brasil / Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos. 
Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL): Ipea, 2015, p. 138. Disponível 
em: http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/PoD_57_web2.pdf. Acesso em: 22 jun. 
2020. 
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Considerações finais 

 

Nesse estudo, abordou-se o fenômeno migratório sob o viés biopolítico, 

especialmente diante de uma conjuntura globalizada, com seus reflexos no 

estabelecimento dos fluxos migratórios no Brasil.  

Em termos de política migratória, observa-se que o dispositivo da crise acaba 

regrando a adoção de medidas específicas em relação aos fluxos migratórios, muitas 

vezes emergenciais, até mesmo em razão da complexidade do tema e da natureza 

desses fluxos, e a depender da categoria migratória em questão, o que, em certos casos, 

faz com que a resposta estatal não seja a mais adequada. Porém, em determinadas 

circunstâncias, à exigência de uma resposta imediata correspondem ações benéficas 

para os imigrantes (a exemplo da concessão de visto humanitário aos haitianos). Em 

muitos casos, a política do desamparo prevalece em detrimento da necessidade de 

acolhimento à luz dos direitos humanos. A crise como dispositivo seletivo e regulador 

define quais populações, e em que condições, podem ser aceitas, podem adentrar no 

país, e quais são consideradas indesejadas, aquelas que, a depender da procedência, 

da condição social e do perfil étnico-racial, podem ser abandonadas, desamparadas. 

Esse dispositivo desempenha um papel ambivalente no trato com os migrantes, 

pois pode servir para proporcionar ações afirmativas, tal como o reconhecimento da 

condição de refugiado de determinada população, como no caso dos venezuelanos. 

Entretanto, também pode servir como justificativa para determinadas arbitrariedades 

e condutas que expressam mecanismos de controle, especificamente por meio de 

medidas e políticas restritivas. A crise, nessa acepção, molda o processo migratório e 

funciona como um mecanismo que regula os fluxos e determina quem migra para o 

Brasil e em que situação. Configura-se, ainda, enquanto possibilidade de alavancar 

elementos positivos, beneficiando aqueles que ultrapassam as fronteiras em busca de 

melhores condições de vida, para quem o acolhimento é fundamental, conforme revela 

o perfil dos migrantes que chegaram ao Brasil, a exemplo dos haitianos e 

venezuelanos. Essa dinâmica indica um fluxo migratório de natureza distinta daquele 

constituído predominantemente por pessoas provenientes de países da Europa que 

buscavam no Brasil novas oportunidades de investimento.  

Embora se reconheçam os significativos avanços na construção de uma política 

migratória brasileira, o novo marco normativo instituído pela Lei n.º 13.445/2017 foi, 
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em boa medida, descaracterizado pelos vetos e pelo Decreto n.º 9.199/2017. Por outro 

lado, verifica-se que, na prática, perduram diversos obstáculos à efetivação dos 

direitos humanos, desde o despreparo para bem receber, acolher, atender e gerir os 

fluxos migratórios com suas demandas, a burocracia e, de modo mais amplo, uma 

cultura de discriminação e de xenofobia para com os imigrantes, os outros 

indesejáveis, disfarçada pela tradicional noção de que o brasileiro é um povo 

acolhedor, cordial e hospitaleiro. Permanecem resquícios de uma política de 

segurança nacional restritiva que remonta ao período ditatorial, que ainda demarca a 

forma pela qual o Estado e as instâncias governamentais fazem a gestão da vida do 

migrante, reflexo real desse paradigma de organização da vida dos cidadãos na 

centralidade das políticas de controle estabelecidas naquela época. 

Apesar disso, cumpre destacar que o novo marco normativo foi uma construção 

coletiva, baseada no diálogo, que contou com a participação de importantes setores da 

sociedade civil brasileira, de organizações não governamentais, instituições religiosas, 

especialistas e ativistas de direitos humanos que buscaram debater um formato de lei 

que pudesse responder aos desafios que os novos movimentos migratórios impõem na 

atualidade. Essa construção conjunta reuniu esforços, ao longo de vários anos, por 

parte de diversos atores envolvidos com o tema, o que evidencia a importância da 

dimensão dialógica que fez parte dessa dinâmica, da criação de espaços de negociação. 

Ao se analisar o processo de elaboração da nova Lei de Migração, observa-se 

que a legislação se originou de uma ampla esfera de construção, mas também de 

negociação e de defesa de interesses por parte do Estado, o que fica explícito nos vetos 

que, na compreensão de alguns atores sociais, representa um retalhamento da 

proposta original, especialmente como procedeu o “Gabinete de Segurança 

Institucional, do Ministério da Defesa e das forças mais conservadoras e xenófobas 

desse país”35 – que pressionaram constantemente para vetar partes que consideravam 

ameaçar a segurança e os interesses nacionais.  

 Nessa direção, ainda que no Brasil não existam muros físicos, como acontece 

em outras regiões de fronteiras ao redor do globo, fica demonstrado o modo como se 

criam, se instituem e se perpetuam barreiras, sobretudo de natureza simbólica, 

quando se trata dos fluxos migratórios e da garantia de direitos. Essas barreiras 

                                                     
35  MIGRAIDH. Nota sobre sanção e os vetos à lei de migrações 13.445/2017. Disponível em: 
http://www.migraidh.ufsm.br/index.php/2016-03-29-11-45-18/35-nota-sobre-sancao-e-os-vetos-a-
lei-de-migracoes-13-445-2017. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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situam-se também na falta de serviços básicos e de assistência adequada, requisitos 

mínimos para viver dignamente. Ainda há uma grande quantidade de pessoas que não 

têm direito a um trabalho digno, o que sinaliza para um panorama preocupante, 

aquém do ideal, que vai desde inúmeras demissões desses trabalhadores até o 

subaproveitamento. 

Há um contingente de imigrantes qualificados que não consegue ocupar postos 

de trabalho que estejam de acordo com sua formação profissional. Além disso, há uma 

série de outros fatores de natureza burocrática, como, por exemplo, a dificuldade de 

reconhecimento de seus diplomas, pois o procedimento de validação desses 

documentos poderia ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, o que 

representaria um grande ganho para o Brasil, para os sujeitos envolvidos e, por 

conseguinte, para o país de origem, uma vez que boa parte tem familiares para os quais 

enviam remessas de dinheiro, por exemplo, em vista de manter o sustento dos que 

permaneceram no país de origem. 

 Outro fator fundamental a ser mencionado é a desigualdade que caracteriza a 

realidade brasileira, cujo contexto social tem embrenhado em suas entranhas a 

xenofobia e o racismo como algo estruturalmente arraigado às diversas instâncias da 

vida e esferas sociais. Nessa direção, consoante o exposto na presente reflexão, 

evidencia-se que a política migratória brasileira apresenta sinais que refletem o que se 

poderia denominar de uma política do (des)amparo. Essa política reside precisamente 

na gestão da vida daqueles que são os desvalidos, que podem ser abandonados, 

especialmente em uma conjuntura demarcada pelo improviso, pela desorganização e 

pela burocracia da máquina estatal.  

A partir dessa exposição, constata-se que, em que pesem os reconhecidos 

avanços na política migratória, as condições que se verificam no Brasil em relação às 

populações migrantes permanecem como um alerta que se expressa no desafio de 

garantir condições de vida digna e de assegurar os direitos aos migrantes e aos 

refugiados que ingressam no país. Tal situação analisada no decorrer deste estudo 

revela o quanto ainda há para se avançar em termos de ruptura com uma visão 

estereotipada fundada em mitos e em pré-conceitos.  

Esse cenário requer problematizar o exercício de governamentalidade, 

principalmente em relação à construção de espaços de cooperação internacional, de 

diálogo entre Governo Federal, Estados e Municípios, algo bastante incipiente e que 
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requer avanços significativos, com um viés de articulação entre o global, o regional e 

o local, fazendo com que essa sintonia possa refletir ações estratégicas conjuntas, 

coordenadas proativa e colegiadamente, de tal forma que as políticas públicas 

concorram para a promoção do bem comum e a garantia dos direitos humanos.  

Diante do exposto, verifica-se que quando não há uma política migratória 

adequada, efetiva, capaz de atender às demandas, fundamentada nos direitos 

humanos e na efetivação desses direitos, emergem os fluxos de migrações 

desordenadas, irregulares e inseguras, o que expressa como o Estado, de modo 

recorrente, atua ao deixar a vida em uma espécie de abandono, uma política do 

(des)amparo justificada por razões de segurança nacional, de interesses nacionais, ou 

mesmo em nome de crises pelas quais o país passa.  

Assim, ao passo que a vida do migrante é inserida no âmbito da 

governamentalidade estatal, por meio de elementos que configuram o fazer viver, 

paradoxalmente perdura o caráter ambivalente e congênito a esse processo, que reside 

no fato de que tais vidas também são passíveis de serem desamparadas, especialmente 

tendo-se em conta que muitos dos direitos que deveriam ser assegurados são negados 

ou ainda carecem de efetivação. Nesse sentido, impende destacar que essas 

populações, muitas vezes, ficam à margem do ponto de vista de uma eficiente 

assistência humanitária que possa garantir sua inserção social, situação que 

reconfigura a máxima fazer viver e deixar morrer, portanto, vidas passíveis de 

(des)amparo.  

Em suma, a partir de uma leitura das migrações sob o prisma da biopolítica, 

conclui-se que permanece um paradoxo entre a soberania estatal e os direitos 

humanos, uma vez que as políticas migratórias precisam ser elaboradas, propostas e 

efetivadas em estrita consonância com os direitos humanos. Entretanto, desde o 

momento em que o migrante tem a vida incluída no interior das esferas estatais, passa 

a ser vida passível de desamparo, de ser deixada à própria sorte, em um panorama no 

qual se evidencia que, entre a implementação de uma política migratória adequada e 

o que está previsto no marco normativo, há uma grande distância em termos de 

aplicabilidade e de garantia de direitos a essa população.   

Diante do exposto, constata-se que há um longo percurso a ser trilhado na 

senda da garantia dos direitos humanos às populações migrantes que, por si só, já se 

encontram em situações de vulnerabilidade social, de desprezo, de desconfiança, 
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xenofobia e estigmatização. Assim, mesmo que se reconheça, no plano normativo, os 

avanços inerentes a esse processo, cumpre destacar a necessidade de criar políticas 

migratórias que sejam efetivas e que possam ser sinônimo de integração acolhimento 

dos imigrantes. Para tanto, há que se construir novos paradigmas capazes de reger os 

fluxos migratórios ainda além da simples normatização, ou da legislação estabelecida 

no plano jurídico, mas que apresentem a devida capilaridade na tessitura da realidade, 

no contexto da nova Lei de Migração, balizando condutas e ações inclusivas, 

humanizantes e humanizadoras nos processos que circunscrevem o fenômeno social 

das migrações. 
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Considerações iniciais 

 

Os direitos humanos ocupam o núcleo da agenda dos Estados, desde a Segunda 

Guerra Mundial. A morte de milhões de seres humanos foi decisiva para que as 

lideranças tomassem a iniciativa de elaborar um conjunto de normas de proteção a 

todos os indivíduos, independentemente de quaisquer critérios ou justificativas.  

Como consequência dessa importante iniciativa, desenvolveu-se uma tendência 

a materializar, em tratados e textos constitucionais, a preocupação em dar efetividade 

aos direitos, sempre na senda da dignidade da pessoa humana.  

Criou-se, então, um movimento de reconstrução dos direitos humanos, como 

modelo ético a nortear a ordem internacional contemporânea. Se a Segunda Guerra 

revelou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deu forte impulso a sua 

reconstrução2, constituindo um marco histórico para o desenvolvimento de um novo 

direito constitucional (neoconstitucionalismo3) e do direito internacional dos direitos 

humanos. 

Em tal cenário, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana conquistou 

âmbito internacional, fortalecendo a ideia de restrição da soberania nacional, sempre 

que se trate de salvaguardar direitos ínsitos à existência digna de todos. Emerge-se, 

assim, um novo ethos, em que o ser humano figura como foco e centro. 

Desse conjunto de aperfeiçoamentos teóricos, adveio um processo de 

reconstitucionalização da Europa que redefiniu o lugar da Constituição, a influência 

                                                     
1 Mestre em Direito na UNESA. Doutorando em Direito na UERJ. Vice-Diretor e Professor da Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Piauí– ESMEPI. Juiz de Direito do TJPI.  
Email: othiagoaleluia@gmail.com. 
2 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 
14ª ed., 2013. p.118. 
3 Cf. BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2013, p.285/288. 
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do direito constitucional sobre as instituições contemporâneas e o papel do Poder 

Judiciário. 

 A onda constitucional trouxe não apenas novas constituições, mas também um 

novo modelo, inspirado pela experiência americana4: o da supremacia da Constituição, 

em que os direitos fundamentais são imunizados em relação ao processo político 

majoritário. Inúmeros países europeus vieram a adotar um modelo próprio de controle 

de constitucionalidade, associado à criação de tribunais constitucionais. Assim se 

passou, inicialmente, na Alemanha (1951) e na Itália (1956), irradiando-se, 

posteriormente, por toda a Europa continental, sendo que, atualmente, além do Reino 

Unido, somente a Holanda e Luxemburgo ainda mantêm o padrão de supremacia 

parlamentar, sem adoção de qualquer modalidade de judicial review. 

Por outro lado, consolidou-se, após o término da segunda guerra, a partir da 

Carta das Nações Unidas de 1945 e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em 1948, um efetivo sistema de proteção internacional dos direitos humanos, capaz de 

responsabilizar os Estados pelas violações por eles cometidas, ou ocorridas em seus 

territórios, na medida em que buscou a reconstrução de um novo paradigma, diante 

do repúdio internacional às atrocidades cometidas no holocausto. 

Com essa diretriz, formaram-se os sistemas regionais de proteção (europeu, 

interamericano e africano) e múltiplos instrumentos normativos, com destaque aos 

tribunais regionais de proteção dos direitos humanos, como a Corte Interamericana, a 

que os Estados se submetem, como forma de blindar seus sistemas domésticos contra 

futuras práticas antidemocráticas e violadoras de direitos humanos. 

Em seu ofício, tal qual a classificação imputada às Cortes Constitucionais e às 

Supremas Cortes pelo professor Luís Roberto Barroso 5 , os Tribunais de Direitos 

Humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, também exercem três 

grandes papéis: contramajoritário, quando invalidam atos dos poderes constituídos 

nacionais; representativo, quando acolhem demandas não atendidas pelas instâncias 

                                                     
4 A ideia de controle de constitucionalidade no constitucionalismo moderno foi inaugurada nos Estados 
Unidos, a partir do célebre precedente jurisprudencial firmado em 1803 pelo chief justice John Marshall 
quando do julgamento do caso Marbury v. Madison pela Suprema Corte daquele país, por haver 
estabelecido seus principais marcos teóricos.  BARROSO, Luis Roberto. Controle de 
Constitucionalidade do direito brasileiro – exposição sistemática da doutrina e análise crítica da 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2004.p.10. 
5Cf. BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, representativo e iluminista: Os papéis das cortes 
constitucionais nas democracias contemporâneas. Disponível em < 
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2015/12/O-papel-das-cortes-
constitucionais.pdf>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2018.  
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políticas internas; e iluminista, quando realizam avanços sociais que não possuem uma 

adesão da vontade da maioria, mas constituem uma exigência do processo civilizatório.  

É nesse contexto que ganha destaque o controle judicial de convencionalidade, 

na esfera do sistema regional de proteção de direitos humanos americano, como 

instrumento eficaz para o respeito, a salvaguarda e concretização dos direitos descritos 

nos tratados internacionais de direitos humanos, a ser realizado pela Corte 

Interamericana, no desempenho dos aludidos papéis.  

Em face do exposto e principalmente da evidência de lacunas em estudos 

sistemáticos referentes ao tema, com reflexos na jurisprudência e no cotidiano de 

muitos cidadãos, na presente investigação, privilegia-se o seguinte objetivo: analisar 

os papéis exercidos pela Corte Interamericana, contramajoritário, representativo e 

iluminista, no exercício do controle de convencionalidade. 

Do ponto de vista metodológico, os objetivos acima expostos exigiram o 

desenvolvimento de pesquisa de forma descritiva, qualitativa e quantitativa, de caráter 

doutrinário e jurisprudencial, através de método indutivo e dedutivo. 

Espera-se que o trabalho fomente outras pesquisas e reflexões, tendo em vista 

a concretização dos Direitos Humanos no sistema interamericano, o que certamente 

fará com que se avance das conquistas no plano meramente formal para a garantia de 

plenitude do respeito à dignidade humana em todas as suas dimensões. 

 

1 Corte Interamericana de Direitos Humanos: origem, características e 

competência 

 

A proteção aos Direitos Humanos é assunto relevante na vida contemporânea. 

Independentemente da organização política, do domínio econômico/militar e das 

características culturais/religiosas, todos os Estados reconhecem (alguns em maior 

intensidade e outros menos), o dever-poder de assegurar aos indivíduos a proteção aos 

seus direitos essenciais. 

Segundo Bobbio6, a importância da efetividade direitos humanos deriva de seu 

forte liame a dois propósitos fundamentais: a democracia e paz. Essa premissa tem 

reflexos no fato de que o reconhecimento e a tutela dos direitos do homem e a 

                                                     
6 BOBBIO, Norberto, Era dos Direitos, trad. Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro, Campus, 
1988.p.203 



 
 
 
 
100 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

prevenção e garantia da paz, em suas diversas dimensões, alicerçam as constituições 

democráticas e constituem pressuposto necessário em qualquer Estado e no sistema 

internacional. 

Um dos pontos a registrar na mudança paradigmática empreendida nos últimos 

anos é que os indivíduos e grupos deixam de ser tratados como objetos de compaixão, 

pois se convertem em sujeitos de direito internacional. 

O século XX foi marcado por trágicas consequências para a humanidade, 

advindas de conflitos mundiais, em especial, a Segunda Guerra, que deixou um rastro 

enorme de destruição e mácula aos valores mais essenciais do ser humano. A partir de 

então, deflagrou-se uma crescente internacionalização dos direitos fundamentais, 

denominados no plano internacional como “direitos humanos. 

Sob a égide da reconstrução dos direitos humanos, no Pós-Guerra, de uma 

parte, identifica-se a emergência do “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, e, 

por outra, a nova concepção do Direito Constitucional ocidental, aberto a princípios e 

a valores. Existe uma ampla convergência axiológica entre o constitucionalismo estatal 

e a proteção internacional dos direitos humanos. 

No campo interno, instituem-se Constituições com forte conteúdo normativo e 

cuja supremacia hierárquico-normativa restaria assegurada pelo controle de 

constitucionalidade. Assim, embora os Tribunais Constitucionais do segundo pós-

guerra tenham herdado o modelo kelseniano (modelo abstrato e concentrado de 

controle de constitucionalidade), em seu espírito, aproximam-se do 

constitucionalismo norte-americano, ao defenderem não uma soberania do Estado e 

uma quase ilimitada liberdade de conduta do legislador, mas a supremacia da 

Constituição e a vinculação material do legislador às normas constitucionais7.  

Na seara internacional, desenvolve-se um sistema normativo internacional de 

proteção dos direitos humanos, como se fosse espécie de constitucionalismo global8, 

destinado a proteger direitos fundamentais e restringir o poder do Estado, através da 

elaboração de um arcabouço internacional de proteção de direitos. A partir disso, 

                                                     
7Cf. BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 
8CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito constitucional e teoria da Constituição, 5. ed. – Coimbra: 
Almedina, 2002, p. 121. Na visão de Canotilho, o constitucionalismo global abrange não somente o 
clássico paradigma das relações horizontais entre Estados, mas no novo paradigma fulcrado: nas 
relações Estado/povo, na emergência de um Direito Internacional dos Direitos Humanos e na 
tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os constitucionalismos.  
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adquire relevo a limitação da soberania nacional, reconhecendo que os indivíduos têm 

direitos ínsitos à sua existência, os quais devem ser tutelados.  

Reconhecida a necessidade de normatizar e proteger no âmbito internacional 

os Direitos Humanos, a sociedade internacional passou a travar diálogos para elaborar 

uma Organização Internacional, destinada a proteger os indivíduos da violação de seus 

direitos básicos pelos próprios Estados. Apesar de a Liga das Nações não ter 

conseguido impedir a Segunda Guerra Mundial, a esperança de que um organismo 

internacional pudesse evitar conflitos pela mediação continuou viva9. Decorreu daí, 

pela vontade dos Estados, o surgimento da Organização das Nações Unidas, como 

sistema global de proteção dos Direitos Humanos. 

A Carta da ONU, firmada na Conferência de São Francisco em 1945 e a 

consequente proclamação da Declaração dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948, 

impulsionam a elaboração de diversos tratados internacionais, no intuito de 

salvaguardar os direitos essenciais dos indivíduos.  

A rigor, trata-se de marco divisor do processo de internacionalização dos 

direitos humanos10.  A Carta de São Francisco constitui o primeiro tratado de relevo 

universal que reconhece os direitos fundamentais dos seres humanos, atribuindo aos 

Estados o dever de proteger a dignidade e o valor de todos.   

O vasto número de documentos internacionais produzidos sob os auspícios da 

ONU sobre direitos humanos fez com que a dignidade da pessoa humana passasse a 

figurar entre os principais debates da sociedade internacional, o que impulsionou a 

instituição dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos (Europeu, 

Interamericano e Africano) 11 , de caráter complementar. Sobre o tema, Cançado 

Trindade esclarece que tais sistemas não podem ser compreendidos de forma estanque 

ou compartimentalizada, mas sim coordenadamente12. 

O instrumento central do sistema interamericano é a Convenção Americana de 

Direitos Humanos de 1969, firmada na cidade de San José da Costa Rica. Inspirada na 

                                                     
9ARRUDA, José Jobson de Andrade; PILETTI, Nelson. Toda historia: historia geral e historia do Brasil 
de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino medio. 8. ed. São Paulo: Ática, 1999. 
p.103. 
10MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.45. 
11________. GOMES, Luiz Flávio. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 3 
ed. São Paulo: RT, 2010, p. 17. 
12 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos e o Brasil 
(1948-1997): as primeiras cinco décadas. 2. ed. Brasília: Ed. UnB, 2000. p. 26 
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Convenção Europeia, prevê um amplo catálogo de direitos civis e políticos 13 , 

contemplando como meios de proteção a Comissão e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, objeto principal deste estudo. A Convenção entrou em vigor em 

1978 e a Corte iniciou suas funções em 1979.   

Entretanto, como sustenta Antônio Celso 14 , a ideia da necessidade e 

consequente criação de uma corte interamericana nasceu muito tempo antes de sua 

aprovação e funcionamento. Segundo o autor, remonta-se sua origem na proposta 

apresentada pela delegação brasileira à IX Conferência Interamericana realizada em 

Bogotá no ano de 1948. 

Distintamente do modo como surgiu a Corte Europeia de Direitos Humanos15, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi estruturada como órgão judicial 

internacional dentro de um sistema regional que se consolidava em meio a um ninho 

de ditaduras, em que muitos Estados eram controlados por governos autoritários, que 

haviam cassado, reiteradamente, direitos civis e políticos fundamentais16. 

A Corte Interamericana é composta por sete juízes, nacionais dos Estados-

membros da OEA, que são eleitos por um período de seis anos e somente poderão ser 

reeleitos uma única vez. São escolhidos dentre juristas da mais alta autoridade moral, 

de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que possuam as 

condições requeridas para o exercício dessas funções17. Os idiomas oficiais da Corte 

são os da OEA, ou seja, o espanhol, o inglês, o português e o francês. 

Ponto interessante de se ter presente é que os juízes gozam das imunidades 

reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo Direito Internacional e dos privilégios 

diplomáticos necessários ao desempenho de seus cargos, desde o momento de sua 

eleição e enquanto durarem os seus mandatos18. 

                                                     
13 Direitos econômicos, sociais e culturais foram incorporados pelo Protocolo de San Salvador (1988). 
14PEREIRA, Antônio Celso Alves. Apontamentos sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
In GUERRA, Sidney. Temas Emergentes de direitos humanos. Rio de Janeiro: FDC, 2006, p.272. 
15A Corte Européia de Direitos Humanos (European Court of Human Rights), é um órgão jurisdicional 
internacional que foi constituído em 1959, e dispõe de competência para se pronunciar sobre demandas 
individuais ou estaduais a respeito de violações dos direitos civis e políticos encartados na Convenção 
Européia dos Direitos do Homem, de 04 de novembro de 1950. 
16SANTOS, Cecília MacDowell. Ativismo jurídico transnacional e o Estado: reflexões sobre os casos 
apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. In: Sur – Revista 
Internacional de Direitos Humanos, Número 7, Ano 4, 2007, p. 32. 
17 Cf. artigo 52 do Pacto de São José. Disponível em:< 
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em: 01 de agosto de 
2015. 
18 RAMOS, André de Carvalho. Direitos Humanos em juízo. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 87. 
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A Corte também pode possuir juízes ad hoc para tratar de determinados 

assuntos, segundo preceitua o art. 55 da Convenção Americana19, cujos requisitos são 

os mesmos dos demais juízes.  

Além dos juízes, a Corte Interamericana possui ainda uma Secretaria, com um 

Secretário e uma Secretaria-adjunta, que supervisionam o departamento legal, 

formado por advogados, que atuam prestando serviços técnico-jurídicos, realizando 

trabalhos de investigação, preparando estudos e formulando documentos de caráter 

jurídico para os juízes e os secretários no tocante à tramitação dos casos contenciosos, 

opiniões consultivas e medidas provisórias concretas que lhes sejam submetidos.  

A Corte Interamericana é dotada de uma função judicial propriamente dita 

(competência contenciosa) e de uma função interpretativa (competência consultiva). 

No tocante à competência consultiva, denota que qualquer membro da OEA, 

seja parte ou não da Convenção, pode solicitar o parecer da Corte a situações de 

interpretação da Convenção ou de outro tratado com tema concernente à proteção dos 

direitos humanos que seja aplicável aos Estados americanos20.  

Nessa função, a Corte ainda pode opinar sobre a compatibilidade de normas da 

legislação doméstica em face dos instrumentos internacionais, realizando-se, assim, o 

“controle da convencionalidade das leis”, doravante estudado. Registre-se que a Corte 

não pratica uma interpretação estática dos direitos humanos dispostos na Convenção 

Americana, mas, tal como a Corte Europeia, efetua interpretação dinâmica e evolutiva, 

levando em consideração o contexto temporal e as transformações sociais, 

possibilitando a expansão de direitos. 

No plano contencioso, a competência da Corte para julgamento e limita-se aos 

Estados-parte da Convenção que reconheçam essa jurisdição expressamente nos 

termos do art. 62 da Convenção21. Ao contrário da Comissão Interamericana, cujo 

reconhecimento de competência para conhecer de casos individuais decorre 

automaticamente da ratificação da Convenção Americana.  

                                                     
19 “Art. 55 (2). Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos Estados 
Partes, outro Estado Parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha para fazer parte da Corte na 
qualidade de juiz ad hoc”. Disponível em:< 
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em: Acesso em: 01 de 
agosto de 2015. 
20 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.149.  
21“Art.62 (3) A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação 
das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham 
reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como preveem os incisos 
anteriores, seja por convenção especial”. 
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Quanto à legitimidade para acionar a Corte Americana, é conferida apenas aos 

Estados-partes e a Comissão22, uma vez que não existe previsão legal na Convenção 

Americana que legitime os indivíduos para tanto. Assim, em que pese o 

reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito em todas as etapas do processo 

em trâmite perante a Corte, não pode este ainda submeter seu caso diretamente ao 

referido Tribunal, por não lhe ser reconhecido o jus standi23. 

Em relação às decisões, estas são definitivas, inapeláveis e obrigatórias para os 

Estados que reconheceram a competência contenciosa da Corte de San José por se 

tratar de um tribunal internacional supranacional 24 . Isto é têm força jurídica 

vinculante e obrigatória, cabendo ao Estado seu pronto cumprimento. 

Em síntese, as sentenças da Corte Interamericana proferidas contra o Brasil, 

pelo teor do art. 68, § 1.º, da Convenção Americana, têm eficácia imediata na nossa 

ordem jurídica, devendo ser cumpridas de plano (sponte sua) pelas autoridades do 

Estado brasileiro. Isto é, quando a Corte Interamericana profere uma sentença 

responsabilizando o Estado, tal decisão está dotada da autoridade da coisa julgada, de 

modo que as autoridades estatais (todas elas, e não somente os juízes) têm o dever de 

bem e fielmente cumpri-la integralmente. 

 

2 Controle de convencionalidade: antecedentes, protagonistas e efeitos 

 

Segundo Albanese 25 , o controle de convencionalidade constitui garantia da 

aplicação harmônica do direito vigente, na seara das fontes internas, internacionais ou 

supranacionais. Por meio desse controle, as normas locais devem guardar 

                                                     
22 Conforme artigo 61 da CADH. Entretanto, não obstante esta limitação de atuação, o Regulamento da 
Corte, no artigo 63 (3) estabelece que o seu presidente pode convidar ou autorizar a qualquer pessoa 
interessada para que apresente sua opinião escrita sobre os pontos submetidos à consulta. Cuida-se da 
função de Amicus Curiae, em que interessados podem apresentar escritos durante a tramitação de uma 
Opinião Consultiva (OC). Desta forma, em várias oportunidades organizações de direitos humanos, 
instituições acadêmicas, sindicatos, professores e particulares já puderam encaminhar pareceres acerca 
das questões formuladas nas OCs.  
23 Em 2001, contudo, a Corte revisou substancialmente as suas Regras de Procedimento para, de forma 
mais efetiva, garantir a representação das vítimas perante a Corte. Ainda que indivíduos e ONGs não 
tenham acesso direto à Corte, se a Comissão Interamericana submeter o caso a esta, as vítimas, seus 
parentes ou representantes podem submeter de forma autônoma seus argumentos, arrazoados e provas 
junto à Corte. 
24 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.101. 
25ALBANESE, Susana. La internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización 
del derecho internacional. In: ALBANESE, Susana (coord.). El control de convencionalidad. Buenos 
Aires: Ediar, 2008. p. 15. 
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compatibilidade com as normas internacionais, possibilitando a coesão da ordem 

pública internacional, sob o critério dos direitos humanos.26 

Para Sagues 27 , se bem instrumentalizada, tal ferramenta contribui para 

assegurar a prevalência do ordenamento jurídico internacional de direitos humanos e 

edificar um ius commune nessa matéria. 

Não obstante o seu notável desenvolvimento no continente americano, foi na 

França, especificamente na década de 1970, que ocorreu a primeira utilização da 

expressão controle de convencionalidade28.  

Precisamente, na decisão 74-54 DC de 15 de janeiro de 1975 29 , em que se 

questionava se uma lei vigente, relativa à interrupção voluntária da gravidez 

(Interruption Volontaire de Grossesse) estaria em desconformidade com a garantia do 

“direito à vida”, tal como disposto no art. 2º da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos. Na oportunidade, em típica utilização do princípio Kompetenz Kompetenz, 

o Conselho Constitucional Francês decidiu não ser competente para analisar a 

convencionalidade preventiva das leis; ou seja, a compatibilidade das leis nacionais 

com os tratados internacionais (controle de convencionalidade), por ser matéria afeta 

aos juízos ordinários30.  

                                                     
26 RAMOS, André de Carvalho.Tratados internacionais: novos espaços de atuação do Ministério 
Público. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, ano 2, n. 7, p. 
86, abr./jun. 2003. 
27 SAGUES, Nestor Pedro. El control de convencionalidad em el sistemainteramericano, y sus anticipos 
em elámbito de losderechos económico-sociales: concordâncias e diferencias com el sistema europeo. 
Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx>. Acesso em 15 de junho de 2015.p.406. 
28 É importante ressaltar, segundo Sagues, que o controle de convencionalidade já tem sido realizado 
há certo tempo pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (hoje, Tribunal de Justiça da União 
Europeia), situado em Luxemburgo, como no caso Van Gend en Loos, em 1963, Costa v. ENEL (1964) e 
y Simmenthal (1968). Nessa última decisão, firmou-se o entendimento de que os juízes ordinários 
estariam obrigados a garantir a plena eficácia das leis comunitárias, negando a aplicação de normas que 
lhes sejam contrárias. SAGUES, Nestor Pedro. El control de convencionalidad em el 
sistemainteramericano, y sus anticipos em elámbito de losderechos económico-sociales: 
concordâncias e diferencias com el sistema europeo. Disponível em: 
<http://www.juridicas.unam.mx>. Acesso em 15 de agosto de 2018. 
29  Conseil Constitutionnel: Décision nº 74-54 DC du 15 janvier 1975. Loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse; Dubout, Edouard: "De la primauté 'imposée' à la primauté 'consentie' – Les 
incidences de l'inscription du principe de primauté dans le traité établissant une Constitution pour 
l'Europe", Docteur en Droit public, CREDHORouen, p. 17. Disponível em: 
<http://www.afdc.fr/congresmtp/textes3/DUBOUT.pdf>. Acesso em 10 de setembro de 2018. 
30Deflui-se desse julgado uma competência jurisdicional bipartida: a) a do Conselho Constitucional, 
como juiz do exame da constitucionalidade, para invalidar leis contrárias à Constituição; b) a dos juízes 
ordinários, como juízes de convencionalidade das leis, implicando um juízo indireto sobre a validade 
constitucional de leis opostas face a tratados (já que estes, segundo o art. 55 da própria Constituição 
Francesa, prevalecem sobre as leis). Assim, em matéria de direitos fundamentais, efetiva-se um duplo 
controle: através do controle de constitucionalidade se protege a supremacia dos direitos, enunciados 
na Constituição, contra eventuais afrontas por lei; mediante o controle de convencionalidade, tutela-se 
a supremacia de direitos, declarados na Convenção Europeia, frente a sua possível negação pelas 
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No âmbito do sistema interamericano, Segundo Nestor Pedro Sagues31, os casos 

Tibi vs. Equador e do caso Myrna vs. Guatemala constituíram as vigas fundamentais 

para a edificação do controle de convencionalidade na Corte Interamericana. Em 

ambas as decisões expostas, o controle de convencionalidade foi citado apenas em voto 

singular do juiz Sérgio Garcia Ramirez.  

Porém, no caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile32, em 26 de setembro de 

2006, o controle de convencionalidade passou a ser incorporado ao corpo da sentença 

proferida pelo pleno da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É considerando o 

leading case em matéria de controle de convencionalidade. 

Inaugurou-se, assim, formalmente, dentro do marco de vigência da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica), a doutrina do 

Controle de Convencionalidade em plagas americanas. É também o caso a partir do 

qual se verifica ser intenção da Corte Interamericana que o controle de 

convencionalidade por parte dos tribunais locais seja considerado como verdadeira 

questão de ordem pública internacional33.  

O controle de convencionalidade pode ser exercido pela Corte Interamericana 

como pelos juízes nacionais, dando origem à dupla abordagem: controle de 

convencionalidade em sede internacional (externo) e controle de convencionalidade 

em sede nacional (interno).34 

                                                     
normas legais. Cf. BRUCE, Eva. Controle de Constitutionnalite et Controle De Conventionnalite 
Réflexions autour de l’article 88-1 de la Constitution dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 
Disponível em:< http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes5/BRUCE2.pdf>. Acesso em 
15 de outubro de 2018. Ainda sobre esse tema, LAMOTHE registra que, poucos meses após aquele 
julgamento, em 24 de maio de 1975, a Corte de Cassação, a mais graduada jurisdição judicial na França, 
no caso Société des Cafés Jacques Vabre, aceitou a tese do controle de convencionalidade das normas, 
ao confirmar decisão da Corte de Apelação de Paris que negou a aplicação do art. 265 do Código 
Aduaneiro, por sua incompatibilidade com o Tratado de Roma. Com essa decisão, o controle de 
convencionalidade desenvolveu-se na França, tornando-se um relevante instrumento de controle das 
leis. LAMOTHE, Olivier Dutheillet de. Contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité 
en France. Membre du Conseil constitutionnel Français, p. 2. Disponível em: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/madrid_odutheillet_avril_2009.pdf>. Acesso em  15 de 
outubro de 2018. 
31 SAGUES, Nestor Pedro. El control de convencionalidad em el sistemainteramericano, y sus anticipos 
em elámbito de losderechos económico-sociales: concordâncias e diferencias com el sistema europeo. 
Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx>. Acesso em 15 de junho de 2015. 
32  Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf. Acesso em: 15 de junho de 2015. 
33 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2014.p.175. 
34  Idem. Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Estudios constitucionales, 
Santiago de Chile, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, año 8 núm. 1, 
2010, p.120. 
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Entre os protagonistas do controle de convencionalidade no âmbito interno, 

merecem destaque os juízes nacionais. Como observa Jânia Maria35, o verdadeiro 

front da batalha pela efetivação dos direitos humanos é a jurisdição nacional, onde se 

discute e decide sobre boa parte das demandas referentes à violação desses direitos. 

No exame dos casos concretos, cumpre a cada julgador zelar pela eficácia dos 

instrumentos internacionais, impedindo que seu limite seja diminuído ou anulado 

mediante aplicação de leis contrárias a suas disposições, objeto e fim, ou em 

dissonância com padrões internacionais de proteção aos direitos humanos36.  

Desse modo, no labor do controle de convencionalidade, em sede interna 

(difuso), os juízes nacionais assumem protagonismo como juízes internacionais de 

direitos humanos, operando como liames, na dinâmica de interação entre o direito 

interno e o direito internacional.  

Quanto ao controle externo, trata-se de atividade de fiscalização dos atos e 

condutas dos Estados, em confronto com seus compromissos internacionais 37 , 

incumbida a um tribunal internacional ou supranacional. No caso do sistema 

interamericano de proteção de direitos humanos, esse Tribunal é a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, intérprete suprema da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, dotada de jurisdição vinculante. Suas decisões constituem 

obrigações de resultado para os Estados-Parte, bem como, para cada organismo estatal 

e agentes que o compõem, incluindo os seus juízes38. 

Em outras palavras, o controle de convencionalidade, em sede internacional, é 

o mecanismo de que se utiliza a Corte Interamericana de Direitos Humanos, de forma 

concentrada, seja em sede consultiva, ou contenciosa. O propósito é avaliar a 

compatibilidade do direito interno ou dos atos dos agentes de um Estado-parte, 

através uma sentença judicial que – determinando o sentido e alcance das disposições 

convencionais - ordena a modificação, supressão ou revogação de normas do direito 

interno e práticas de agentes estatais contrários aos direitos e garantias fundamentais 

                                                     
35 Justifica essa conclusão, em virtude do baixo volume de processos da Corte Interamericana, devido 
ao seu caráter subsidiário, em cotejo com o número violações em apreciação pelos juízes nacionais. 
36 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No 154, párrafo 124. 
37 RAMOS. André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2ed. 2012. 
São Paulo, p.152. 
38 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Diálogo Interjurisdiccional, Control de Convencionalidad y 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en Período 2006-2011. Estudios 
constitucionales vol.10 no.2 Santiago, 2012. p.58. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
52002012000200003>. Acesso em: 16 de outubro de 2018. 
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asseguradas na Convenção Americana de Direitos Humanos e nos tratados e demais 

convenções integrantes do sistema interamericano (corpus iuris americano), para 

garantir efetivamente o exercício dos direitos humanos. 

 Desta forma, todo ordenamento jurídico interno é subordinado aos direitos 

assegurados convencionalmente. Este é o compromisso assumido pelos Estados ao 

ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos e aceitar a jurisdição vinculante 

da Corte. 

Sobre o tema, Sagues39 assinala que o Estado que não estiver disposto a pagar 

esse preço para se juntar ao processo integrativo no âmbito dos direitos humanos, 

restar-lhe-á a saída honrosa (se deseja enfrentar o custo jurídico e político dessa 

medida), de denunciar o Pacto de San José da Costa Rica e seguir o todo o trâmite da 

retirada. O que não é correto é ratificar o Pacto e depois argumentar que não cumpre 

alguma cláusula, porque não está em consonância com sua Constituição. 

Não se pode olvidar que o controle jurisdicional desenvolvido pela Corte 

Interamericana é subsidiário e complementar, que se inicia quando todos os controles 

jurisdicionais nacionais tenham falhado e não exista alternativa, senão recorrer ao 

amparo interamericano para obter a proteção de um direito ameaçado ou violado. 

As raízes do controle de convencionalidade, em sede internacional, remontam 

à gênese da Corte Interamericana, não se originando apenas do caso Almonacid 

Arellano y otros vs. Chile em 2006, no qual somente se firmou a terminologia. Tal 

controle é da essência dos órgãos internacionais competentes, como é o caso da Corte 

Interamericana. 

Dessa forma, a competência da Corte possui dupla função: por um lado, resolver 

pretensões concretas acerca de direitos e liberdades, em relação à responsabilidade 

internacional por violação à Convenção Americana e outros instrumentos em que pode 

resultar em uma sentença condenatória com efeitos de coisa julgada. Doutro lado, 

estabelece critérios gerais que fixam o conteúdo e o alcance dos direitos humanos 

consagrados na Convenção; ou seja, a resolução de casos submetidos a sua apreciação 

produz efeitos jurisprudenciais de “coisa interpretada”40. 

                                                     
39  SAGÜES, Nestor Pedro. Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Estudios 
Constitucionales, ano 8, n. 1, p. 125, 2010. Disponível em: 
http://www.cecoch.cl/docs/pdf/revista_ano8_1_2010/articulo_4.pdf. Acesso em: 16 de outubro de 
2018. 
40MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. El control de convencionalidad de la jurisprudencia constitucional. 
p.5. Disponível em: <http://congreso.pucp.edu.pe/derechoconstitucional2009/ponencias.html>. 
Acesso em 16 de outubro de 2018. 
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Por fim, vale advertir que há quem chegue a defender a existência de um stare 

decisis interamericano por conta dos efeitos horizontais (dentro da própria Corte) e 

verticais (para fora da Corte em relação aos Estados), que decorre desse particular 

controle de convencionalidade no sistema interamericano, nas funções consultiva e 

contenciosa41. 

A partir desse ponto, passa-se a analisar os três grandes papéis advindos do 

exercício do controle de convencionalidade pela Corte Interamericana.  

 

3 Papéis da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

A missão institucional dos Tribunais Constitucionais e das Supremas Cortes é 

efetivar e salvaguardar a Constituição face às ameaças praticadas por outros poderes 

ou até por particulares. Nesse sentido, protegem os direitos fundamentais e as regras 

do jogo democrático, mesmo contra a vontade das maiorias42.  

Determinadas condições favorecem essa vertiginosa ascensão política e 

institucional do Poder Judiciário em geral, entre elas: o descrédito nas instituições 

representativas 43  em cotejo com a crescente compreensão de que as instituições 

judiciais são mais confiáveis para solucionar questões morais e políticas 

controvertidas44; a possibilidade de enquadramento dos debates políticos na esfera 

constitucional; a atuação estratégica das instituições representativas que delegam 

temas altamente polêmicos em relação aos quais exista desacordo moral razoável na 

sociedade, como maneira de evitar a tomada de decisão que seja custosa politicamente; 

e a atividade também estratégica da sociedade civil organizada que enxerga no 

Judiciário uma oportunidade de respostas às suas demandas de forma mais célere e 

com pouca burocracia. 

                                                     
41 VAL, Eduardo Manuel et al. Corte Interamericana de direitos humanos e os tribunais brasileiros no 
controle difuso de convencionalidade: O reconhecimento e cumprimento das decisões internacionais no 
Brasil. In: VIEIRA, José Ribas; LACOMBE, LEGALE, Siddharta. (Org.) Jurisdição Constitucional e 
direito constitucional internacional. 1ª ed, Belo Horizonte: Fórum, 2016, v. 01, p. 178-202. 
42BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e ao governo da maioria. 
Revista Brasileira de Politicas Públicas. V.5, número especial, p 24-48, 2015. Disponível em: 
http://publicacoesacademicas.uniceub.br. Acesso em: 10 de fevereiro de 2018.  
43 SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel. Notas sobre Jurisdição Constitucional e 
Democracia: A questão da "última palavra" e alguns parâmetros de autocontenção judicial. Revista 
Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 119-161, abr./jun. 2013.  
44SILVA, Alice Rocha; VARELLA, Marcelo Dias. A mudança de orientação da lógica de solução das 
controvérsias econômicas internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 49, 
p. 24-40, 2006.   



 
 
 
 
110 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

Segundo Barroso 45 , são três os papéis exercidos pelas supremas cortes e 

tribunais constitucionais no cumprimento de suas missões. O primeiro deles é o papel 

contramajoritário, quando invalidam leis e atos normativos, emanados tanto do 

Legislativo quanto do Executivo. Em segundo lugar, cortes constitucionais ostentam, 

algumas vezes, um papel representativo, acolhendo demandas não atendidas pelas 

instâncias políticas internas. Por derradeiro, em terceiro lugar, supremas cortes e 

tribunais constitucionais podem desempenhar, em determinados contextos limitados 

e específicos, um papel iluminista, ao realizarem avanços sociais que não possuem uma 

adesão da vontade da maioria, mas decorrem de uma exigência do processo 

civilizatório. 

Por outro lado, os Tribunais de Direitos Humanos, como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, locus desse estudo, são concebidos como uma 

instância de proteção da integridade do processo deliberativo majoritário e de grupos 

vulneráveis. Sob essas premissas, funcionam como arenas que promovem soluções 

para problemas políticos domésticos sem a necessidade de ações coletivas e decisões 

custosas politicamente. Ressalte-se ainda que, no âmbito internacional, a dificuldade 

em ratificar acordos conduz os Estados a proporem textos abertos, com lacunas e 

termos vagos a serem colmatados pela atuação de Tribunais de Direitos Humanos46.  

 Nesse sentido, da mesma forma que as Cortes Constitucionais e Supremas 

Cortes, a Corte Interamericana, no cumprimento de seu mister, também desempenha 

os papéis contramajoritário, representativo e iluminista.  

 

3.1 Contramajoritário 

 

De início, é importante recordar acerca da questão da chamada dificuldade 

contramajoritária do poder judiciário47, muito discutida nas últimas décadas na esfera 

do direito interno, devido à existência de progressiva judicialização da política. A 

dificuldade contramajoritária advém do fato de que os juízes constitucionais não são 

                                                     
45BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, representativo e iluminista: Os papéis das cortes 
constitucionais nas democracias contemporâneas. Disponível em < 
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2015/12/O-papel-das-cortes-
constitucionais.pdf>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2018. 
46HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 
Cambridge: Harvard University Press, 2007. p. 45. 
47BICKEL, Alexander.  The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics, 1986, p. 
16 e s. 
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eleitos e possuem a prerrogativa de anular decisões proferidas pelos representantes do 

povo, com fundamento, por vezes, em valorações controvertidas referentes à 

interpretação de cláusulas constitucionais abertas.  

No caso, a dificuldade contramajoritária é ainda muito mais intensa no contexto 

da jurisdição internacional. No Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal são 

indicados pelo presidente da república e referendados pelo Senado Federal. Nas cortes 

internacionais, por sua vez, a sistemática é distinta.  Por exemplo, não há meios de os 

nacionais exercerem quase nenhum tipo de influxo em relação à composição da Corte 

Interamericana. 

Entretanto, decisões contramajoritárias comumente são primordiais, e a 

história já demonstrou que as maiorias sociais podem praticar ou serem cúmplices das 

piores barbáries. Desta forma, a atuação das cortes nacionais e internacionais na tutela 

dos direitos da pessoa humana é por demais relevante. O maior distanciamento das 

cortes internacionais da política doméstica, em comparação aos tribunais internos, 

pode, inclusive, lhes atribuir melhores condições para proteger direitos de minorias 

vulneráveis face às pressões sociais.  

Há exemplos de casos, como em 2001, Barrios Altos vs Peru, em que a Corte 

IDH, em postura eminentemente contramajoritária, reconhece um corpus 

interamericano, deixando claro que as leis domésticas de autoanistia são desprovidas 

de efeitos jurídicos, porque vilipendiam a Convenção Americana de Direitos Humanos.  

O julgado estabelece a impossibilidade de que a legislação do Estado esvazie o 

acesso à justiça (art.8 e 25) e as obrigações de respeitar direitos (art. 1 e 2), 

consolidando a aferição da compatibilidade entre leis internas e a Convenção 

Americana. Através dessa perspectiva, a Corte IDH, pioneiramente, reconhece de 

forma direta, não somente a responsabilidade internacional do Estado, como também 

a possibilidade de uma lei de um Estado “carecer de efeitos jurídicos”. Frise-se que, 

apesar de não utilizar esta nomenclatura, tal julgado edifica as vigas mestras para a 

operacionalização do chamado controle de convencionalidade no sistema 

interamericano, o qual, como estudado, teve como marco principal, o caso Almonacid 

Arellano e outros vs Chile (2006). 

Há diversas sentenças proferidas pela Corte Interamericana envolvendo ainda 

o papel contramajoritário, no entanto, merece destaque nesse artigo, o caso Yatama 
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vs. Nicarágua por fortalecer a análise e fazer avanços na aplicação de vários direitos 

vinculados a território, identidade étnica e participação política. 

Em análise dessa controvérsia, a Corte redefine o sentido e o alcance dos 

direitos políticos garantidos no art. 23, em cotejo com o direito à igualdade e à não-

discriminação garantido no artigo 24 e com os critérios do art. 29, ambos da 

Convenção Americana, de modo que invalida legislação eleitoral nicaraguense, para o 

fim de reconhecer a elegibilidade de candidatos indígenas, ou seja, o direito de votar e 

ser votado, como decorrência lógica da cidadania.  

 

3.2 Representativo 

 

Cortes constitucionais em geral, e o Supremo Tribunal Federal em particular, 

desempenham, também, em diversas situações, um papel representativo. Isso ocorre 

quando agem para acolher demandas sociais que não foram satisfeitas a tempo e a 

hora pelo poder constituído legiferante nacional48. 

No entanto, esse papel tem sido amplamente deixado de lado pela doutrina e 

pelos formadores de opinião em geral. Nada obstante, em alguns países, com destaque 

ao Brasil, esta segunda função se tornou não somente mais visível como, 

circunstancialmente, mais relevante49. 

A noção de que o Judiciário pode ser entendido como órgão com função 

representativa ganhou fôlego a partir dos escritos de Robert Alexy50, que sustenta a 

tese de que esse órgão desempenha uma representação argumentativa da sociedade, 

que agiria de modo complementar e dialética à representação volitiva parlamentar.  

No arranjo institucional contemporâneo, a democracia não equivale à mera 

prevalência da vontade das maiorias, mas equivale a um ideal político mais complexo, 

que também engloba o respeito aos direitos fundamentais e a valores democráticos51.  

                                                     
48BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e ao governo da maioria. 
Revista Brasileira de Politicas Públicas. V.5, número especial, p 24-48, 2015. Disponível em:< 
http://publicacoesacademicas.uniceub.br.>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2018.  
49Idem. 
50 ALEXY, Robert. Balancing, constitutional review and representation. International Journal of 
Constitutional Law, v. 3, n. 4, 572-581, out/2005.  
51 Cf. DWORKIN, Ronald. “The Moral Reading and the Majoritarian Premise”. In: Freedom's Law: the 
Moral Reading of the American Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1996; BARAK, 
Aharon. The Judge in a Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2006.  
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Em alguns casos, a atuação do Judiciário não se operacionaliza contra o 

interesse dos poderes majoritários, mas a seu favor. Há hipóteses em que os Poderes 

Constituídos nacionais (Executivo, Legislativo e Judiciário) podem ter um interesse 

estratégico em não decidir determinados temas polêmicos, para evitar o desgaste que 

qualquer solução ocasionaria em relação ao segmento social cujos interesses ou valores 

não fossem atendidos.  

A democracia contemporânea, portanto, também é feita de votos, direitos e 

razões. Assim, o voto, conquanto indispensável, não é a fonte exclusiva da democracia 

e, em determinados casos, pode não ser suficiente para efetivá-las. Na apresentação de 

razões, ganham relevo os órgãos do Poder Judiciário, inclusive, no âmbito 

internacional: a motivação e a argumentação constituem matéria prima da sua atuação 

e fatores de legitimação das decisões judiciais. Por isso, não é incomum que as Cortes 

Constitucionais, Supremas Cortes e Tribunais de Direitos, por vezes, funcionem como 

intérprete do sentimento social52.  

Nesse passo, em acolhimento ao sentimento social de combate aos crimes 

contra humanidade, a Corte Interamericana, a partir de resposta à suscitação de 

incompetência ratione temporis formulada pelo Estado da Guatemala no julgamento 

de uma petição pelo desaparecimento de Nicholas Blake, reconheceu sua competência 

para conhecer das possíveis violações de direitos humanos atribuídas ao Estado, 

apesar de ter restado comprovado que a privação de liberdade da vítima fora anterior 

(1985) ao reconhecimento da competência jurisdicional contenciosa por parte da 

Guatemala (1987). A partir dessa perspectiva, esclarece que, embora alguns atos 

tenham sido concluídos, seus efeitos poderiam ser considerados como continuados até 

ao momento em que o destino ou paradeiro das vítimas fosse determinado53. 

Semelhante entendimento foi adotado em outros julgados, incluindo-se entre 

eles o julgamento do Caso Gomes Lund e Outros (Guerrilha do Araguaia) versus 

Brasil, oportunidade em que, ao prolatar a sentença condenatória de 24 de novembro 

                                                     
52BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e ao governo da maioria. 
Revista Brasileira de Politicas Públicas. V.5, número especial, p 24-48, 2015. Disponível em:< 
http://publicacoesacademicas.uniceub.br.> Acesso em: 10 de fevereiro de 2018.  
53Blake case (Preliminary Objections) Inter-American Court of Human Rights Series C Nº 27 (2 de julho 
de 1996), parágrafos 33 e 39. É importante observar que a Corte construiu esse argumento fazendo 
referência à Declaração das Nações Unidas sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra o 
Desaparecimento Forçado, de 18 dezembro de 1992 – que foi posteriormente adotada como uma 
convenção em 20 de Dezembro de 2006 – e da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento 
Forçado de Pessoas, de 09 de junho de 1994.  
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de 2010, a Corte deferiu apenas parcialmente a exceção preliminar oposta pelo Brasil 

de incompetência temporal da Corte, sob o fundamento de que, em sua jurisprudência 

constante, este Tribunal vem estabelecendo que os atos de caráter contínuo ou 

permanente perduram durante todo o tempo em que o fato continua, mantendo-se sua 

falta de conformidade com a obrigação internacional. Em outras palavras, o ato de 

desaparecimento e sua execução se iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a 

subsequente falta de informação sobre seu destino, e permanecem até quando não se 

conheça o paradeiro da pessoa desaparecida e os fatos não tenham sido elucidados. 

O aludido julgado capta o sentimento do povo brasileiro na apuração dos 

algozes de desaparecimento de muitos cidadãos na época da ditadura militar.  

 

3.4 Iluminista 

 

Por fim, em situações excepcionais, com certa autocontenção e parcimônia, a 

Corte Interamericana deve desempenhar um papel iluminista. Isto é: deve realizar, em 

nome de valores racionais, certos avanços civilizatórios e empurrar a história. São 

decisões que não se revelam propriamente contramajoritárias, por não implicarem em 

invalidação de uma lei específica; nem tampouco são representativas, por não 

manifestarem necessariamente o sentimento da maioria da população. Mesmo assim, 

são indispensáveis para a tutela de direitos fundamentais e para o combate de 

discriminações e preconceitos.  

O termo iluminista remete-se ao extensivo movimento filosófico que 

revolucionou o mundo das ideias durante o século XVII: iluminismo54, tendo como 

mote principal: a defesa da razão humanista, de direitos inalienáveis da condição 

humana, do conhecimento científico, da tolerância, entre outros. 

Vale citar, como exemplo paradigmático dessa categoria, a decisão proferida 

pela Suprema Corte americana em Brown v. Board of Education, que deslegitimou a 

discriminação racial nas escolas públicas, e a da Corte Constitucional da África do Sul 

proibindo a pena de morte. Nacionalmente, merece destaque o julgado do Supremo 

                                                     
54Além da Encyclopédie, com seus 35 e volumes, coordenada por Diderot e D’Alambert e publicada entre 
1751 a 1772, foram autores e obras marcantes do Iluminismo: Montesquieu, O espírito das leis (1748), 
Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a desigualdade (1754) e O contrato social (1762); Voltaire, 
Dicionario filosófico (1764); Immanuel Kant, O que é Iluminismo (1784); John Locke, Dois tratados de 
governo, (1689); David Hume, Tratado sobre a natureza humana (1739); Adam Smith, A riqueza das 
nações (1776) e Cesare Beccaria, Dos delitos e das penas (1764), em meio a outros. 
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Tribunal Federal que assemelhou as uniões homoafetivas às uniões estáveis 

convencionais, garantindo, em última análise, o casamento de pessoas do mesmo sexo. 

Nesses julgados, as Cortes se dissociaram do sentimento popular, com o objetivo de 

impor um marco civilizatório naquela sociedade. 

O poder dominante, em tese, advém da vontade majoritária e das instituições 

nacionais através das quais ela se expressa: o Legislativo e o Executivo. Por vezes, 

entretanto, é necessário acender luzes na escuridão, sujeitar a vontade à razão. Nesses 

seletos momentos, as cortes, inclusive, internacionais, podem ter que assumir a função 

de agentes da história.  

Dentro da jurisprudência da Corte Interamericana, é de fácil constatação a 

existência de decisões de caráter iluminista. Nesse cenário, ganha relevo decisões que 

lidam com os direitos dos homossexuais, como o caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, 

julgado em 2012 e a opinião consultiva 24/17. 

Em julho de 2011, a Corte IDH aceitou o paradigmático Caso Karen Atala y 

Niñas vs. Chile em que se discutiu o direito de uma mãe, homossexual, ter a guarda de 

suas três filhas, após divórcio com seu ex-marido. A questão chegou à Corte Suprema 

de Chile, que entendeu que as filhas de Karen Atala estavam em “situação de risco”, o 

que as inseria numa posição de vulnerabilidade em seu convívio social, vez que 

claramente seu ambiente familiar único é diferente de modo significativo dos seus 

companheiros de escola e conhecidos da vizinhança em que habitam, expondo-as ao 

isolamento e à discriminação, o que também atingiria seu desenvolvimento pessoal.  

Em julgamento, a Corte IDH condenou o Chile por violar os direitos à igualdade, 

não-discriminação, à vida privada e proteção da honra e da dignidade, todos com sede 

na CADH, ficando o país obrigado a: punir legalmente os servidores públicos 

responsáveis pelas máculas; ofertar tratamento psicossocial imediato às vítimas nas 

instituições públicas de saúde especializadas, se por elas requerido; publicar a versão 

resumida oficial da sentença no Diário Oficial, num jornal de ampla circulação 

nacional, e a sentença integralmente na página oficial da internet; instituir programas 

e cursos de formação para os servidores públicos (nível regional e nacional), 

especialmente os do Judiciário, dentre outros. Sob essas premissas, argumenta que 

seria necessário indicar alguma conduta concreta da pessoa pleiteante para se tomar 

uma tal atitude, mas não simplesmente presumir aprioristicamente que um atributo 

da pessoa (sua homossexualidade, na hipótese) seria, por si, prejudicial a infantes. 



 
 
 
 
116 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

Trata-se de decisão pioneira da Corte IDH, envolvendo discriminação motivada 

por orientação sexual no continente. Diferentemente do que se possa imaginar, a 

decisão foi contrária à boa parte da população chilena, sendo considerada, portanto, 

caso típico de papel iluminista da Corte IDH. 

Tal arquétipo decisório abriu caminho para a opinião consultiva 24/17 em que 

discutiu a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 09 de janeiro 

de 2018, a Corte IDH proferiu decisão, considerada histórica pelos defensores das 

minorias sexuais, ao determinar a seus países membros que reconheçam direitos 

plenos aos casais do mesmo sexo e permitam a troca de identidade sexual nos registros 

civis. A partir dessas diretrizes, considerou necessário que a figura do matrimônio não 

se restrinja às uniões heterossexuais, apesar da forte resistência demonstrada por 

grupos conservadores que exercem sua influência nos países da América Latina e 

Caribe.  

De fato, a resistência é acentuada nessa região, tanto que, dentro dos países que 

reconhecem a competência da Corte, apenas Brasil, Uruguai e Argentina reconhecem 

o casamento igualitário. 

Esses julgados empurraram a história, guiando os Estados americanos no 

desenvolvimento de leis e políticas públicas que garantam os direitos de todas as 

pessoas, em igualdade, e permitam superar a realidade de discriminação e violência 

que sofrem os casais do mesmo sexo.  

 

Considerações finais 

 

No transcurso da Segunda Guerra Mundial, as parcas conquistas em prol da 

proteção dos indivíduos foram massacradas pelas atrocidades do holocausto. A trágica 

morte de milhões de seres humanos foi o estopim para que a sociedade internacional 

ficasse alerta para a necessidade de criação de normas internacionais de proteção aos 

indivíduos, independentemente de suas origens, com o fito de evitar que as agruras 

daquele conflito jamais se repetissem. 

O Estado Constitucional (neoconstitucionalismo) e o direito internacional dos 

direitos humanos ganharam força nesse mesmo período histórico, irradiando-se nas 

constituições do Pós-guerra e nos tratados internacionais.  

https://brasil.elpais.com/tag/matrimonio_homosexual/a
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No âmbito interno, brota-se uma nova concepção do Direito Constitucional 

ocidental, aberto a princípios e a valores, tendo o judiciário como grande protagonista 

na efetivação dos direitos fundamentais e na instrumentalização do controle de 

constitucionalidade. 

Na esfera internacional, inicia-se um sistema normativo internacional de 

proteção dos direitos humanos, como se fosse espécie de constitucionalismo global, 

destinado a proteger direitos fundamentais e restringir o poder do Estado, através da 

elaboração de um arcabouço internacional de proteção de direitos. 

Com essa diretriz, estruturam-se os sistemas regionais de proteção (europeu, 

interamericano e africano) e múltiplos instrumentos normativos, com a criação de 

tribunais regionais de proteção dos direitos humanos, como a Corte Interamericana.  

Dentro de suas funções consultiva e contenciosa, ganha destaque o controle de 

convencionalidade a ser operacionalizado pela Corte Interamericana, como 

instrumento eficaz para o respeito, a salvaguarda e concretização dos direitos descritos 

nos tratados internacionais de direitos humanos, a ser realizado pela Corte 

Interamericana, no desempenho dos aludidos papéis.  

No desempenho desse ofício, evidenciou-se que a Corte Interamericana, tal qual 

a classificação atribuída às Cortes Constitucionais e Supremas Cortes pelo professor 

Luís Roberto Barroso, também exerce, na democracia contemporânea, três grandes 

papeis: contramajoritário, quando invalida atos dos poderes constituídos nacionais, 

como Barrios Altos vs Peru e Yatama vs. Nicarágua; representativo, quando acolhe 

demandas não atendidas pelas instâncias políticas internas, como Blake vs Guatemala 

e Gomes Lund e Outro vs Brasil; e iluminista, quando realiza avanços sociais que não 

possuem uma adesão da vontade da maioria, mas constituem uma exigência do 

processo civilizatório, como  Atala Riffo y Niñas Vs. Chile e  opinião consultiva 24/17. 

Não se pode olvidar ainda que a atuação da Corte Interamericana é subsidiária 

e complementar, que se inicia apenas quando todos os controles jurisdicionais 

nacionais tenham falhado e não exista alternativa, senão recorrer ao amparo 

interamericano para obter a proteção de um direito ameaçado ou violado.  

Em linhas finais, conceber a Corte IDH, portanto, como responsável, tanto pela 

proteção da integridade do processo deliberativo majoritário, como pela proteção de 

grupos vulneráveis, através de seus papéis contramajoritário, representativo e 

iluminista, coloca essa instância judicial internacional no patamar de um singular 
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Tribunal Constitucional transnacional55 na acepção contemporânea do termo Corte 

Constitucional.  
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1 Introdução 

 

Na tarde do dia 11 de março de 2020, o Diretor-Geral da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), declarou a pandemia do novo coronavírus (SARS-COV-2/COVID-

19)2. Embora a declaração oficial tenha sido divulgada aproximadamente três meses 

após a identificação do primeiro caso, na província de Wuhan, na China, o fato é 

que, até aquele momento, o mundo já contava com elevadas taxas de infectados e 

mortos3, o que desencadeou uma crise sanitária gravíssima. 

Nem mesmo Nostradamus4 foi capaz de prever que, em plena era da Revolução 

4.0 – festejada pela acelerada geração e difusão de novas tecnologias -, 

contraditoriamente, o mundo pudesse enfrentar, de maneira perplexa e acuada, o 

colapso dos sistemas de saúde. Para além da questão sanitária, diversas outras áreas 

foram drasticamente afetadas, designadamente a econômica, cujos prejuízos são 

diuturnamente contabilizados com o fechamento de fronteiras, fábricas, comércios e, 

por conseguinte, a perda de milhões de empregos por todo o planeta. 

                                                     
1 Mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Professor em 
cursos de graduação e pós-graduação, entre estes o da Escola Superior da Magistratura do Estado do 
Piauí/Universidade Federal do Piauí. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E-mail: 
antoniofgoliveir@gmail.com 
2  Por ocasião da declaração, 114 países contavam com mais de 118.000 casos, além de 4.291 
mortes. Disponível em: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Acesso em: 25 abr. 2020. 
3 Até o envio deste texto para publicação, segundo a OMS, o mundo já registrava 10.185.374 infectados 
e 503.862 mortos. Disponível em: <https://covid19.who.int/>. Acesso em: 30 jun. 2020. 
4 A despeito de algumas redes sociais terem veiculado que o famoso vidente previu a Covid-19, aludida 
informação não passa de notícia fake, conforme divulgado, entre outros, por 
<https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/03/19/e-fake-que-nostradamus-fez-profecia-do-
novo-coronavirus-em-livro-de-1555.ghtml>. Acesso em: 23 abr. 2020. Sobre um pouco da vida do 
médico e escritor francês, confira <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nostradamus>. Acesso em: 23 abril 
2020.  
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No âmbito jurídico, não muito diferente, variadas mudanças, indagações e 

consequências estão a ocorrer, o que tem suscitado inúmeros questionamentos na 

seara trabalhista (relações de empregos), tributária (reflexos arrecadatórios), 

administrativa (requisições do Poder Público), nas relações civis/de consumo 

(descumprimento de contratos), criminal (tipificação de condutas), entre outras. 

Dada a multiplicidade e complexidade dos temas, quando abordam matérias de 

índole constitucional, tem-se como foro para apreciação o Supremo Tribunal Federal 

(STF), guardião nato da Constituição. Nesse sentido, em meio ao turbilhão de 

mudanças e incertezas jurídicas, um tema merece especial atenção e será objeto do 

presente texto, qual seja, saber dos efeitos colaterais da pandemia no Poder Judiciário 

brasileiro, mais especificamente em relação ao seu órgão de cúpula, que, não muito 

diferente de tempos outros, porém de maneira mais veloz e concentrada, vendo sendo 

diuturnamente provocado, entre tantos, sobre temas de ordem política, econômica e 

social. 

Medidas restritivas de locomoção de pessoas, seguro-desemprego, pacto 

federativo, permissão da abertura de estabelecimentos comerciais e templos religiosos, 

transferência de leitos de hospitais privados ao SUS, revalidação de diplomas de 

médicos obtidos no estrangeiro, além de inúmeros pleitos que se relacionam direta ou 

indiretamente à normas e atos governamentais – das variadas esferas e que interferem 

na vida das pessoas - passaram a desaguar no STF. 

Se decisões sobre múltiplas demandas e temas que lhe são provocados 

decorrem naturalmente da função jurisdicional e se relacionam ao fenômeno da 

judicialização, lado outro, a intensidade e o alcance da interpretação conferidos ao 

texto constitucional podem dar ensejo ao ativismo judicial. Nesse mote, se a partir do 

início século XXI o Supremo passou a ser tachado de ativista judicial - com decisões 

de pouca ou nenhuma deferência ao Legislador -, com a pandemia tem-se observado 

que, pelo menos os julgados que guardam pertinência com crise de saúde, em sua 

essência, a Corte aparentemente vem a demonstrar o seguimento de uma linha mais 

autocontida, de modo a se afastar do intenso ativismo judicial desempenhado até 

então. 

Nessa ordem de ideias, ao se pegar emprestado um termo comum na seara da 

saúde, e que guarda estreita temática com a crise sanitária, vem à tona um 

questionamento central: estaria a crise da pandemia da Covid-19 a gerar efeitos 
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colaterais5 nas decisões do STF e, por conseguinte, no seu protagonismo judicial? 

Sobre estes e outros questionamentos é que se tentará lançar luzes no decorrer deste 

texto. 

 

2 O protogonismo judicial em cena 

 

O pós-guerra de 45 colocou em xeque o predomínio das instâncias políticas 

tradicionais. Houve um paulatino avanço da justiça constitucional em detrimento 

da política majoritária, fruto da consolidação do Estado Constitucional de Direito 

em substituição ao da lei. As Constituições deixaram de ser entendidas como mero 

documentos políticos de proclamação de direitos e passaram a encartar força 

normativa, ou seja, passaram a valer como normas jurídicas6. 

Migrou-se, pois, do Estado legiscêntrico para o Estado constitucional, no qual 

passou a imperar a centralidade da Constituição e a supremacia judicial, fatos que, 

aliados à criação de Tribunais Constitucionais 7  e de uma nova perspectiva 

hermenêutica8, contribuíram para a “expansão global do Poder Judiciário”9, cujos 

contornos passaram a variar no tempo e no espaço. Nesse diapasão, o Poder 

Judiciário assume a função de intérprete maior da Constituição e, por conseguinte - 

sobretudo com a aplicação de princípios e regras cada vez mais abertos do ponto de 

vista semântico -, passa a ser vislumbrado como espaço de múltiplas demandas, até 

então restritas às discussões ocorridas no âmbito das instâncias majoritárias. 

                                                     
5 Designa-se como efeito colateral qualquer tipo de resposta diferente do organismo às substâncias 
contidas no medicamento, que são paralelas às que são desejadas ou esperadas pelo fármaco. Nesse 
sentido, entre tantos, cf. <https://www.cliquefarma.com.br/blog/entendendo-efeitos-
colaterais/#:~:text=O%20efeito%20colateral%20%C3%A9%20qualquer,indesejada%20ou%20prejud
icial%20ao%20paciente.>. Acesso em: 29 abril 2020. 
6 BARROSO, Luís Roberto. A judicialização da vida e o papel do Supremo Tribunal Federal. 
Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 43. 
7 Destaque para a Áustria, onde, segundo Favoreu, repousa a mais antiga das Cortes constitucionais, 
responsável pela criação do modelo que inspirou outras Cortes entre os europeus. FAVOREU, Louis. As 
cortes constitucionais. Tradução Dunia Marinho Silva. São Paulo: Landy, 2004, p. 4. 
8  Com destaque para o neoconstitucionalismo, entendido, em apertada síntese, como novo 
paradigma de compreensão, interpretação e aplicação do Direito constitucional 
moderno. Para melhor entendimento, cf. AMADO, Juan Antonio García. Derechos y pretextos. 
Elementos de crítica del neoconstitucionalismo. In CARBONELL, Miguel (Org.). Teoria Del 
neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Madrid: Trota, 2007. 
9  Expressão consagrada em TATE, Chester; VALLINDER, Torbjörn. The global expansion of 
judicial power. New York: New York University Press, 1995. 

https://www.cliquefarma.com.br/blog/entendendo-efeitos-colaterais/#:~:text=O%20efeito%20colateral%20%C3%A9%20qualquer,indesejada%20ou%20prejudicial%20ao%20paciente.
https://www.cliquefarma.com.br/blog/entendendo-efeitos-colaterais/#:~:text=O%20efeito%20colateral%20%C3%A9%20qualquer,indesejada%20ou%20prejudicial%20ao%20paciente.
https://www.cliquefarma.com.br/blog/entendendo-efeitos-colaterais/#:~:text=O%20efeito%20colateral%20%C3%A9%20qualquer,indesejada%20ou%20prejudicial%20ao%20paciente.
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Como corolário dessa nova dinâmica entre os Poderes, o Judiciário deixa de 

ser mero “boca da lei”10 e passa a ostentar a condição de “guardião das promessas”11; 

desprende-se do papel de legislador negativo 12 , na sindicabilidade de normas 

inconstitucionais,  e também passa a atuar como legislador positivo, mormente 

diante da omissão e inércia parlamentar na efetivação de direitos fundamentais; 

migra de mero coadjuvante dos Poderes constituídos para protagonista na solução 

das mais variadas e importantes demandas sociais. 

No Brasil o cenário não destoa. Diferente do ano de 1967, quando o então 

ministro do STF, Aliomar Baleeiro, chamava a atenção para o desconhecimento da 

sociedade brasileira em relação à Corte13, o final do século XX e, de maneira mais 

acentuada, o início do século XXI passou a mostrar um panorama bem diferente; ou 

seja, um Tribunal que, super exposto nos diversos veículos de comunicação, 

sobretudo mídias sociais, ganhou cada vez mais notoriedade pela relevância dos 

temas de grande alcance político, econômico e social, que ultrapassam as esferas 

políticas tradicionais e vertem ao Poder Judiciário14. 

O protagonismo ativo no debate de importantes temas pode ser facilmente 

constatado pela coletânea de diversos julgados - logo adiante apresentados (3) -, 

com destaque para matérias relativas às políticas públicas. Entrementes, não se pode 

perder de vista que o fenômeno não ocorre de maneira aleatória ou fora de qualquer 

contexto. Conforme dito alhures, decorre de um fenômeno mundial, caracterizado 

por diversos fatores, com variações no tempo e no espaço, especialmente marcado 

                                                     
10 Em célebre passagem, no qual Montesquieu comenta sobre a justiça popular, afirmou que “os juízes 
da nação são apenas, [...], a boca que pronuncia as palavras da lei; são seres inanimados que não podem 
moderar nem sua força, nem o rigor. MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das 
leis. Apresentação Renato Janine Ribeiro. Tradução Cristina Murachco. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. p. 175. 
11 Expressão alusiva à imagem do Poder Judiciário na sociedade moderna, objeto de estudo da obra 
GARAPON, Antoíne. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. 2 ed. Tradução de Maria 
Luíza de Carvalho. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
12 Termo utilizado por Kelsen para delimitar o papel reservado ao Judiciário no exercício do controle 
concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, cf. KELSEN, Hans. Quem deve ser o guardião da 
Constituição? In: KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007.  
13 BALEEIRO, Aliomar. 1967. O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. Rio de 
Janeiro: Forense. 
14 Bastante recorrente no meio jurídico a comparação entre os ministros do STF e os jogadores da 
seleção brasileira na Copa do mundo de 2018. Tanto o time principal quanto o STF possuem onze 
componentes, contudo, devido ao protagonismo da Corte, mesmo no país do futebol, muitos brasileiros 
àquela altura gravavam mais os nomes dos ministros que dos jogadores, situação corroborada pela 
transmissão ao vivo de julgamentos do Supremo pela TV Justiça! Nesse sentido, cf. 
<https://veja.abril.com.br/politica/quem-voce-conhece-mais-os-11-do-stf-ou-os-11-da-selecao/>. 
Acesso em: 15 abril 2020.  
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pela judicialização e o ativismo judicial, cuja importância recomenda uma rápida 

abordagem. 

 

2.1 Judicialização  

 

Com a expansão global do Poder Judiciário houve um natural alargamento do 

fenômeno da judicialização, termo compreendido, segundo Viana et. al., como 

indicativo de que conflitos sociopolíticos, além de passarem a ter sua discussão no 

campo do Direito, são permeados pelo protagonismo do Poder Judiciário15. 

Por vezes a expressão é utilizada seguida de alguns adjetivos, tais como 

“judicialização da política”, “judicialização das relações sociais”, “judicialização da 

saúde” ou ainda mais abrangente, tal qual o termo “judicialização da vida”16. Todas 

elas, entretanto, possuem em comum o fato de que matérias importantes para a 

sociedade passam a ser solucionadas, em caráter de definitividade, pelo Poder 

Judiciário. 

Segundo Ran Hirschl, a judicialização da política inclui uma forte transferência 

das questões políticas mais importantes e controvertidas para serem solucionadas 

pelas Cortes 17 . Nessa perspectiva, não se pode olvidar que, não raras vezes, essa 

transferência de foro ocorre de maneira proposital pelos demais Poderes, 

principalmente quando diz respeito a decisões com alta carga de impopularidade, 

aptas a gerar elevados custos políticos e dissensos. 

No Brasil diversos fatores contribuem para a judicialização, entre os quais se 

pode destacar: o modelo de constitucionalização abrangente, em que se tem um amplo 

rol de direitos fundamentais; adoção do sistema híbrido de controle de 

constitucionalidade, ou seja, tanto o controle concentrado de competência exclusiva 

do STF – com amplo rol de legitimados para provocar -, quanto o controle difuso, 

exercitável por qualquer juiz ou tribunal; o princípio da inafastabilidade de jurisdição, 

que a priori permite amplo acesso ao Judiciário, independente da matéria posta; e a 

                                                     
15 VIANA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; MELO, Manuel Palacios Cunha; CARVALHO, 
Maria Alice Rezende de (se. 1999). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2014. 
16 Nesse sentido, importante obra com o mesmo título, “A judicialização da vida e o papel do Supremo 
Tribunal Federal”, que logo no início chega a mencionar a expressão “hiperjudicialização da vida”. Cf. 
BARROSO, Op. cit., 2018. p. 9. 
17 HIRSCHL, Ran. The new constitucionalismo and the judicialization of pur politics worldwide. In: 
Fordam Law Review, vol. 75, n. 2. P. 722, 2006. 
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letargia dos poderes políticos, cuja inércia, aliada ao descrédito popular, tornam a via 

judicial mais confiável e atrativa. 

Todos esses fatores, sem dúvida alguma, contribuem para uma intensa 

litigiosidade no Judiciário como um todo. Do mesmo modo, colaboram para que 

questões relevantes no panorama nacional passem a ser debatidas no âmbito do STF, 

o qual passa a funcionar como uma ágora de múltiplas e importantes demandas, em 

especial aquelas que buscam a tutela e implementação de políticas públicas 

insuficientemente prestadas pelo Estado, com destaque para as emblemáticas decisões 

sobre o direito à saúde. 

Ora, se no período pré-pandêmico a judicialização, designadamente a da saúde 

já apresentava números espantosos, o cenário fático do período de crise sanitária 

tornou ainda mais visível as carências estatais, razão pela qual a premente necessidade 

por leitos de UTI, o fornecimento de medicamentos/equipamentos e até mesmo a 

contratação de profissionais de saúde, corroboraram uma expressiva judicialização. 

Nesse mote, não se pode perder de vista que os fatores da judicialização também 

contribuem para o ativismo judicial, cujo melhor delineamento ajuda na compreensão 

do tema. 

 

2.2 Ativismo Judicial  

 

Outro fenômeno diretamente ligado ao protagonismo judicial é o famigerado 

ativismo judicial (ou jurisdicional), termo atribuído pioneiramente ao jornalista norte-

americano Arthur Schlesinger Jr., por conta de um artigo publicado em 1947, na 

revista Fortune, no qual traçou a postura dos juízes que compunha a Suprema Corte 

americana, dividindo-os em “ativistas judiciais”, “campeões da autocontenção” e 

moderados18. 

Costuma-se apontar os Estados Unidos como berço do ativismo judicial, cuja 

fonte remota estaria no emblemático leading case Marbary vs Madison19. Barroso 

esclarece que o ativismo judicial deita suas origens na jurisprudência norte-americana, 

em que, inicialmente, detinha natureza conservadora 20 . No entanto, registra que, 

                                                     
18 KMIEC, Keenan. The origin and current meanings of “judicial activism”. California Law Reviw, v. 
92, p. 1442, Oct. 2004. 
19 5 U.S. 137 (1803). 
20 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Constituição 
e ativismo judicial. In: COUTINHO, Jacinto Miranda; FRAGALE, Roberto; LOBÃO, Ronaldo (Org.). 
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contraditoriamente, foi por ocasião do desempenho proativo da Suprema Corte que os 

setores mais reacionários do país lograram amparo para a segregação racial (Dred 

Scott v. Sanfor)21 e a invalidação de leis de caráter social (Era Lochner, 1905-1937)22, 

o que mudou completamente a partir da década de 50, sob a presidência de Warren e 

nos anos iniciais da Corte Burger, quando foi construída uma jurisprudência 

progressiva sobre os direitos fundamentais. 

Curioso notar que embora o vanguardismo do termo seja atribuído à 

Schlesinger Jr., lado outro, não se tem registros que o jornalista tenha definido ou 

apresentado características precisas sobre o que se amoldaria como posturas ativistas 

ou autocontidas. Sobre este viés terminológico, ao analisar o contexto americano, 

Garnett sublinhou que “o termo ativismo judicial, como é tipicamente usado, é 

essencialmente vazio de conteúdo; é simplesmente uma maneira inflamada de 

registrar a desaprovação frente a uma decisão”23. Deste ponto de vista parece não 

destoar, no plano nacional, Gonet, a quem “as referências ao que se tem designado 

como ativismo judicial reflete outro caso de expressão utilizada sem maiores cuidados 

com a definição dos seus elementos constitutivos”24. 

Na realidade, inúmeros são os conceitos atribuídos ao ativismo judicial, os quais 

variam de conotações técnicas às depreciativas; das que levam em conta a natureza 

quantitativa ou qualitativa, a variar, respectivamente, conforme o caráter numérico ou 

o critério de intervenção25. De toda sorte, para além da multiplicidade de conceitos, 

traz-se à baila aquele que é externado por Elival Ramos, o qual preleciona: 

 
Por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função jurisdicional para 
além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, 
institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições 
subjetivas (conflitos de interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva 
(conflitos normativos)26. 

                                                     
Constituição e ativismo judicial: limites e possibilidades da norma constitucional e da decisão 
judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 279-280. 
21 60 U.S. 393 (1856). 
22 198 U.S. 45 (1905). 
23 GARNETT, Richard W. Debate: judicial activism and its critics. University of Pennsyvania Law 
Review, v. 114, p. 112, 2006. 
24 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Em busca de um conceito fugidio – o ativismo judicial. In: FELLET, 
André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo. As novas faces do ativismo 
judicial. Salvador: JusPodivm, 2011. p. 388. 
25 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya Gasparetto. Ativismo e autocontenção judicial no controle de 
constitucionalidade. In: FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, 
Marcelo. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: JusPodivm, 2011. p. 461-462. 
26  RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p.129. 
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Conquanto goze de aproximação com o fenômeno da judicialização, com esta 

não se confunde. Conforme elucida Barroso, a judicialização e o ativismo judicial “são 

primos”, provem da mesma família, todavia possuem origens distintas. No Brasil, a 

judicialização é circunstância que decorre do modelo institucional adotado pelo país, 

não representa exercício deliberado de vontade política. O ativismo judicial, por seu 

turno, representa uma atitude, opção por um modelo específico e atuante de 

interpretar o texto constitucional para além de seu sentido e alcance27. Ainda segundo 

o professor da UERJ, “Judicialização identifica a possibilidade de ingressar em juízo 

para debater qualquer direito ou pretensão; ativismo, por outro lado, designa um 

modelo proativo e expansivo de atuação judicial”28. 

Se durante anos a fio a jurisdição constitucional, nomeadamente nos Estados 

Unidos, foi alvo inúmeras críticas, sobretudo pela famigerada dificuldade 

contramajoritária 29 , não menos verdade é o fato de que a tensão entre 

constitucionalismo e democracia se acentuou ainda mais com os debates em torno dos 

limites da interpretação judicial, cuja maior amplitude se revela pelo ativismo judicial 

e a consequente supremacia judicial30. 

No plano nacional, não há dúvida que a Constituição Cidadã de 1988 confiou 

uma posição de relevo ao STF no âmbito do sistema político. O Estado Democrático de 

Direito, permeado por um extenso rol de direitos e garantias fundamentais, em reação 

ao período de exceção vivido no país, passou a exigir um novo paradigma de atuação 

judicial, disruptivo da interpretação positivista, atada à interpretação literal da Carta 

Magna. 

Nessa ordem de ideias, desde os primeiros anos do Século XXI, sobretudo com 

a paulatina renovação dos membros da Corte constitucional brasileira, se passou a 

constatar um crescente número de decisões com alargado alcance interpretativo, o 

que, como corolário, fizeram surgir inúmeras críticas, tachando-as de violadoras do 

princípio da separação de poderes e, principalmente, de ativistas. Resta, portanto, 

                                                     
27 BARROSO. In: COUTINHO, et. al., op. cit. 2011, p. 279. 
28 BARROSO, op. cit., 2018, p. 24. 
29 Expressão cunhada por Bickel em alusão crítica à possibilidade de que juízes, não eleitos, possam se 
sobrepor à vontade dos órgãos eleitos, tal como ocorre no judicial review. BICKEL, Alexander. The 
least dangerous branch: the supreme court at the bar of politics. 2. ed. New Haven: Yale University 
Press, 1986. 
30 Acerca da associação entre ativismo e supremacia judicial, cf. OLIVEIRA, Antonio Francisco Gomes 
de. Jurisdição constitucional: diálogos institucionais como terceira via entre o ativismo e 
a autocontenção judicial. Curitiba: Juruá, 2016, p. 68-69. 
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analisar alguns casos no período pré-pandemia para, ulteriormente, examinar se a 

Corte continua a manter o padrão de julgamento nos dias atuais.  

 

3 Ativismo judicial no STF: período pré-pandemia 

 

Fixadas algumas premissas básicas acerca do que se entende por judicialização 

e ativismo judicial, torna-se imperioso perquirir até que ponto a Corte constitucional 

brasileira tem ou não se inclinado às decisões ativistas. Dito de outro modo, insta saber 

se a atividade interpretativa do Supremo tem transbordado as raias do que se espera 

de um órgão judicial, pelo menos no que toca ao viés de separação estática de poderes. 

É cediço que a atividade interpretativa é inerente à função jurisdicional. Nesse 

sentido, assevera Cappelletti que os juízes são chamados a interpretar e, por 

conseguinte, esclarecer, integrar, transformar e, até mesmo, criar o direito, sem que 

isso lhes confira a função de legisladores31. Adverte o autor italiano que embora certo 

grau de criatividade seja intrínseco na interpretação, tal fato não significa ampla 

liberdade do intérprete32. Nesse mote, críticos apontam o perigo de que determinadas 

interpretações transponham os limites traçados pelo legislador, de modo a ensejar 

decisões ativistas. 

Para além das várias decisões do STF apontadas pelos críticos como ativistas, a 

própria Corte tem reconhecido tal comportamento, consoante se pode extrair de um 

trecho do discurso do ministro Celso de Mello, por ocasião da posse do ministro Gilmar 

Mendes à presidência do STF, em que consignou: 

 
[...] Nem se censure eventual ativismo judicial exercido por esta 
Suprema Corte, especialmente porque, dentre as inúmeras causas que 
justificam esse comportamento afirmativo do Poder Judiciário, de que resulta uma 
positiva criação jurisprudencial do direito, inclui-se a necessidade de fazer a 
primazia da Constituição da República, muitas vezes transgredida e desrespeitada 
por pura, simples e conveniente omissão dos poderes públicos. [...] Práticas de 
ativismo judicial, Senhor Presidente, embora moderadamente 
desempenhas por esta Corte em momentos excepcionais, tornam-se 
uma necessidade institucional [...]33 (sem grifos no original)  
 

                                                     
31 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Metrópole, 1993, p. 74. 
32 Ibid.,1993, p. 23. 
33  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursocmpossegm.pdf>. Acesso em: 3 
maio 2020. 
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Na visão do ministro Celso de Mello, atual decano do STF, o exercício de 

atribuições constitucionais de maneira moderada, responsável e prudente não pode 

ser vislumbrada como ativismo judicial, e ainda que se entenda como tal, tem-se 

tornado necessário pela injustificável omissão do Congresso Nacional. Ora, dúvidas 

não pairam quanto à existência de ativismo judicial no STF, conforme de depreende 

do excerto acima, bem como de diversos julgados proferidos nos últimos anos. 

Entretanto, o elevado protagonismo da Corte tem sido constantemente objeto de 

críticas por diversos estudiosos – que não exclusivamente juristas - a ponto de se falar 

numa verdadeira supremocracia34. 

Entre outras, costumeiramente são citadas como decisões ativistas35  as que 

envolveram: discussão sobre pesquisa com células-tronco embrionárias 36 ; 

possibilidade de interrupção terapêutica de fetos anencefálicos 37 ; demarcação da 

reserva indígena Raposa Serra do Sol38; legitimidade dos programas envolvendo ações 

afirmativas como a fixação de quotas sociais e raciais para o ingresso em universidades 

públicas39; reconhecimento da possibilidade de união homoafetiva40; utilização de 

súmulas vinculantes para disciplinar o uso de algemas41 e proibição de nepotismo 

nos três Poderes42; aproveitamento das regras do direito de greve do setor privado 

aos servidores públicos, por intermédio de mandado de injunção 43 ; a execução 

provisória da pena a partir de condenação proferida em segunda instância 44; no 

plano político, releva lembrar o caso da verticalização da coligações45, a cláusula de 

                                                     
34 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, v. 4, n. 2, p. 444-445. 2008. 
35 Calha registrar que alguns dos casos ora citados são vislumbrados simultaneamente como exemplos 
de casos judicialização e de ativismo judicial. 
36 STF, Pleno, ADI 3.510/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 29/05/2008, DJe 28/05/2010. 
37 STF, Pleno, ADPF 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/04/2012, DJe 30/04/2013. 
38 STF, Pleno, Pet 3.388/RR, Rel. Min. Ayres Britto, j. 19/03/2009, DJe 25/09/2009. 
39 STF, Pleno, ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/04/2012, DJe 20/10/2014. 
40 STF, Pleno, ADI 4.277/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05/05/2011, DJe 14/10/2011; STF, Pleno, ADPF 
132/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05/05/2011, DJe 14/10/2011. 
41  STF, Pleno, HC nº 91952-9/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/08/2008, DJe 19/12/2008; e 
Súmula Vinculante 11. 
42 STF, Pleno, ADC 12/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 20/08/2008, DJe 18/12/2009; e STF, RE nº 
579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/08/2008; e Súmula Vinculante 13. 
43  STF, Pleno, MI 670/ES, Rel. Min. Maurício Correia p/ Gilmar Mendes, j. 25/10/2007, DJe 
31/10/2008; STF, Pleno, MI 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2007, DJe 31/10/2008; STF, 
Pleno, MI 712/PA, Rel. Min. Eros Grau, j. 25/10/2007, DJe 31/10/2008. 
44 STF, Pleno, HC 126.296/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/02/2016, DJe 17/05/2016; STF, Pleno, 
ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/10/2016; STF, Pleno, ARE nº 964.246 RG/SP, Rel. 
Min. Teori Zavascki, j. 10/11/2016, DJe 25/11/2016. 
45 STF, ADI 3685/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22/03/2006, DJ 10/08/2006. 
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barreira46, a criação de nova hipótese de inelegibilidade47, o rito do procedimento de 

impeachment48, restrição do foro privilegiado para abranger apenas os ilícitos os 

delitos cometido durante o exercício do mandato e em função dele49; com viés penal, 

tem-se o caso relativo ao aborto praticado até o terceiro mês de gestação 50  e a 

criminalização da LGBTFobia 51 ; sem esquecer, claro, matérias relacionadas às 

políticas públicas, em especial as emblemáticas decisões sobre direito à saúde. 

Dada a natureza do presente texto e a suficiência do entendimento, detalhar-se-

á um pouco apenas dois casos52 – ambos relativamente recentes -, de modo a apontar 

os motivos pelos quais são considerados ativistas. 

O primeiro caso diz respeito à descriminalização do aborto efetivado até o 

terceiro mês de gravidez. Grosso modo, à luz dos artigos 124 a 126 do Código Penal 

(CP), a interrupção da vida intrauterina, seja provocada pela gestante ou por terceiro, 

caracteriza o crime de aborto. A mesma lei, contudo, prevê, em seu art. 128, duas 

hipóteses em que será possível se excluir a ilicitude do fato, quais sejam, inexistir outro 

meio de salvar a vida da gestante ou se essa for resultante de estupro, desde que 

precedido de consentimento da gestante ou do seu representante legal, caso seja 

incapaz53. 

Pois bem. Sem embargo das disposições contidas no mencionado artigo, por 

ocasião do julgamento do Habeas Corpus (HC) 124.30654, de relatoria do ministro Luís 

Roberto Barroso, a Primeira Turma do STF inovou na ordem jurídica e passou a 

                                                     
46 STF, Pleno, ADI 1351/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/12/2006, DJ 29/06/2007. 
47 STF, Pleno, MS 26.602/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJe 22/08/2007; STF, Pleno, MS 26.603/DF, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2008; STF, Pleno, MS 26.604/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 
03/10/2008. 
48 STF, Pleno, ADPF 378/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/12/2015, DJ 08/03/2016. 
49 STF, Pleno, AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/05/2018, DJe 11/12/2018. 
50 STF, 1ª Turma, HC nº 124.306 RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/11/2016, DJe 09/12/2016. 
51 STF, Pleno, ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/06/2019, pendente de publicação; e STF, 
Pleno, MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2019, DJe 01/07/2019. 
52  Ferrenho crítico do ativismo judicial, o ex-Deputado Federal Nazareno Fonteles, no bojo da 
justificação da PEC nº 33/2011 – que, entre outros assuntos, dispunha sobre a quantidade de votos de 
membros de tribunais para declarar a inconstitucionalidade de leis -, ironizou a postura do STF ao 
aduzir que “É tarefa simples enumerar os casos de explícito ativismo judicial. Difícil é mencionar 
exemplos de autocontenção de nossa Corte Suprema”. Cf. p. 4. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=876817&filename=PEC
+33/2011>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
53 CP. Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:   
Aborto necessário 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal. 
54 STF, 1ª Turma, HC nº 124.306 RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/11/2016, DJe 09/12/2016. 
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esposar o entendimento de que a interrupção da gravidez até o terceiro mês não deve 

ser criminalizada por supostamente ser incompatível com a Constituição. 

Conforme a decisão, a punição do aborto em tais situações violaria direitos 

fundamentais da mulher, entre os quais os direitos sexuais e reprodutivos, além de 

ferir sua autonomia, igualdade e a integridade física e psíquica. Destacou-se que a 

punição se volta desproporcionalmente sobre as mulheres pobres, que ficam alijadas 

de usar o sistema público de saúde, além de se frisar que poucos países democráticos 

e desenvolvidos mundo afora criminalizam a gravidez no primeiro trimestre. 

Outro caso de ativismo atribuído ao STF, também relacionado à seara penal, 

ocorreu no julgamento da Ação de Direta de Inconstitucionalidade por omissão (ADO) 

26 55  e no Mandado de Injunção (MI) 4733 56 , de relatoria, respectivamente, dos 

ministros Celso de Mello e Edson Fachin, em que o Pleno decidiu que, até que o 

Congresso Nacional edite lei específica, condutas homofóbicas e transfóbicas devem 

se enquadrar na tipificação da Lei do Racismo (Lei nº 7.716/2018). 

Nos casos, o Plenário da Corte, por maioria (oito votos a três), reconheceu a 

mora do Parlamento Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos 

fundamentais de pessoas que integram a comunidade LGBT, fato, aliás, que ficou 

conhecido como criminalização da LGBTFobia. 

O ministro Celso de Mello gizou que a mora do Legislativo em criminalizar a 

matéria já ultrapassava 18 anos, porquanto o projeto de Lei nº 122/06, alusivo à 

matéria, já tramitava por longa data, motivo pelo qual chamou atenção para a 

razoabilidade. Por sua vez, a ministra Cármen Lúcia, que também votou pela 

procedência dos pedidos, pontuou que a singularidade de cada ser humano não pode 

servir de pretexto para permitir desigualdade de dignidades e direito, haja vista que a 

discriminação contra uma pessoa atinge de maneira igual toda a sociedade. Ainda 

segundo a ministra, “A tutela dos direitos fundamentais há de ser plena, para que a 

Constituição não se torne mera folha de papel”. 

Diferente do que fora esposado pelo ministro Gilmar Mendes - para quem a Lei 

do Racismo também pode alcançar os integrantes da comunidade LGBT e possui 

compatibilidade com a Constituição -, o ministro Lewandowski, componente da 

minoria vencida, ressaltou que a Constituição Federal somente admite a lei como fonte 

                                                     
55 STF, Pleno, ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/06/2019. 
56 STF, Pleno, MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2019, DJe 01/07/2019. 
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formal e direta de regras de direito penal. Na mesma toada, o ministro Marco Aurélio 

avivou que a Lei do Racismo não pode ser alargada em razão da taxatividade dos 

delitos expressamente nela previstos, não se podendo ignorar os limites da separação 

dos poderes e da reserva legal em termos penais. 

A despeito da nobreza e importância das matérias tratadas nos dois casos 

citados – não diferente, aliás, da maioria das decisões alhures citadas -, não se pode 

perder de vista que o STF extrapolou seus limites constitucionais, posto que que, por 

intermédio de interpretações alargadas e criativas, inovou na ordem jurídica, o que a 

priori seria função típica do Poder Legislativo. 

No primeiro caso, nitidamente se criou uma terceira hipótese de excludente de 

ilicitude não albergada pelo art. 128 do CP; já no segundo caso, sob o pretenso 

argumento de racismo social, se tipificou condutas criminais ao arrepiou da lei. 

Portanto, sob a alegação de tutela de direitos fundamentais de parcela da população, 

respectivamente, isentou e criou tipos penais não previstos na legislação, em fragrante 

usurpação de competência do Parlamento e perigoso ativismo judicial. 

Conforme gizado em obra nossa autoria, quando da análise de alguns casos de 

ativismo judicial, não se está a dizer que diante dos casos concretos que ensejaram as 

decisões, que estas “foram boas ou más, certas ou erradas do ponto de vista prático, 

mas demonstrar que a Corte Suprema, a partir da promulgação da Constituição de 

1988, vem paulatinamente enlarguecendo seu campo de atuação e ocupando espaços 

tradicionalmente reservados aos Poderes representativos” 57 . Muitas das decisões, 

aliás, são extremamente louváveis do ponto de vista social, coletivo, moral, 

humanitário, mormente diante do descrédito e das omissões dos Poderes eleitos. 

Nessa ordem de ideias, assentadas as conclusões de que nas duas últimas 

décadas o STF vem proferido sucessivas decisões ativistas, importa considerar se em 

meio a tantas críticas sob o método e modo de atuação, e principalmente por conta da 

crise sanitária que assola o país, em que medida a pandemia tem produzido efeitos 

colaterais no Supremo a ponto de influenciar uma possível virada de chave rumo à 

autocontenção judicial. 

 

 

 

                                                     
57 OLIVEIRA, op. cit., 2016, p. 167. 
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4 A relação Covid-19, STF e autocontenção judicial 

  

A pandemia da Covid-19, para além de uma crise sanitária, tem impingido 

várias outras, de modo a reverberar intensamente na economia, na política e nas 

relações sociais. Não diferente do período pré-pandêmico - conforme destacado 

alhures -, inúmeras ações relacionadas ao novo coronavírus têm aportado no 

Judiciário nacional58; todas elas, direta ou indiretamente, decorrentes de normas e 

atos governamentais que interferem na vida das pessoas59.   

Nesse sentido, interessa analisar alguns pleitos que chegaram ao STF nesse 

período, designadamente verificar eventual modificação do padrão decisório, ou seja, 

se mais ativista ou mais autocontido. Importa aferir, mais especificamente, em que 

medida a pandemia tem gerado efeitos colaterais nas decisões do Supremo a ponto de 

trilhar a adoção de uma linha de julgamentos mais deferentes aos Poderes políticos 

eleitos. 

Contudo, antes de avançar, calha lembrar que a autocontenção judicial (self-

restraint) funciona como a antítese do ativismo judicial. Consoante perfilhado em 

nossa obra, “repousa, em especial, na acentuada dúvida acerca da capacidade de o 

Poder Judiciário oferecer respostas consistentes a todos os desafios que recaem sobre 

a interpretação constitucional” 60 . Nessa linha de raciocínio, pode ser conceituada 

como: 

Comportamento no qual o Poder Judiciário, em consciente postura de deferência 
aos demais poderes – nomeadamente o Legislativo – evita decidir questões 
controversas que constitucionalmente seriam melhor tratadas pelos Poderes que 
se submetem ao crivo popular da urnas”61. 

 

Não por outro motivo, se costuma associar a autocontenção ao princípio 

democrático e ao princípio da separação de poderes62, principalmente atrelado à ideia 

                                                     
58 Talvez a grande diferença esteja na velocidade das respostas e na delicadeza das matérias. Até o dia 
29 de junho de 2020, o “Painel de Ações Covid-19” do STF já computava 3.464 processos distribuídos e 
3.544 decisões. Disponível em: 
<https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html>. Acesso em: 30 jun. 
2020. 
59 Calha registrar que outras doenças, classificadas pela seara de saúde como epidemias, já motivaram 
discussões no âmbito do Poder Judiciário, a exemplo da febre amarela, hanseníase e, mais recente, zika 
vírus. Nesse sentido, cf. <https://www.migalhas.com.br/quentes/319572/febre-amarela-hanseniase-e-
zika-virus-epidemias-no-brasil-ja-motivaram-discussoes-no-judiciario>. Acesso em: 18 maio 2020. 
60 OLIVEIRA, op. cit., 2016, p. 82. 
61 Ibid., p. 82-83. 
62 URBANO, Maria Benedita. Curso de justiça constitucional: evolução histórica e modelos do 
controle da constitucionalidade. Coimbra: Almedina, 2012, p. 104. 

https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html
https://www.migalhas.com.br/quentes/319572/febre-amarela-hanseniase-e-zika-virus-epidemias-no-brasil-ja-motivaram-discussoes-no-judiciario
https://www.migalhas.com.br/quentes/319572/febre-amarela-hanseniase-e-zika-virus-epidemias-no-brasil-ja-motivaram-discussoes-no-judiciario
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de minimalismo judicial e, por conseguinte, de presunção de constitucionalidade das 

leis – em que James Thayer advoga a autorrestrição judicial no exercício do controle 

de constitucionalidade63. O autor americano, entre outros argumentos, sustenta que, 

em sede de controle de constitucionalidade, o Judiciário deve demonstrar “deferência” 

ou “respeito” ao legislador, de tal sorte que apenas estará legitimado a anular uma lei 

quando for inequívoco que o legislador incidiu em erro ao criar uma lei 

inconstitucional64. Pois bem, é o com o olhar mais concentrado nessa perspectiva que 

se pretende analisar a linha de decisões do STF no período pandêmico, conforme será 

avaliado doravante. 

Um dos marcos jurídicos de controle da Covid-19 no Brasil foi a Lei nº 

13.979/2065, que dispôs sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus. Com a efetiva adoção das medidas restritivas pelos 

Estados, Distrito Federal e pelos municípios, a consequência imediata foi o 

fechamento de fábricas, comércios e escolas, situação que gerou graves impactos na 

economia nacional, motivo pelo qual em pouco tempo o STF passou a receber 

inúmeras demandas questionando as medidas adotadas. Entre tantas outras, se 

destacam as ações requerendo: bloqueio de rodovias para impedir a disseminação do 

vírus; permitir que templos religiosos e estabelecimentos comerciais possam abrir no 

período de isolamento; impedir o governo federal de veicular propaganda que possa 

colocar em risco o distanciamento social, bem como obrigar a cumprir medidas de 

enfrentamento à Covid-19; impedir o Ministério da Saúde de convocar médicos para 

atuarem em distintos estados da federação; transferir leitos dos hospitais privados ao 

SUS; evitar que o governo requisite bens de hospitais privados ou equipamentos de 

segurança. 

Percebe-se, portanto, que a pandemia e o aparato jurídico disposto para seu 

enfrentamento desencadearam a judicialização de temas afetos à política pública ou à 

atividade legislativa, o que deu azo às decisões ativistas em todas as instâncias, 

principalmente na base66. Entretanto, sem perder de vista a natureza e os limites do 

                                                     
63  Nesse sentido, cf. THAYER, James Bradley. The origin and scope of the american doctrine of 
constitutional Law. Harvard Law Review, v. 7, n. 3, p. 129-156, 1893. 
64 Ibid.,139-152. 
65  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm>. 
Acesso em: 16 jun. 2020. 
66 A exemplo da decisão proferida pelo juiz federal da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, que, no dia 7 
de abril de 2020, deferiu liminar para bloquear valores do fundo partidário e do fundo eleitoral para 
utilização no combate à Covid-19. Para fundamentar a decisão, o magistrado se valeu de argumentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
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presente texto, foram escolhidos alguns julgados que servem para sinalizar a linha de 

atuação do STF durante a pandemia.  

Embora a melhor percepção dos entendimentos da Corte perpasse por suas 

decisões plenárias, não se pode perder ignorar que, não raras vezes, o julgamento que 

a princípio é monocrático ulteriormente é chancelado pela maioria dos integrantes do 

STF - o que, por sinal, constantemente é objeto de crítica da doutrina e do próprio 

Congresso Nacional67. Seja por estas possibilidades ou até mesmo pelo curto espaço de 

tempo da pandemia, preliminarmente serão apresentados alguns posicionamentos 

que, apesar de individuais, de algum modo tem espelhado o entendimento do 

Supremo. 

Um bom indicativo de comportamentos mais deferentes do STF tem sido 

observado a partir de posicionamentos do próprio presidente atual da Corte. De um 

modo geral, os pedidos de suspensão de segurança que impugnam atos de distintos 

estados e municípios brasileiros, tendentes a desrespeitar o isolamento social ou 

contrariar normas técnicas, tem tido respostas que levam em consideração aspectos 

técnicos e de coordenação. Nesse sentido o foram os pleitos de Suspensão de 

Segurança (SS) 5362 e 5365, cujos argumentos principais orbitaram em torno da 

necessidade de que sejam tomadas medidas coordenadas e voltadas ao bem comum 

para evitar colapso do sistema de saúde pública68. O ministro Toffoli ressaltou que 

decisões isoladas teriam mais potencial de gerar desorganização na administração 

pública como um todo, de modo que "na presente situação de enfrentamento de uma 

pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma 

coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde”69. 

O ministro chegou a ser mais incisivo no julgamento da medida cautelar na 

Suspensão de Segurança (SS) 5395, na qual, em síntese, o município de João Pessoa 

se insurgiu contra decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que permitiu a abertura 

                                                     
abertos, moralidade pública, princípio da dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa, além da construção de uma sociedade solidária. Tem-se, pois um caso de nítida afronta 
ao papel do legislador. Decisão disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/covid-19-juiz-df-
bloqueia-fundos.pdf>. Acesso em: 03 maio 2020. 
67 Nesse sentido, ver o Projeto de Lei 7.104/2017, o qual tenciona impedir que se concedam decisões de 
natureza cautelar, liminar ou similares nas ações do controle concentrado de constitucionalidade que 
não pelo próprio pleno do Supremo Tribunal Federal e por quórum de maioria absoluta dos seus 
membros. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/pl-proibe-decisao-monocratica-adi-
adc.pdf>. Acesso em: 31 maio 2020. 
68 STF, SS 5365/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2020. 
69 STF, SS 5362/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/03/2020, DJe 14/04/2020. 

https://www.conjur.com.br/dl/covid-19-juiz-df-bloqueia-fundos.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/covid-19-juiz-df-bloqueia-fundos.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/pl-proibe-decisao-monocratica-adi-adc.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/pl-proibe-decisao-monocratica-adi-adc.pdf
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de escritórios de advocacia em detrimento de decreto local disciplinador do isolamento 

social. Ao apreciar a liminar, o ministro Dias Toffoli considerou válido o decreto 

municipal e asseverou que não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade 

econômica pode ou não funcionar durante a pandemia, sob pena de substituir-se aos 

gestores responsáveis; “apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem 

constitucional vigente devem merecer sanção judicial”70.  

Outrossim, o presidente da Corte gizou que não é papel do Judiciário, não eleito 

para tanto, promover mudança de políticas adotadas pelo responsável pelo 

planejamento e execução das medidas71; frisou que por melhor que seja a intenção do 

prolator de uma decisão judicial, não se apresenta possível substituir a vontade da 

Administração Pública, designadamente durante o período de calamidade, porquanto 

o Judiciário não dispõe de fundamentos técnicos consistentes. 

Além da preocupação técnica e de coordenação entre diferentes entes da 

federação, o presidente do STF também vem demonstrando preocupação com o 

princípio da separação de poderes. No pedido de Suspensão de Tutela Provisória (STA) 

185 o ministro deferiu pedido da Prefeitura de São Luís (MA) para impedir a suspensão 

da exigibilidade de crédito tributário, por seis meses, e prorrogação do recolhimento 

de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em razão da Covid-19, em 

favor de uma empresa de Segurança Privada. Em sua decisão o ministro ressaltou que 

“[...] não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou 

mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores 

responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.” 

Não apenas o princípio da separação de poderes, mas também a ausência de 

expertise para mensurar as inúmeras nuances que orbitam em torno da crise de saúde 

foram ressaltadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, na apreciação da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 67172. Nela, um partido político 

pleiteou a regulação pelo poder público da utilização dos leitos de unidades de 

tratamento intensivo (UTI) na rede particular durante a pandemia da Covid-19. 

Contudo, o ministro negou seguimento à ADPF, em síntese, sob argumento da 

                                                     
70 STF, SS 5395/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/06/2020. 
71 Raciocínio semelhante foi dispensado no julgamento do STP 185 MC/MA, em que o ministro Toffoli 
preconizou que “não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo 
quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução 
dos destinos do Estado, neste momento.” STF, STP 185 MC/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2020. 
72 STF, ADPF 671/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/04/2020. 
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existência de outras normas aptas a viabilizar a requisição administrativa de bens e 

serviços, porquanto ao STF não cabe atuar em substituição aos distintos 

administradores públicos competentes, “até porque não dispõe de instrumentos 

hábeis para sopesar os distintos desafios que cada um deles enfrenta no combate à 

Covid-19.” 

A preocupação com aspectos técnicos, necessidade de medidas coordenadas e 

planejamento estatal coletivo também foram observados pelo ministro Luiz Fux, 

quando do exercício da presidência do STF. Um dos casos ocorreu no julgamento da 

Suspensão de Tutela Provisória (STP) 29673, no qual foi mantido decreto do município 

de Palmas (TO) para não vedar a limitação de lotação dos veículos de transporte 

público. Não diferente, na Suspensão de Liminar (SL) 133474, o ministro suspendeu 

decisão que permitia atividades da Airbnb numa cidade do Rio Grande do Sul, ao 

argumento de que a manutenção das atividades da plataforma revelava risco à ordem 

e à saúde pública, no âmbito do município gaúcho, vez que poderia afetar a política de 

combate ao coronavírus e, consequentemente, “desestruturar as medidas por ele 

adotadas”. 

Na mesma linha de observância de critérios técnicos, sobreleva citar a decisão 

proferida pelo ministro Edson Fachin, em sede de liminar, na Reclamação (Rcl) 

4034275, em que o município de Londrina (PR) alegava violação da decisão proferida 

na ADI 634176 e na ADPF 67277, posto que, mediante decisão do Tribunal de Justiça do 

Paraná (TJPR), foi obrigado a restabelecer decretos que mantinham o comércio local 

e outras atividades paralisadas. O ministro destacou que a decisão reclamada viola 

decisão do Pleno do STF e que “Seja o exercício da competência dos entes federados, 

seja o seu afastamento, deve-se fundar, em cada caso concreto, em evidências 

científicas e nas recomendações da OMS, o que, todavia, não consta na decisão 

reclamada.”  

No âmbito Plenário não tem sido muito diferente, o que corrobora a tese aqui 

esboçada. Um dos casos bastante simbólico, e que vai ao encontro do pensamento aqui 

externado, se relaciona à Medida Provisória (MP) 936/2020, que instituiu o Programa 

                                                     
73 STF, STP 296/TO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/05/2020, DJe 27/05/2020. 
74 STF, SL 1334/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/05/2020,  
75 STF, Rcl 40342/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01/05/2020. 
76 STF, Pleno, ADI 63/41/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/04/2020. Ação em que o Pleno do STF 
confirmou a competência concorrente dos entes federativos para tomar medidas destinadas ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública. 
77 STF, Pleno, ADPF 672/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/04/2020. 
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Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre as medidas de 

enfrentamento de calamidade pública e ao novo coronavírus 78 . Em face dela foi 

interposto a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.363/DF 79 , em que, em 

síntese, a parte autora pretendia a declaração de inconstitucionalidade do “uso do 

acordo individual para dispor sobre as medidas de redução de salários e suspensão de 

contrato de trabalho”. 

Inicialmente, em 6 de abril de 2020, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu 

em parte o pedido de liminar, ocasião em que determinou a obrigatoriedade de 

comunicação dos sindicatos dos trabalhadores quando houvesse celebração de acordos 

individuais. No entanto, em 17 de abril de 2020, o Plenário do Supremo denegou 

referendo à liminar e dispensou a necessidade de aval dos sindicatos para que haja 

celebração dos acordos individuais. 

Preponderou a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, o qual, 

entre outros argumentos, pontuou que a atuação do sindicato geraria insegurança 

jurídica e propiciaria aumento de desemprego. Asseverou que, face à excepcionalidade 

e da limitação temporal, a regra está em conformidade com a tutela constitucional da 

dignidade ao trabalho e à manutenção do emprego. A maioria dos componentes da 

Corte destacou a importância da norma atacada como ferramenta de manutenção das 

atividades empresariais, do emprego e renda dos empregados, além de ressaltarem o 

caráter excepcional e temporário da medida como fundamentos justificadores da 

declaração de constitucionalidade. 

Vê-se, portanto, que os argumentos utilizados seguiram uma linha de 

deferência ao ato normativo editado pelo Executivo. Nesse sentido, corroborou o voto 

do ministro Barroso, o qual ressaltou que a realidade fática é inerente à normatividade 

e que, por ser a MP 936 uma norma complexa, o caso recomendaria autocontenção do 

Poder Judiciário. Sem destoar, a ministra Cármen Lúcia sublinhou que a Constituição 

deve ser manter íntegra, porém interpretada num contexto de emergência temporária, 

de modo que o momento excepcional e o objetivo de preservar os empregos, além de 

levar a aceitar os acordos individuais, recomenda que o STF tenha que exercitar a 

autocontenção. 

                                                     
78 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm>. 
Acesso em: 20 jun. 2020. 
79 STF, Pleno, ADI 6363/DF, Rel. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm
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Ao final, pelo placar de 7 votos a 3, o Supremo decidiu afastar a obrigatoriedade 

de participação dos sindicatos nas negociações dispostas na MP 936, tendo em vista a 

situação excepcional e temporária decorrente da pandemia do coronavírus. 

Em outro julgado paradigmático, o Pleno do STF decidiu que estados e 

municípios, no âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar, 

respectivamente, medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o 

estado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19, independentemente de 

autorização do Ministério da Saúde para decretação de isolamento, quarentena, e 

outras providências. Por maioria, os integrantes da Corte deferiram parcialmente a 

medida cautelar na ADI 634380, interposta por um partido político, para suspender em 

parte a eficácia de dispositivos das MPs 926 e 927, ambas de 2020. Estas modificaram 

trechos da Lei 11.979/2020, que versa sobre medidas de combate à pandemia e impõe 

aos entes federados a obrigação de seguir recomendações oriundas dos órgãos federais 

sobre o tema. 

Além de um novo olhar para o federalismo brasileiro, a Corte deliberou que a 

adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e transporte, por qualquer ente 

federativo, deve se embasar em recomendação técnica e fundamentada, além de 

preservar o transporte de produtos e serviços essenciais, como tal definidos nos 

decretos da respectiva autoridade federativa. Para além de entender pela observância 

das competências concorrentes e suplementares de estados e municípios para a adoção 

de medidas, o presidente do STF, em seu voto-vista, voltou a frisar a necessidade de 

que as providências estatais, em qualquer esfera, devem ocorrer “por meio de ações 

coordenadas e planejadas pelos órgãos competente” e “não em singelas opiniões 

pessoais de quem não detém competência ou formação técnica para tanto”.  

Por derradeiro, outra decisão merecedora registro diz respeito a interpretação 

conferida à MP 966/202081, que versa sobre a responsabilização dos agentes públicos 

durante a crise sanitária. Por maioria, o Pleno do STF concedeu parcialmente medida 

cautelar em sete ADIs82 no sentido de interpretar que, nos termos da MP, os atos de 

                                                     
80 STF, Pleno, ADI 6343/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06/05/2020. 
81 A MP 966, editada em 13/5, prevê, entre outros pontos, que os agentes públicos somente poderão ser 
responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro 
pela prática de atos relacionados com as medidas de enfrentamento à pandemia e aos efeitos 
econômicos e sociais dela decorrentes. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm>. Acesso em: 10 
jun. 2020. 
82 ADIs 6421, 6422, 6424,6425, 6427, 6428 e 6431. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm
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agentes públicos em relação à pandemia da Covid-19 devem observar critérios técnicos 

e científicos de entidades médicas e sanitárias.  

O relator, ministro Luís Roberto Barroso, propôs que ficasse claro que as 

autoridades a quem competir decidir devem exigir que as opiniões técnicas em que 

baseará sua decisão tratem expressamente dos mesmos parâmetros, sob pena de se 

tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos. Segundo o ministro Luiz 

Fux, “o erro grosseiro previsto na norma é o negacionismo científico. A despeito da 

crise de saúde requerer celeridade na atuação dos administradores, a MP não 

representa uma carta de alforria para atos irresponsáveis de agentes públicos, que 

devem assumir o risco de atuar no escuro. 

Sobreleva notar que a decisão expressamente destacou que, no caso de dúvida 

sobre a eficácia ou benefício das medidas a serem implementadas, os agentes públicos 

deverão observar o princípio da autocontenção. Percebe-se, portanto, que no geral as 

decisões apontadas, sejam monocráticas ou colegiadas, possuem em comum 

preocupações relacionadas ao princípio democrático, princípio da separação de 

poderes, consequencialismo jurídico, capacidade institucional e, principalmente, 

efeitos sistêmicos (técnicos), fatores que antes da pandêmica não eram tão lembrados 

pelo STF.  

Ora, momentos de crise naturalmente tem o condão de desestabilizar 

economias, moldar comportamentos sociais, forçar ajustes governamentais e até 

mesmo alterar padrões de julgamento. Entretanto, não significa necessariamente uma 

mudança repentina de entendimento sobre o que está posto a julgamento, porém ter a 

sensibilidade que momentos excepcionais assim exigem, nomeadamente no âmbito 

das Cortes Constitucionais83.  

Com efeito, a drástica crise provocada pela Covid-19 e, por conseguinte, a 

explosão de litígios levados ao STF, ainda que de maneira excepcional e momentânea, 

frutificou a compreensão de que o Judiciário não domina a gestão pública, padece de 

                                                     
83 Um bom exemplo que pode ser lembrado na famigerada “jurisprudência da crise”, adotada pelo 
Tribunal Constitucional Português, entre os anos de 2011 e 2013, quando Portugal atravessou uma 
grande recessão. Em decisões paradigmáticas, a Corte Portuguesa reiterou a jurisprudência iniciada na 
década de 1980, sobre a proibição do retrocesso, procurando adaptar-se, todavia, a problemas 
específicos advindo da situação econômica do País. Nesse sentido, Cf. acórdãos nº 396 de 2011 e nº 353 
de 2012, disponíveis, respectivamente, em: < https://dre.pt/pesquisa/-
/search/3036937/details/maximized> e <https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-
/asearch/179500/details/maximized?emissor=Tribunal+Constitucional&perPage=100&types=JURIS
PRUDENCIA&search=Pesquisar>. Acesso em: 19 maio 2020. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/3036937/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/3036937/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/179500/details/maximized?emissor=Tribunal+Constitucional&perPage=100&types=JURISPRUDENCIA&search=Pesquisar
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/179500/details/maximized?emissor=Tribunal+Constitucional&perPage=100&types=JURISPRUDENCIA&search=Pesquisar
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/179500/details/maximized?emissor=Tribunal+Constitucional&perPage=100&types=JURISPRUDENCIA&search=Pesquisar
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conhecimentos técnicos e especializados que conduzam às melhores soluções 

coletivas, razão pela qual a complexidade das demandas reclamam postura de cautela 

e deferência em relação aos atos oriundos das instituições majoritárias. 

 

Considerações finais 

 

 A pandemia da Covid-19 trouxe consigo múltiplos desafios para as mais 

variadas áreas do conhecimento humano. No Brasil, não diferente, a crise sanitária 

acentuou as deficiências do SUS e de sua gestão, cujas consequências invariavelmente 

reverberaram na judicialização de inúmeras demandas não apenas na área de saúde, 

mas também em outras a ela relacionadas. Com efeito, se potencializou a necessidade 

de debater a função e os limites de atuação do Poder Judiciário, mormente num 

cenário de escassez e de conturbados problemas políticos, sociais e econômicos, em 

que costumeiramente afloram demandas estruturais. 

 Se por um lado a letargia legislativa contribui consideravelmente para o 

protagonismo judicial, lado outro, o ativismo intenso compromete o espaço de atuação 

institucional dos demais Poderes. Nessa ordem de ideias, foi constatado que, 

curiosamente, mesmo diante de inúmeras provocações de variadas naturezas, o STF 

pautou seus julgamentos numa perspectiva de autocontenção frente aos atos oriundos 

dos atores políticos, sobretudo perante as distintas esferas do Executivo, como 

destaque para um novo delineamento do federalismo nacional. 

 Embora possa ser prematuro, diante do pequeno espaço de tempo e, 

principalmente, por conta do período de excepcionalidade vivido, a percepção que se 

tem indica que, se o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro não retomou o caminho 

da maior deferência aos Poderes políticos, no mínimo sinalizou, como efeito colateral 

da pandemia, que existem outras posturas institucionais além do ativismo judicial 

Curioso lembrar que desde o início da pandemia a origem geográfica do novo 

coronavírus está associado à China, epicentro da crise sanitária. A despeito das 

controvérsias, coincidência ou não, a palavra para “crise”, quando escrita em chinês, 

é composta por dois ideogramas, quais sejam, “perigo” e “oportunidade”84. Falaciosa 

ou não, coincidência ou não, paradoxalmente, por uma conjuntura de perigo estamos 

                                                     
84  Nesse sentido cf. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra_%22crise%22_em_chin%C3%AAs>. 
Acesso em: 20 abr. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra_%22crise%22_em_chin%C3%AAs
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perante uma oportunidade de ajuste de eventuais excessos no protagonismo judicial. 

Em tempo de crise, e porque não dizer em períodos ordinários, talvez as 

melhores soluções transcendam ao protagonismo judicial, vocacionado à microjustiça, 

factível diante do caso concreto; o não protagonismo não implica ausência de atuação 

judicial, porém a compreensão de que o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

impõe ao julgador, designadamente em demandas estruturais, um maior ônus 

argumentativo ao analisar se os atos questionados e oriundos dos demais Poderes se 

alicerçam em motivações razoáveis. O Poder Judiciário, nomeadamente seu órgão de 

cúpula, tem relevantíssimo papel de fiador da democracia, no entanto, não pode 

ignorar que, num ambiente democrático, as melhores respostas perpassam pelo 

protagonismo social, cujo debate e representatividade prestigiam soluções mais 

amplas e plurais.  

A atual quadra histórica certamente suscitará julgamentos ainda mais 

comedidos do Poder Judiciário, em especial das Cortes constitucionais mundo afora. 

No Brasil, conquanto ainda seja precoce afirmar, ao que parece, o STF já vem alterando 

sutilmente sua maneira de julgar. Arrisca-se dizer que, pelo menos no que toca às 

decisões relacionadas à pandemia, o Supremo tem sido mais deferente com os Poderes 

políticos eleitos. Resta saber se é apenas um efeito colateral de caráter excepcional e 

transitório ou se, de algum modo, permanecerá nos julgamentos futuros. 
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7. HÁ UMA TEORIA CONSTITUCIONAL EM JOHN RAWLS? UMA 

ANÁLISE A PARTIR DA OBRA UMA TEORIA DA JUSTIÇA 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-7  

 

Jader de Moura Fontenele1 
 

Introdução  

 

 John Rawls (1921-2002) foi um filósofo político norte americano que ganhou 

destaque internacional com a publicação da obra A Theory of Justice (1971) na qual 

dialogou com filósofos, juristas, economistas e intelectuais de renome de diversas 

áreas, mas também recebeu críticas importantes como as de Habermas, Nozick, 

Ronald Dworkin, Charles Taylor, MacIntyre, Hart, A. Sen, dentre outros.   

 Rawls tem sido amplamente lido e debatido, há inúmeros artigos científicos 

sobre seu trabalho e vem sendo também estudado em nível de pós-graduação em 

diversos países, inclusive no Brasil onde chegou a ser citado no emblemático caso da 

constitucionalização das cotas (ADPF 186/DF)2. De linhagem liberal e contratualista, 

construiu uma teoria da justiça como alternativa aos dois modelos dominantes na 

filosofia política até então, o utilitarismo e o intuicionismo. Para ele, o primeiro modelo 

possui um cálculo de maximização do bem que pode infligir restrições às minorias em 

nome de um maior bem para a maioria, já o segundo, possui uma carga moral 

acentuada que pode afetar a liberdade do cidadão.  

                                                     
1 Advogado. Mestre em Filosofia pela UFPI. Doutorando em Filosofia pela PUCRS, bolsista CNPq. E-
mail: jader.fontenele@gmail.com 
2  A questão da constitucionalidade das ações afirmativas aconteceu quando o partido Democratas 
(DEM) ajuizou em 2012 no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF, Nº 186/DF) que pedia a suspensão liminar do programa de cotas raciais 
da UnB e uma declaração de inconstitucionalidade dessa política da universidade. O ministro Ricardo 
Lewandowski, relator do processo, entendeu que a ideia de democracia precisa ultrapassar uma 
compreensão mecânica e estratificada da igualdade. Segundo o professor Dalmo Dallari (2005), é 
inaceitável a desigualdade na linha de partida “que assegura tudo a alguns, desde a melhor condição 
econômica até o melhor preparo intelectual, negando tudo a outros, mantendo os primeiros em situação 
de privilégio, mesmo que sejam socialmente inúteis ou negativos” (DALLARI, 2005, p. 309), nessa 
mesma linha o ministro relator faz referencia a Rawls: “É bem de ver, contudo, que esse desiderato, qual 
seja, a transformação do direito à isonomia em igualdade de possibilidades, sobretudo no tocante a uma 
participação equitativa nos bens sociais, apenas é alcançado, segundo John Rawls, por meio da 
aplicação da denominada “justiça distributiva”. Só ela permite superar as desigualdades que ocorrem 
na realidade fática, mediante uma intervenção estatal determinada e consistente para corrigi-las, 
realocando-se os bens e oportunidades existentes na sociedade em benefício da coletividade como um 
todo.” (BRASIL, STF-ADPF 186, p. 7). 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-7
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A proposta alternativa àqueles dois modelos será mostrada em Uma Teoria da 

Justiça, que apresenta as principais bases da concepção e especificação de uma justiça 

de tradição contratualista que mais se adeque aos nossos juízos ponderados sobre a 

justiça e uma justificação principiológica apropriada a uma sociedade bem ordenada e 

sua constituição democrática. Apresentar uma análise de uma possível teoria 

constitucional nessa obra fundamental do pensamento rawlsiano é continuar o debate 

em um dos principais expoentes do liberalismo igualitário, da justiça como equidade e 

da dignidade da pessoa humana como direito inviolável.  

 

I Considerações sobre uma teoria constitucional em Rawls com base em 

Uma Teoria da Justiça  

 

 Para os fins deste trabalho, procura-se se há na filosofia de Rawls, elementos 

que possam levar a uma possível teoria constitucional em seus escritos. O texto base 

será a obra Uma Teoria da Justiça (TJ), o motivo dessa escolha é pelo reconhecimento 

da profundidade da abordagem constitucional nesse livro, embora em obras 

posteriores o tema reapareça, ganhe novas abordagens e conexões, em TJ esse assunto 

é abordado com relativa extensão e sob um forte aporte principiológico, o que faz desse 

livro uma importante base inicial de estudo.  

 Antes de TJ já havia pistas nos seus trabalhos que envolviam sua preocupação 

acerca da temática constitucional. Em uma entrevista no The Harvard Review of 

Philosophy (1990), Rawls contou que em 1950 ele estava selecionando notas que 

depois se tornariam TJ, por esse tempo ele estudou economia, teoria do equilíbrio 

geral e a economia do bem-estar, e alguns textos de Von Neumann e Morgenstern da 

teoria dos jogos, ele conta para o entrevistador que: 

 

Como resultado de todas essas coisas - não me pergunte como - mais o material 
sobre teoria moral que escrevi minha tese e, a partir daí, em 1950-1951, tive a ideia 
de que eventualmente se tornaria a posição original. A ideia era elaborar uma 
constituição de discussão a partir da qual pudessem resultar princípios razoáveis 
de justiça. Naquela época, eu tinha um procedimento mais complicado do que o 
que finalmente consegui obter. 
HRP: Você publicou essa fórmula original mais complicada? 
JR: Não, eu não consegui. (AYBAR et al, 1999, p. 39) 
 

 

 Apesar desse material não ter sido trabalhado por algum motivo, vemos  que  a 
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questão constitucional já incomodava Rawls, nesse caso, a ideia era desenvolver uma 

constituição da qual derivassem princípios razoáveis de justiça, mas como veremos, a 

ideia da discussão e elaboração da carta política será feita na posição original3 onde os 

princípios de justiça guiam os trabalhos da convenção constitucional e da legislação 

como um todo interligado. O regime constitucional democrático é um dos pontos 

basilares na filosofia política de Rawls, afinal sua teoria é voltada para países 

democráticos constitucionais.  

A concepção da justiça apresentada em TJ foi denominada de “justiça como 

equidade”, nela Rawls (2000) considerou que as ideias e os objetivos fundamentais 

eram as de uma concepção filosófica para uma democracia constitucional. Nesse livro 

uma das intenções principais era encontrar uma alternativa à fragilidade do 

utilitarismo como base das instituições da democracia constitucional, pois Rawls não 

acreditava que a doutrina utilitarista pudesse compreender os direitos e liberdades 

básicas dos cidadãos enquanto pessoas livres e iguais, cujos direitos não poderiam 

sofrer restrições em nome de um maior bem estar da maioria.  

Uma teoria constitucional na filosofia política de Rawls não é um tema exposto 

diretamente, ela surge dos questionamentos do autor sobre criar uma teoria da justiça 

que possa normatizar certos assuntos sobre os quais as diferentes reivindicações da 

sociedade possam ser debatidas e justificadas publicamente em prol de um consenso 

político e social, ainda que mínimo. A sociedade na compreensão de Rawls está em um 

conflito de interesses sobre como será feita a distribuição dos benefícios, onde cada 

indivíduo prefere uma parcela maior nessa distribuição.  

Uma sociedade bem ordenada possui normas que detalham um sistema de 

cooperação, esse sistema é regulado por um conjunto de princípios que justificam os 

critérios da divisão de vantagens e um acordo sobre as parcelas distributivas. Os 

princípios em questão são princípios da justiça social, “eles fornecem um modo de 

                                                     
3  “A posição original (original position) é a situação hipotética na qual as partes contratantes 
(representando pessoas racionais e morais, isto é, livres e iguais) escolhem, sob um “véu de ignorância” 
(veil of ignorance), os princípios de justiça que devem governar a “estrutura básica da sociedade” (basic 
structure of society). Esta, por sua vez, traduz o modo pelo qual as instituições sociais, econômicas e 
políticas (constituição política, economia, sistema jurídico, formas de propriedade) se estruturam 
sistemicamente para atribuir direitos e deveres aos cidadãos, determinando suas possíveis formas de 
vida (projetos e metas individuais, ideias do bem, senso de justiça). Por exemplo, numa sociedade 
injusta — isto é, muito remota da “sociedade bem ordenada” — será muito improvável que alguém que 
nasce numa favela ou nas camadas mais pobres da sociedade possa aspirar a um cargo, por exemplo, de 
desembargador ou até mesmo a uma profissão liberal, como a de executivo ou neurocirurgião.” 
(OLIVEIRA, 2003, p. 14).  
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atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definem a 

distribuição apropriada dos benefícios e encargos da cooperação social” (RAWLS, 

2000, p. 5). 

A sociedade bem ordenada não foi pensada somente para a promoção do bem 

de seus membros através do sistema de cooperação, mas também para ser regulada 

por uma concepção pública de justiça, é uma sociedade onde “(1) todos aceitam e 

sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça, e (2) as instituições 

sociais básicas geralmente satisfazem, e geralmente se sabe que satisfazem esses 

princípios” (RAWLS, 2000, p. 5).  

Como as pessoas possuem planos e objetivos diferentes e rivais em muitos 

momentos, a solução rawlsiana para o dissenso é que os cidadãos reconheçam uma 

concepção compartilhada e pública de justiça para mediar sua socialização, essa 

concepção é que constitui a carta fundamental dessa sociedade bem ordenada. Porém, 

como existem inúmeras concepções de justiça, a busca de Rawls é de desenvolver uma 

concepção que alcance algum acordo político e seja pactuada na constituição política e 

no ordenamento legal. 

Apesar de a constituição política ser um dos elementos constitucionais 

essenciais, ela faz parte primeiramente da estrutura básica. Um dos temas em TJ é o 

da justiça social, e o objeto principal dessa justiça é a estrutura básica da sociedade, ou 

seja, a maneira como as instituições sociais distribuem os direitos e deveres 

fundamentais e estabelecem a repartição das vantagens da cooperação social. Dentre 

as principais instituições sociais está a constituição política e as ordenações básicas 

econômicas e sociais, as quais são regidas pelos princípios de justiça. 

  

a ideia norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura básica da 
sociedade são o objeto do consenso original. São esses princípios que pessoas livres 
e racionais, preocupadas em promover seus próprios interesses, aceitariam numa 
posição inicial de igualdade como definidores dos termos fundamentais de sua 
associação. Esses princípios devem regular todos os acordos subsequentes; 
especificam os tipos de cooperação social que se podem assumir e as formas de 
governo que se podem estabelecer. A essa maneira de considerar os princípios da 
justiça eu chamarei de justiça como equidade. (RAWLS, 2000, p. 13) 
 

 

Os princípios de justiça não são escolhidos para todos os casos, afinal quanto 

maior o leque de questões maior também será a quantidade de princípios, com o 

aumento deles há um risco de choque entre eles, supervalorização de um princípio e 
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problemas de ponderação. Assim, não são princípios éticos para o dia-a-dia, nem para 

associações ou certos grupos, são princípios que serão escolhidos para a construção de 

uma concepção racional de justiça voltada para a estrutura básica de uma sociedade 

democrática. Essa estrutura básica distribui através da legislação os bens primários 

(ou bens sociais primários), que “são direitos, liberdades e oportunidades, assim como 

renda e riqueza” (RAWLS, 2000, p. 98). 

Os dois princípios de justiça são escolhidos a priori na teoria da justiça como 

equidade de Rawls, são princípios de uma justiça distributiva e social, essa teoria é 

definida pela função de seus princípios determinarem os direitos e deveres e 

justificarem uma divisão pactuável das vantagens sociais entre as partes. A ordenação 

dos princípios é a seguinte: 

 

(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 
adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema 
de liberdades para todos; e  
(b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em 
condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de 
beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o princípio de 
diferença). (RAWLS, 2003, p. 60) 
 

 
O primeiro princípio é o das liberdades básicas. O segundo princípio é 

subdividido em dois, princípio da igualdade equitativa de oportunidades (b.1) e o 

princípio da diferença (b.2). Eles obedecem à ordem lexical, o primeiro princípio (a) 

tem primazia sobre o segundo (b.1), e este sobre o “terceiro” (b.2).   

A escolha racional da constituição é feita na posição original 4  sob o véu da 

ignorância5, e é uma das escolhas primordiais da sociedade política, pois “os homens 

                                                     
4 “Na justiça como equidade a posição original de igualdade corresponde ao estado de natureza na teoria 
tradicional do contrato social. Essa posição original não é, obviamente, concebida como uma situação 
histórica real, muito menos como uma condição primitiva da cultura. E entendida como uma situação 
puramente hipotética caracterizada de modo a conduzir a uma certa concepção da justiça. Entre as 
características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a 
posição de sua classe ou o status social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e 
habilidades naturais, sua inteligência, força, e coisas semelhantes. Eu até presumirei que as partes não 
conhecem suas concepções do bem ou suas propensões psicológicas particulares.” (RAWLS, 2000, p. 
13). 
5 “O véu da ignorância, ao não permitir que ninguém conheça sua posição na sociedade para qual está 
escolhendo princípios reguladores, moldaria um sistema de decisão capaz de assegurar que os 
princípios escolhidos garantiriam o melhor possível para os que, porventura, iriam se encontrar na pior 
situação social. Mas ele permite a informação de que as pessoas têm interesses de ordem superior que 
devem ser garantidos por quaisquer princípios que sejam escolhidos. Esses interesses de ordem 
superior são deduzidos de conhecimentos genéricos a respeito das pessoas”. (SILVA, 2003, p. 70). 
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devem decidir de antemão como devem regular suas reivindicações mútuas e qual deve 

ser a carta constitucional de fundação de sua sociedade” (RAWLS, 2000, p. 13). 

Através de uma escolha racional, as partes elegem o bem público (com base na 

concepção de justiça), que é um planejamento de objetivos que serão buscados 

cooperativamente e com base no que consideram justo ou injusto. 

Embora Rawls não esteja construindo um procedimento que deva ser 

implantado nos sistemas constituintes para elaboração de uma constituição, uma vez 

que a posição original é hipotética e a-histórica, a questão é entender a posição original 

como um constructo abstrato de representação para diversos tipos de decisões da vida 

política e pública, dentre eles a escolha dos princípios fundamentais e 

consequentemente a carta magna. 

 

Após a fundamentação dos princípios de justiça, o véu da insciência descerra-se 
passo a passo, nos planos do estabelecimento de uma constituição, da simples 
legislação e da aplicação jurídica. Como as informações que se acrescentam a partir 
daí precisam estar em harmonia com os princípios já selecionados durante a 
subtração de informações, não pode haver maus imprevistos. Se quisermos 
assegurar tal coisa, no entanto, precisamos construir minuciosamente, de forma 
consciente ou mesmo preventiva, todos os teores normativos que possam 
representar um potencial estimulador para a autocompreensão e compreensão de 
mundo de cidadãos livres e iguais. (HABERMAS, 2002, p. 72) 

 

 A teoria da justiça como equidade pensa a situação da posição original e do véu 

da ignorância como mecanismos construtivos e teóricos que possam subsidiar um 

procedimento justo para a obtenção, em diferentes estágios e com as devidas 

cooperações, de um produto racional e razoável para cidadãos livres e iguais e suas 

instituições públicas. Rawls era ciente das diversas forças rivais por trás da escrita de 

uma constituição, bem como os propósitos que deveriam nortear uma emenda 

constitucional.  

Apesar das inúmeras críticas que Rawls recebeu, notadamente contra os 

conceitos da posição original e do véu da ignorância, a preocupação era pensar um 

sistema analítico de construção de uma carta constitucional embasada por princípios 

de justiça que refletissem as boas experiências de nosso passado político democrático 

e constitucional regidos por uma concepção pública de justiça. Nesse passado político 

que pode ser analisado, há uma notável influência do modelo de constitucionalismo 

norte-americano nos elementos constitucionais de Rawls. 
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 Segundo Rawls, a justiça como equidade começa com a escolha pública dos 

princípios fundamentais de uma concepção de justiça que visa ordenar as 

reivindicações sociais e ajustes institucionais. Após essa escolha, os cidadãos devem 

“escolher uma constituição e uma legislatura para elaborar leis, e assim por diante, 

tudo em consonância com os princípios da justiça inicialmente acordados” (RAWLS, 

2000, p. 14). Perceba que toda essa sequência procedimental é hipotética e pretende 

pactuar um acordo moral e político mínimo, onde os representantes políticos 

(legisladores eleitos) construirão um sistema amplo de normas sociais e institucionais. 

 

Portanto, na medida em que direitos, valores e normas politicamente objetivados 
numa Constituição são reivindicados através de práticas cotidianas intersubjetivas 
(pelo voto, por reformas constitucionais, por atos de desobediência civil, pelo 
exercício pleno da cidadania) as aparentes defasagens entre os ideais reguladores 
de uma situação hipotética (situação original, sociedade bem-ordenada, os dois 
princípios da justiça) e nossas experiências concretas de existência social são 
gradativamente corrigidas de forma a “consolidar” (entrench) o processo 
democrático-constitucional. (OLIVEIRA, 2003, p. 32-33) 
 

 
Na teoria da justiça como equidade as pessoas são consideradas livres e iguais, 

o que leva Rawls a acreditar que essas pessoas não escolheriam princípios irracionais, 

desarrazoados e contrários à dignidade da pessoa humana, por isso ele defende que 

provavelmente um princípio da utilidade não seria escolhido por essas pessoas, pois 

esse princípio “pode exigir para alguns, expectativas de vida inferiores, simplesmente 

por causa de uma soma maior de vantagens desfrutadas por outros” (RAWLS, 2000, 

p. 15). Nestes termos, pode-se dizer que a concepção de justiça como equidade que 

baliza a carta constitucional é contrária a toda forma de instrumentalização da vida 

humana, esse tipo postura inviabilizaria a cooperação social dos cidadãos e só restaria 

a coerção estatal para minimizar os conflitos. 

 A construção dessa constituição é desenvolvida graças a um tipo de ponderação 

política onde as partes pensam uma forma de sistema que possa aplicar os princípios 

de justiça na estrutura básica, isso ocorre na “sequência dos quatro estágios”, que é um 

“recurso para a aplicação dos princípios da justiça. Esse esquema é parte da teoria da 

justiça como equidade e não de uma explicação de como na prática procedem as 

legislaturas e convenções constituintes” (RAWLS, 2000, p. 217).  

 A ponderação política nesse sistema é exercida na forma de diferentes juízos 

que o cidadão deve fazer pois, na concepção rawlsiana, ele deve levar em  conta a justiça 



 
 
 
 
154 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

das políticas públicas e a legislação, e saber que as opiniões e interesses são plurais na 

sociedade. Tal indivíduo também terá que considerar que normatizações 

constitucionais são justas para equilibrar opiniões rivais sobre a justiça. Essas 

ponderações são encontradas no processo político que Rawls imagina “como uma 

máquina que toma decisões sociais quando é alimentada pelas concepções dos 

representantes e de seu eleitorado” (RAWLS, 2000, p. 212), como as máquinas podem 

ser mais justas do que outras, caberá aos cidadãos firmarem uma concepção completa 

da justiça que consiga analisar as leis e políticas públicas, e classificar procedimentos 

para selecionarem dentro do sistema democrático quais opiniões políticas serão 

transformadas em leis, o critério da maioria, por exemplo, seria um tipo procedimento 

adotado nesse processo político.  

Como esse processo pode aplicar mal a justiça procedimental, o cidadão precisa 

“verificar quando as leis elaboradas pela maioria devem ser obedecidas e quando 

devem ser rejeitadas, como não vinculantes. Resumindo, ele precisa saber determinar 

os fundamentos e limites das obrigações e deveres políticos” (RAWLS, 2000, p. 212), 

ou seja, ele terá que aprender a pensar como se fosse um legislador. Determinados os 

princípios de justiça na posição original, as partes fazem uma convenção constituinte 

para deliberar sobre a justiça e suas organizações políticas, quanto à construção 

originária da constituição na convenção, as partes receberiam essa incumbência por 

delegação. 

Para Rawls, a influência dos princípios de justiça escolhidos é essencial, pois os 

legisladores terão que planejar um sistema para os poderes constitucionais de governo 

e os direitos fundamentais com base nas restrições dos princípios; nesse estágio as 

partes analisam a justiça dos procedimentos diante das diversas concepções políticas 

rivais, após essa ponderação eles firmam consensualmente uma concepção de justiça, 

nessa fase o véu de ignorância já está sendo parcialmente retirado, como nos explica o 

autor:  

As pessoas na convenção não têm, naturalmente, nenhuma informação a respeito 
de indivíduos específicos: elas não conhecem sua própria posição social, seu lugar 
na distribuição de dotes naturais ou sua concepção do bem. Mas, além de 
possuírem um entendimento dos princípios de teoria social, elas agora conhecem 
os fatos genéricos relevantes a respeito de sua sociedade, isto é, suas circunstâncias 
e recursos naturais, seu nível de desenvolvimento econômico e cultura política, e 
assim por diante. Já não se limitam às informações implícitas nas circunstâncias 
da justiça. Tendo conhecimento teórico e conhecendo os fatos genéricos 
apropriados a respeito de sua sociedade, devem escolher a constituição justa mais 
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eficaz, que satisfaça os princípios da justiça e seja a mais bem projetada para 
promover uma legislação eficaz e justa. (RAWLS, 2000, p. 213) 
 

 
Como visto, o véu de ignorância vai cedendo espaço para uma análise mais real 

da sociedade e do dissenso que nela existe, pois como o núcleo duro da concepção de 

justiça e da constituição já foi pactuado, os ajustes institucionais vão sendo debatidos 

e positivados de forma mais específica. Parece haver um fio condutor nessa estrutura, 

a de optar por uma constituição principiológica prática, que consolida os princípios de 

justiça e é voltada para o desenvolvimento de leis eficazes e justas, enfim, todo o 

sistema desde o nível teórico até o operacional obedece a procedimentos e princípios 

que visem à eficiência institucional do programa, com regras claras e pactuadas em um 

consenso político público, ou seja, em seu ordenamento e políticas públicas. 

A via procedimental em Rawls é decisiva para uma constituição justa, esta surge 

de um procedimento justo idealizado para garantir um resultado justo. O 

procedimento é justo quando o processo político está de acordo com a constituição, e 

o resultado é a totalidade da legislação positivada, em que tanto o procedimento 

quanto o resultado são determinados pelos princípios de justiça enquanto critério 

avaliativo. Porém, um ideal de justiça procedimental perfeita tem como primeiro 

problema a dificuldade de elaborar esse procedimento justo. Na elaboração “as 

liberdades de cidadania igual devem ser incorporadas na constituição e protegidas por 

ela. Essas liberdades incluem a liberdade de consciência e de pensamento, a liberdade 

individual e a igualdade dos direitos políticos” (RAWLS, 2000, p. 213-214), no sistema 

político rawlsiano idealizado para uma democracia constitucional, o procedimento 

justo teria de incorporar, como requisito mínimo, essas liberdades.  

Na organização de uma constituição justa, os princípios de justiça selecionados 

determinam um modelo independente para o resultado esperado. Esse modelo é 

importante, pois reflete a preocupação dos constituintes com os eixos estruturais da 

concepção de justiça, nessa fase podemos estudar outras constituições justas ou outros 

modelos que, na prática, têm conseguido leis justas e eficazes. Esse é um estágio 

legislativo bastante requintado, pois estamos pensando na carta política e na legislação 

infraconstitucional conjuntamente para que o resultado via um procedimento justo e 

relacional, seja a de uma constituição justa e consequentemente de uma legislação 

derivada com grande probabilidade de ser justa e eficaz em sua aplicação.  
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A justiça de leis e políticas deve ser avaliada desta perspectiva. Propostas de 
projetos de lei são julgadas do ponto de vista de um legislador representativo que, 
como de costume, não conhece os dados particulares sobre si mesmo. Os diversos 
institutos legais devem satisfazer não apenas os princípios da justiça, mas também 
respeitar quaisquer limites estabelecidos na constituição. Por meio desse 
movimento de avanços e recuos entre os estágios da legislatura e da convenção 
constituinte, descobre-se a melhor constituição. (RAWLS, 2000, p. 215) 
 

 

Esse movimento de avanços e recuos é chamado de equilíbrio reflexivo na teoria 

de Rawls, e está incorporado ao processo de construção deliberativo nos estágios da 

convenção constitucional e da legislatura, esse movimento é uma técnica de  

argumentação onde se procura ponderar – até os limites da capacidade do juízo – a 

maior quantidade de cenários que possam conflitar com nosso acordo inicial, esse 

acordo é confrontado com outros argumentos para conseguir um resultado mais 

robusto diante das circunstâncias e argumentos ponderados. Em determinados temas 

avançamos dois passos na deliberação, mas em determinada questão temos que 

retroceder um passo, esse movimento de avanços e recuos permanece até as partes 

encontrarem um equilíbrio reflexivo, dialógico e pactuável. 

Toda essa ponderação do equilíbrio reflexivo é pautada pelos princípios de 

justiça. A divisão entre os estágios de elaboração da constituição e da legislação reflete 

os dois momentos da estrutura básica e os dois princípios de justiça:  

 

O primeiro princípio da liberdade igual é o padrão primário para a convenção 
constituinte. Seus requisitos principais são os de que as liberdades individuais 
fundamentais e a liberdade de consciência e a de pensamento sejam protegidas e 
de que o processo político como um todo seja um procedimento justo. Assim, a 
constituição estabelece um status comum seguro de cidadania igual e implementa 
a justiça política. O segundo princípio atua no estágio da legislatura. [...]. A 
segunda parte da estrutura básica contém as distinções e hierarquias de formas 
políticas, econômicas e sociais que são necessárias para a cooperação social eficaz 
e mutuamente benéfica. Assim, a prioridade do primeiro princípio de justiça em 
relação ao segundo se reflete na prioridade da convenção constituinte em relação 
ao estágio legislativo. (RAWLS, 2000, p. 216) 
 
 

É notável aqui a força dos princípios de justiça sobre a convenção constituinte 

(primeiro princípio) e no estágio legislativo (segundo princípio), vemos também que a 

ordem lexical entre os dois princípios é refletido em todo o processo político para 

produzir uma constituição que garanta as liberdades básicas de uma cidadania igual, 

que consiga ordenar as demais disposições políticas, econômicas e sociais para uma 

cooperação social eficaz, benéfica e estável. 
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O estágio final da sequencia é a aplicação das leis aos casos individuais, esse 

juízo é feito por magistrados e pelos gestores públicos e engloba o cumprimento das 

leis pelos cidadãos. Os fatos e reivindicações nesse estágio já não estão debaixo do véu 

da ignorância e podem ser conhecidos por todos e trabalhados de acordo com cada 

caso, conduta e circunstâncias; as questões da desobediência civil e a objeção de 

consciência são debatidas nesse estágio também.  

Em resumo, uma constituição justa “é aquela que delegados racionais, sujeitos 

às restrições do segundo estágio adotariam para a sua sociedade. De maneira 

semelhante, as leis e políticas justas são aquelas que seriam estabelecidas no estágio 

legislativo” (RAWLS, 2000, p. 217). Apesar de toda ordem que esses procedimentos e 

estágios aparentem, Rawls sabe que essa nossa justiça é imperfeita no tocante à 

resolução de grande parte de nossos problemas de política social e econômica. Uma 

parte da solução é utilizarmos na melhor das hipóteses, uma justiça procedimental 

quase pura, onde “as leis e políticas são justas desde que se situem dentro do âmbito 

permitido, e que a legislatura, de alguma forma autorizada por uma constituição justa, 

as tenha de fato estabelecido” (RAWLS, 2000, p. 218). 

Diante disso, a justiça como equidade pretende ser uma teoria da justiça mais 

coerente com nossos juízos ponderados (equilíbrio reflexivo), que aceita aprender com 

os erros encontrados em outros ordenamentos constitucionais, pretendendo ser 

também uma concepção de justiça melhor do que outras concepções que não se 

preocupam de fato com a justiça social e com a promoção da dignidade da pessoa 

humana.  

 Os princípios de justiça rawlsianos são como ele próprio diz, princípios de 

justiça social, e o princípio da liberdade (primeiro princípio) é prioritário sobre o 

princípio da igualdade. Com a prioridade da liberdade na teoria da justiça como 

equidade, seu tratamento vai além dela ser um direito positivado na constituição e 

especificado nas leis, “a liberdade é uma certa estrutura de instituições, um certo 

sistema de normas públicas que definem direitos e deveres” (RAWLS, 2000, p. 219). 

Desse modo, os representantes na convenção constituinte, ou os congressistas para 

legislarem uma lei ordinária, devem resolver como organizar os diversos tipos de 

liberdades para a construção de um sistema interconectado entre as liberdades, suas 

características e limitações, diante dos argumentos debatidos e de como serão na 

prática.  
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Da perspectiva da convenção constituinte, esses argumentos levam à escolha de 
um regime que garante a liberdade moral, a liberdade de pensamento e de fé, e de 
prática religiosa, embora essa última, como de costume, possa ser regulada pelo 
interesse do Estado da segurança e da ordem públicas. O Estado não pode 
favorecer nenhuma religião específica e não se pode vincular sanções ou 
incapacidades a nenhuma afiliação religiosa ou ausência dela. Fica rejeitada a ideia 
de um Estado confessional. (RAWLS, 2000, p. 230) 

 
 

 Com a escolha de um Estado laico, a liberdade religiosa e o direito de culto 

também entram no grande sistema da liberdade como estrutura de instituições, porém 

o cidadão tanto tem a liberdade de professar uma religião, como de não ter nenhuma, 

pode se filiar a ela e sair dela a qualquer momento. A apostasia (abandono da fé) não 

é um crime da ordem jurídica, mas uma escolha livre do cidadão que deve ser aceita 

pela associação religiosa, a esfera moral não pode determinar a esfera política. Rawls 

claramente aceita a primazia do justo sobre o bem, nessa ética deontológica a liberdade 

é ética e política, sendo o político a via utilizada para normatizar o jurídico, as 

instituições estatais e o governo. 

 

O governo não tem nenhuma autoridade para tomar associações legítimas ou 
ilegítimas assim como não tem essa autoridade no que se refere à arte e à ciência. 
Essas questões simplesmente estão fora do âmbito de sua competência, tal como é 
definida por uma constituição justa. Ao contrário, dados os princípios da justiça, o 
Estado deve ser entendido como a associação constituída por cidadãos iguais. O 
Estado não se preocupa com a doutrina religiosa e filosófica, mas regulamenta a 
busca, por parte dos indivíduos, de seus interesses espirituais e morais, de acordo 
com princípios com os quais eles próprios concordariam numa posição inicial de 
igualdade. Exercendo seus poderes dessa forma, o governo atua como o agente dos 
cidadãos e satisfaz as exigências de sua concepção comum de justiça. (RAWLS, 
2000, p. 230-231) 
 

 

 Assim, o governo constitucional é limitado por sua constituição política, suas 

leis e pela concepção de justiça dos cidadãos, os quais devem fiscalizar as ações de seus 

governantes e a manutenção de uma razão pública democrática. Ainda neste contexto, 

torna-se relevante observar que a ética racional que permeia a razão pública da 

concepção de justiça impõe um cuidado com as maiorias que queiram burlar pela via 

procedimental os princípios de justiça da ordem jurídica, como por exemplo, uma 

maioria conservadora tentando restringir as liberdades religiosas ou morais de alguns 

grupos minoritários. 
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A limitação da liberdade só se justifica quando for necessária para a própria 
liberdade, para impedir uma incursão contra a liberdade que seria ainda pior. Na 
convenção constituinte as partes devem, então, escolher uma constituição que 
garanta uma igual liberdade de consciência regulada unicamente por tipos de 
argumento geralmente aceitos, e que seja limitada apenas quando esse argumento 
indicar uma interferência razoavelmente certa nos fundamentos da ordem pública. 
A liberdade é regida pelas condições necessárias da própria liberdade. Ora, à luz 
desse princípio elementar tomado isoladamente, muitos motivos de intolerância 
aceitos em outras épocas estão equivocados. (RAWLS, 2000, p. 234-235) 
 

 

 Apesar do esforço na convenção constituinte e na elaboração da legislação 

infraconstitucional parecer hercúleo, os legisladores vão obtendo mais nitidez à 

medida que o véu da ignorância vai sendo retirado, quando podem comparar as demais 

experiências políticas e históricas para uma sociedade bem ordenada. Com base na 

aprendizagem de outros sistemas jurídicos, reforçamos na atualidade que a 

intolerância religiosa e a escravidão são casos repudiáveis diante dos princípios de 

justiça e da história constitucional moderna.  

 

O princípio norteador é o de se estabelecer uma constituição justa que garanta as 
liberdades da cidadania igual. Os justos devem guiar-se pelos princípios da justiça 
e não pelo fato de que os injustos não podem se queixar. Finalmente, deve-se 
observar que, mesmo quando a liberdade do intolerante é limitada para 
salvaguardar uma constituição justa, isso não se faz em nome da maximização da 
liberdade. As liberdades de alguns não são suprimidas simplesmente para 
possibilitar uma liberdade maior para outros. A justiça proíbe essa espécie de 
raciocínio em relação à liberdade, da mesma forma que o proíbe em relação à soma 
das vantagens. É apenas a liberdade do intolerante que deve ser limitada, e isso é 
feito para preservar a liberdade igual em uma constituição justa, cujos princípios 
os próprios intolerantes reconheceriam na posição original. (RAWLS, 2000, p. 
239-240) 

 

 As restrições a certos direitos e liberdades em alguns casos são feitas em nome 

da igual dignidade dos cidadãos e não por causa da expressividade ou força de alguma 

maioria. A crítica ao cálculo utilitarista é uma característica dessa ordem 

constitucional balizada pela justiça como equidade e sua principiologia expressa na 

concepção de justiça social e política, sendo a justiça política uma justiça 

constitucional.  

 
A justiça política tem dois aspectos que se originam do fato de que uma 
constituição justa é um caso de justiça procedimental imperfeita. Em primeiro 
lugar, a constituição deve ser um procedimento justo que satisfaz as exigências da 
liberdade igual; em segundo lugar, deve ser estruturada de modo que, dentre todas 
as ordenações viáveis, ela seja a que tem maiores probabilidades de resultar num 
sistema de legislação justo e eficaz. A justiça da constituição deve ser avaliada sob 
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os dois aspectos, à luz do que as circunstâncias permitem, e as avaliações são feitas 
a partir do ponto de vista da convenção constituinte. (RAWLS, 2000, p. 241) 

 

Para Rawls, o princípio da igualdade equitativa de oportunidades (segundo 

princípio de justiça) no procedimento político constitucional é entendido como o 

princípio da participação igual. “Ele exige que todos os cidadãos tenham um direito 

igual de participar no processo constituinte, estabelecendo as leis às quais eles devem 

obedecer, e de determinar o seu resultado final.” (RAWLS, 2000, p. 241).  

O princípio da igualdade na posição original se transforma em um direito igual 

de participação no processo constitucional, nele todas as partes possuem uma situação 

de igualdade formal, o objetivo é evitar os conchavos políticos que violem os princípios 

de justiça. Rawls acredita que a igualdade confere às partes um status igual como a de 

qualquer outra parte (cidadão), se essa parte é uma celebridade, político, magnata ou 

tenha qualquer outra posição de destaque na sociedade, essa é uma informação que os 

representantes das partes não possuem na posição original.  

A constituição justa já começa com as partes tendo uma igualdade justa de peso 

nas deliberações e votações, isso implica em uma representação equitativa em todo o 

processo constituinte. A constituição política é entendida como “o mais alto sistema de 

normas sociais para estabelecer normas” (RAWLS, 2000, p. 241), essa constituição 

dentro da teoria rawlsiana pode ser sintetizada em três elementos: 

 

Rawls elabora sua teoria a partir do modelo constitucional americano, que pode 
ser caracterizado por três elementos: (1) apenas um pequeno número de direitos 
civis e políticos são protegidos (o que corresponde ao primeiro princípio de justiça 
de Rawls); (2) uma prioridade absoluta desses direitos é estabelecida com relação 
aos objetivos políticos de interesse geral (a prioridade lexicográfica do primeiro 
princípio em relação ao segundo na teoria Rawlsiana); e (3) a supremacia dos 
tribunais em termos de direitos (especialmente a Suprema Corte) é reconhecida, o 
que se reflete no nítido contraste que o liberalismo "político" de Rawls estabelece 
entre princípios e valores políticos (onde incluiria direitos constitucionais) e 
concepções abrangentes do bem. (DE LA TORRE, 2016, p. 19) 

 

 
Por outro lado, Rawls (2000, p. 242) destaca alguns elementos do seu regime 

constitucional: a) a autoridade que seleciona as políticas sociais provém de um corpo 

de representantes previamente escolhido por eleições periódicas, o mandato possui 

duração estabelecida e o dever de prestar contas aos cidadãos; b) a assembleia 

legislativa tem poderes para elaborar leis e representar as diversas esferas da 

sociedade, c) os partidos políticos não são grupos de interesses em benefício próprio, 
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nem devem agir em prol de cargos no Executivo; d) há pluripartidarismo, e cada 

partido político deve possuir um estatuto com sua concepção do bem público; e) a 

constituição pode circunscrever o Legislativo de várias formas, organizar suas funções 

constitucionais e as regras específicas do parlamento; f) pode haver reforma na 

constituição através das emendas constitucionais, porém estas devem ser feitas com 

uma grande maioria do eleitorado e no devido tempo.  

Na parte das eleições, é reconhecido: o direito ao voto para os maiores de idade 

e em pleno uso das faculdades mentais; participação nos assuntos políticos; cada 

eleitor corresponde a um voto; as eleições são justas, periódicas e livres; o sistema de 

representação eleitoral é distrital; deve haver consultas sazonais do sentimento 

público através de plebiscitos ou outros modos; “há rigorosas proteções 

constitucionais para determinadas liberdades, particularmente para a liberdade de 

expressão e de reunião e para a liberdade de formar associações políticas. O princípio 

da oposição política leal é reconhecido” (RAWLS, 2000, p. 243).  

Apesar de a constituição justa buscar ser um sistema de normas obtido por meio 

de um processo de deliberação obtido de um consenso político mínimo, isso não 

implica em uma ditadura disfarçada e legitimada pelo procedimentalismo legal, pois 

Rawls é ciente do dissenso social e do interesse dos grandes grupos e de suas 

estratégias, a carga principiológica é incisiva na carta constitucional justamente para 

normatizar as regras de um jogo justo. 

Em O liberalismo político, Rawls defenderá um “dissenso razoável”, que é o 

reconhecimento da oposição entre doutrinas abrangentes razoáveis. “Sem a concepção 

de oposição leal, e sem um apego às regras constitucionais que a expressam e 

protegem, a política da democracia não pode ser conduzida adequadamente nem durar 

muito tempo” (RAWLS, 2000, p. 243). Com isso, os princípios da liberdade e 

igualdade política (princípio da participação) são ponderados em todo o sistema e 

voltados para diversas frentes, dentre elas sua adequação prática a uma constituição e 

sociedade plurais, fruto de diversas correntes e oposições normais da vida 

democrática. 

 
Os recursos tradicionais do constitucionalismo - legislativo bicameral, separação 
de poderes combinada com equilíbrio e controles, uma declaração de direitos com 
apreciação judicial - limitam a abrangência do princípio da participação. Suponho, 
porém, que essas ordenações são consistentes com a liberdade política igual, desde 
que restrições semelhantes se apliquem a todos e que os limites introduzidos 
tendam com o tempo a atingir igualmente todos os setores da sociedade. E isso 
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parece provável se o valor equitativo da liberdade política for preservado. (RAWLS, 
2000, p. 245) 

 

Desse modo, Rawls norteia sua teoria de um constitucionalismo ideal com os 

recursos históricos do constitucionalismo norte-americano, um legislativo bicameral, 

uma separação das funções dos poderes sob a teoria dos “freios e contrapesos”, uma 

constituição e legislação sujeitas à apreciação do controle de constitucionalidade, os 

quais ordenam as disposições específicas sobre liberdade e a participação cidadã. Para 

assegurar esses recursos na vida dos cidadãos, “a constituição deve tomar medidas 

para reforçar o valor dos direitos iguais de participação para todos os membros da 

sociedade. Deve garantir uma oportunidade equitativa de participação e de influência 

no processo político” (RAWLS, 2000, p. 245). 

Por outro lado, o ordenamento legal pode ser visto como uma expressão da 

razão pública, da razão dos cidadãos e das autoridades públicas agindo em colaboração 

para o bem político de todos6, um bem público e plural, e essa diversidade é protegida 

pela constituição justa que delimita as regras de uma “rivalidade equitativa” entre os 

diversos agentes e personalidades que atuarão como autoridades públicas ou 

representantes políticos.  

O princípio de participação pressupõe a pluralidade e uma cidadania ativa e 

livre, daí a importância da liberdade de pensamento e de reunião do primeiro princípio 

de justiça já estarem positivados (ordem lexicográfica) para que a participação não seja 

meramente formal ou feita sob coerção. “O que é essencial é que a constituição 

estabeleça direitos equitativos de participação nos negócios públicos e que sejam 

tomadas medidas para preservar o valor equitativo dessas liberdades” (RAWLS, 2000, 

p. 245).  

Na justiça como equidade a tentativa é expor uma estrutura principiológica 

onde as liberdades e igualdades fundamentais sejam garantidas de uma forma melhor 

                                                     
6 “[...]a legalidade como razão pública parte do modelo colaborativo, no qual, [...] (1) não se pressupõe 
uma distinção significativa entre os direitos de primeira e segunda geração (o que nos permite falar da 
força expansiva dos direitos constitucionais e a unidade do direito público como elementos que definem 
o paradigma constitucional dos direitos humanos); (2) as instituições políticas podem legitimamente 
limitar os direitos básicos, desde que o justifiquem adequadamente (quando a proporcionalidade e a 
ponderação são configuradas como o protótipo da razão pública); e (3) corresponde às instituições 
políticas, e não aos juízes, a responsabilidade última na definição e articulação dos direitos humanos 
(pela qual a revisão judicial é justificada como o instrumento definitivo para exigir tal responsabilidade, 
não para proteger a direitos individuais contra decisões majoritárias)” (DE LA TORRE, 2016, p. 19-20). 
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que as demais concepções poderiam fazer, daí a busca por um procedimento justo e 

deliberativo para a obtenção de uma constituição justa e eficaz:  

 
na convenção constituinte, o objetivo das partes é encontrar, entre as constituições 
justas (aquelas que satisfazem o princípio da liberdade igual), a que tem maiores 
probabilidades de conduzir a uma legislação justa e eficaz, em vista dos fatos 
genéricos em relação à sociedade em questão. A constituição é vista como um 
procedimento justo mas imperfeito, estruturado para garantir um resultado justo, 
na medida em que as circunstâncias o permitem. É imperfeito porque não há 
nenhum processo político factível que garanta que as leis estabelecidas segundo 
seus parâmetros serão justas. Nas atividades políticas não é possível atingir uma 
justiça procedimental perfeita (RAWLS, 2000, p. 392). 

 

Segundo Freeman (2016, p. 12), pode se dizer que Rawls buscou justificar uma 

constituição que tem semelhanças com a constituição dos Estados Unidos, contendo 

uma declaração de direitos, separação de poderes e revisão judicial. Uma das 

diferenças com o constitucionalismo norte-americano é que na teoria constitucional 

de Rawls há uma preocupação com a justiça social de possibilitar através dos 

princípios e das instituições, uma normatização que não somente assegure direitos e 

liberdades fundamentais, mas equalizar as desigualdades através da igualdade de 

acesso aos cargos públicos e com um sistema de redistribuição que melhore a vida dos 

menos favorecidos através do princípio da diferença. “Atualmente, as normas sociais 

e políticas nos Estados Unidos se concentram de modo crescente em seus membros 

mais ricos e permitem que sua riqueza ‘filtre’ a dos menos favorecidos” (FREEMAN, 

2016, p. 13). 

Para efetivar a justiça social, Rawls procura uma forma de justiça distributiva 

idealizada na concepção de justiça, pactuada na constituição política e desenvolvida 

por meio de leis e políticas públicas que procurem reduzir as desigualdades sociais. 

Como existem rivalidades entre as concepções de justiça, o princípio da diferença não 

é positivado na constituição, afinal nem todos concordariam com essa política social 

igualitarista, principalmente os mais ricos. A busca da justiça social e constitucional 

não é obtida somente no consenso político formal, mas também necessita de um 

consenso para viabilizar a prática eficaz na redistribuição dos bens, como através de 

um imposto sobre as grandes fortunas que possa ser efetivado. Por isso, o princípio da 

diferença é tão debatido e questionado. 

O princípio da diferença entra na ordem jurídica através da legislação 

infraconstitucional, ou seja, Rawls é consciente de que não há sociedade justa com o 
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aumento das desigualdades, principalmente a econômica. Por isso, o princípio da 

diferença está associado com o segundo princípio de justiça, pois não basta positivar 

na constituição a igualdade formal de participação e negar as condições necessárias 

para o exercício da cidadania. 

 

Supondo-se a estrutura de instituições exigida pela liberdade igual e pela igualdade 
equitativa de oportunidades, as maiores expectativas daqueles em melhor situação 
são justas se, e somente se, funcionam como parte de um esquema que melhora as 
expectativas dos membros menos favorecidos da sociedade. A ideia intuitiva é de 
que a ordem social não deve estabelecer e assegurar as perspectivas mais atraentes 
dos que estão em melhores condições a não ser que, fazendo isso, traga também 
vantagens para os menos afortunados (RAWLS, 2000, p. 80). 
 

 
Os menos favorecidos além de serem lembrados no princípio da diferença, 

também são pensados no conceito do mínimo social, uma das extensões iniciais do 

princípio da diferença. O nível do mínimo social, segundo Rawls (2000, p. 350), é 

especificado conforme as circunstancias econômicas permitirem, geralmente ele está 

ligado ao princípio da poupança justa e atende às necessidades básicas vitais e sociais 

da pessoa humana. Weber (2013) entende que o mínimo social está associado à 

efetivação dos direitos fundamentais sociais, que expressam a realização do princípio 

da dignidade da pessoa humana, “é a partir da dignidade, como fundamento 

constitucional, que se justifica e até se mesmo se impõe o reconhecimento do direito 

ao mínimo existencial” (WEBER, 2013, p. 207).  

 Como visto, há claros indícios de uma teoria ideal da constituição em Rawls, a 

construção filosófica de uma constituição sintética7 e principiológica que busca ser 

uma constituição justa e eficaz foi um desafio que levou Rawls a ampliar 

posteriormente seu entendimento constitucional para outra órbita que TJ não lhe 

permitiu. Como ele admitiu posteriormente, grande parte da construção da justiça 

como equidade de TJ estava ordenada como sendo mais uma, dentre as muitas 

doutrinas morais abrangentes. 

                                                     
7  Como o paradigma constitucional de Rawls é a constituição norte americana de 1787, é possível 
caracterizar essa constituição quanto à extensão como sendo sintética (sucinta). “Constituição Sintética: 
é aquela elaborada de forma sucinta (resumida) e que estabelece os princípios fundamentais de 
organização do Estado e da sociedade preocupando-se em desenvolver no seu bojo apenas as matérias 
constitucionais típicas (Organização e estruturação do Estado e Direitos Fundamentais). Em regra, são 
Constituições eminentemente principiológicas.” (FERNANDES, 2020, p. 46). 
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Em O Liberalismo Político o foco foi elaborar uma concepção política de justiça 

para uma sociedade plural8 sob a ênfase do político, onde as diversas doutrinas morais 

poderiam endossar uma concepção política consensual e praticável, mas isso é palco 

para outro debate. Assim, desde TJ até Liberalismo a preocupação com uma sociedade 

mais justa, igualitária e estável permanece um desafio, e que só é possível assegurar os 

direitos e liberdades fundamentais dentro de um Estado constitucional, democrático 

e justo.  

 

Considerações finais 

  

A estrutura das instituições rawlsianas é bastante delimitada pelos princípios 

de justiça, sendo a constituição política umas das mais importantes nesse sistema, a 

justiça social é sempre pensada em vias de estabelecer algum equilíbrio moral com 

base no consenso, um acordo político que possa ser minimamente pactuado e 

efetivado, ainda que existam resistências e percalços, bem como a necessidade de 

ajustes. O procedimento da justiça imperfeita é utilizado justamente por isso, pois o 

sistema legal deve estar aberto às situações que mais cedo ou mais tarde possam 

ocorrer no jogo democrático. A própria constituição está aberta às emendas 

constitucionais e as leis ordinárias também podem passar pelas revisões necessárias. 

O modelo de carta política ideal de Rawls é a constituição dos Estados Unidos da 

América. 

A escolha a priori dos princípios da justiça, o artifício da posição original e o 

conceito do véu da ignorância são pontos determinantes em uma teoria constitucional 

em Rawls, uma teoria que é pensada para ser desenvolvida para a estrutura básica da 

sociedade, para realizar uma redistribuição mais igualitária respaldada pelo ideal de 

uma justiça social. Assim, não é uma teoria constitucional prolixa, mas sintética, 

deliberativa, procedimental e em busca de um consenso político mínimo conforme a 

justiça como equidade, que é pensada enquanto uma base ética e idealista que melhor 

se adeque a uma sociedade bem ordenada e aos nossos juízos bem pesados.  

Rawls não tem o objetivo de desenvolver uma teoria constitucional completa, 

sua filosofia revela em muitos momentos elementos de uma teoria constitucional, que 

                                                     
8  “[...] uma concepção política de justiça para a estrutura básica a partir da ideia fundamental da 
sociedade como um sistema duradouro e equitativo de cooperação entre cidadãos considerados livres e 
iguais.” (RAWLS, 2000, p. 53). 
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em TJ é um tipo de construção ciente das rivalidades entre as diferentes concepções 

de justiça e com um viés de neutralidade no procedimento de justificação ética através 

dos princípios de justiça retirados da história constitucional que, Rawls acredita serem 

os pontos basilares para uma teoria constitucional e democrática. A constituição 

política e justa é compreendida enquanto o mais elevado sistema de normas, ela 

delimita as funções dos três poderes, apresenta os direitos fundamentais e a 

organização do Estado e de algumas instituições.  

O processo de elaboração da convenção constitucional e das leis 

infraconstitucionais é muito rico e interligado, de forma que as principais leis 

ordinárias são pensadas em conjunto para respeitarem a constituição que também está 

construção na posição original e sob a técnica do equilíbrio reflexivo. À medida que o 

véu da ignorância é levantado as situações e complexidades aumentam, as leis 

precisam ser reformuladas e outras novas devem ser criadas, como as desigualdades 

já são vistas com mais corpo, o princípio da diferença é positivado para fazer valer o 

ideal social da justiça como equidade, e a política do mínimo existencial é trabalhada 

para garantir os direitos básicos e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Enquanto isso, os bens primários são distribuídos equitativamente, as 

liberdades iguais do primeiro princípio vão robustecendo o ordenamento e 

respaldando os direitos dos cidadãos, a participação política destes é protegida pelo 

princípio da igualdade equitativa, o qual também dispõe de um sistema equitativo que 

possibilite as vias de acesso aos diferentes cargos políticos e privados abertos à escolha 

e mérito dos que os desejarem assumir. Como não há perfeição, o princípio da 

diferença atua para equanimizar as desigualdades sociais e econômicas através de um 

sistema redistributivo que beneficie a todos, principalmente aos menos favorecidos, 

pois o ideal de uma constituição justa é também uma busca de efetivar a justiça social.  
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8. O ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO HUMANO/FUNDAMENTAL: 

JUSTIÇA GRATUITA, ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-8  

Marcos Martins de Oliveira1 

É muito comum na legislação, doutrina e jurisprudência o emprego inadequado 

da expressão “assistência judiciária” quando deveria ter utilizado a expressão 

“gratuidade judiciária” ou “justiça gratuita”.  

A despeito de serem constantemente utilizadas como sinônimos, os conceitos 

de justiça gratuita, de assistência judiciária e de assistência jurídica são distintos. 

É neste contexto jurídico que serão analisados os conceitos de justiça gratuita, 

assistência judiciária e assistência jurídica de modo que, ao final, tenhamos uma 

compreensão de que tais institutos jurídicos não devem ser tratados como sinônimos. 

Nestes termos, o enfoque sobre o tema será dado à Defensoria Pública como o órgão 

incumbido pelo Estado de exercer a assistência jurídica aos necessitados. 

Didier Jr. e Oliveira firmam os contornos adequados de cada expressão: 

 

A despeito de serem constantemente utilizadas como sinônimos, os conceitos de 
justiça gratuita, de assistência judiciária e de assistência jurídica são distintos: 
a) justiça gratuita, ou benefício da gratuidade, ou ainda gratuidade judiciária, 
consiste na dispensa da parte do adiantamento de todas as despesas, judiciais ou 
não, diretamente vinculadas ao processo, bem assim na dispensa do pagamento 
dos honorários de advogado; 
b) assistência judiciária é o patrocínio gratuito da causa por advogado público (ex.: 
defensor público) ou particular (entidades conveniadas ou não com o Poder 
Público, como, por exemplo, os núcleos de prática jurídica das faculdades de 
direito); 
c) assistência jurídica compreende, além do que já foi dito, a prestação de serviços 
jurídicos extrajudiciais (como, por exemplo, a distribuição, por órgão do Estado, 
de cartilha contendo direitos básicos do consumidor) - trata-se, como se vê, de 
direito bem abrangente.2 

                                                     
1 Professor Auxiliar da Universidade Estadual do Piauí – Campus Drª.Josefina Demes – Floriano – PI. 
Especialista em Direito Público pela UFPI. Especialista em Direito Privado pela UFPI. Especialista em 
Direito Processual Civil pela Estácio de Sá. Mestrando em Direito pela Universidade Católica de Santos. 
Defensor Público do Estado do Piauí. E-mail: marcosmartinsoliveira2007@hotmail.com/ 
mdecamelotti3@gmail.com 
2 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Benefício da justiça gratuita. 3 ed. Salvador-BA: Juspodivm, 
2008. p.10-11. 
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Frederico Lima complementa os conceitos já colacionados: 

 

A assistência judiciária gratuita exprime, por sua vez, a noção de atividade, 
desempenhada por profissional do direito e circunscrita ao campo processual, em 
que não há contraprestação financeira pela parte beneficiária. É espécie de 
assistência jurídica. 
A assistência jurídica integral e gratuita é igualmente atividade, embora se aplique 
ao universo jurídico, ou, em termos mais simples, é o auxílio que ocorre dentro ou 
fora do processo judicial.3 
 

 
Castro e Giostri também fazem a distinção da assistência jurídica e da judiciária: 

 

Distinguindo-se de ambos os institutos, a assistência jurídica tem conotação 
mais ampla. Não só abrange a assistência judiciária em sentido estrito, 
como também a prestação de informação e consultoria jurídicas, 
visando não necessariamente à propositura de ação judicial, mas ao efetivo 
esclarecimento aos hipossuficientes de quais sejam seus direitos e obrigações 
numa relação jurídica, orientando-os quanto às providências necessárias à 
composição extrajudicial de interesses em conflito, assim como prevenir litígios.4 
(destaques nossos). 
 

 
Vale ressaltar que está entre os direitos e garantias fundamentais o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos 

(art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 05.10.1988). Esse dispositivo diz que “o 

Estado prestará ...”. 

A norma constitucional já traz algumas importantes noções. O direito à 

assistência jurídica gratuita no Brasil é um dever do Estado, deve ser integral e deve 

ser deferido a quem provar que não possui recursos para contratar um advogado. Daí 

exsurgem algumas consequências. 

A primeira consequência é o papel estatal de viabilizar esse importante direito 

fundamental, que se projetado para a esfera internacional se transforma em direito 

humano. O papel do Estado como garantidor desse direito foi recentemente afirmado 

por Resolução da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA): 

 

DESTACANDO el compromiso de los Estados Miembros de la OEA 
respecto de los derechos humanos de todas las personas, el derecho a 
defender y promover los derechos humanos; la importante y legítima labor 

                                                     
3 LIMA, Frederico Rodrigues Viana. Defensoria Pública. Salvador-BA: Editora Juspodivm, 2010. p.74. 
4 CASTRO, Aloísio Pires de; GIOSTRI, Paulo Fernando de Andrade. Assistência jurídica: direito ao 
acesso à ampla e efetiva assistência jurídica. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. Porto 
Alegre: Síntese, mai-jun. 2001. v. 11. p. 122. 
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que realizan todas aquellas personas que de forma pacífica se manifiestan, 
expresan su opinión, denuncian públicamente abusos y violaciones de derechos 
humanos, educan sobre los derechos, buscan justicia, verdad, reparación y 
no repetición frente a las violaciones de derechos, entre otras actividades 
de promoción y protección de derechos humanos,5 (destaques nossos). 

 
 

Também desse dispositivo constitucional decorre a necessária compreensão de 

que a assistência jurídica gratuita prestada pelo Estado é um direito 

fundamental/humano que assegura o acesso à justiça e, a fortiori, viabiliza o exercício 

de outros direitos fundamentais/humanos, como percebeu a Assembleia Geral da 

OEA: 

1. Afirmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano 
fundamental es, a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio 
de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados. 
2. Apoyar el trabajo que vienen desarrollando los Defensores Públicos Oficiales de 
los Estados del Hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial para el 
fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia. 6 
(destaques nossos). 
 

 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento 

jurídico brasileiro pelo Decreto n.º 678, de 06.11.1992, estabelece no artigo 8.2.e) o 

direito irrevogável de ser assistido por um defensor fornecido pelo Estado, pago ou 

não, de acordo com a lei doméstica, se o acusado não se defender ou nomear defensor 

dentro do prazo estabelecido por lei. 

A Assembleia Geral da OEA afirmou a obrigação estatal de garantir esse direito: 

 

AFIRMANDO TAMBIÉN que los Estados Miembros tienen la obligación de 
respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales de los que son parte y en sus legislaciones internas, eliminando 
los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de 
manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia;7 (destaques 
nossos).   
 

 
Esse papel é exercido por uma instituição criada pelo Constituinte de 1988, qual 

seja, a Defensoria Pública. No art. 134, da CF/1988 está disposto: 

 

                                                     
5  AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18). Disponível em http://aidef.org/wp-content/uploads/2018/06/AG-
RES.-2928-XLVIII-O-18.pdf. Acesso em 14.06.2020. 
6  AG RES 2656 (XLI-O/11). Disponível em http://aidef.org/wp-
content/uploads/2016/07/1371567651AGRES-2656.pdf. Acesso em 14.06.2020.  
7 Ibidem. 

http://aidef.org/wp-content/uploads/2018/06/AG-RES.-2928-XLVIII-O-18.pdf
http://aidef.org/wp-content/uploads/2018/06/AG-RES.-2928-XLVIII-O-18.pdf
http://aidef.org/wp-content/uploads/2016/07/1371567651AGRES-2656.pdf
http://aidef.org/wp-content/uploads/2016/07/1371567651AGRES-2656.pdf
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A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 80, de 2014) 

 

 À Defensoria Pública incumbe a assistência jurídica dos necessitados, conceito 

que por vezes é tratado na doutrina e jurisprudência brasileiras como sinônimo de 

justiça gratuita ou gratuidade judiciária. Esta expressão deve ser reservada para 

isenções de despesas processuais em sentido amplo, como se verá adiante. 

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 

4.163/SP: 

É dever constitucional do Estado oferecer assistência jurídica gratuita aos que não 
disponham de meios para contratação de advogado, tendo sido a Defensoria 
Pública eleita, pela Carta Magna, como o único órgão estatal predestinado ao 
exercício ordinário dessa competência. Daí, qualquer política pública que 
desvie pessoas ou verbas para outra entidade, com o mesmo objetivo, 
em prejuízo da Defensoria, insulta a Constituição da República (STF – 
Pleno – ADI 4.163/SP – relator min. Cezar Peluso, decisão: 29/2/2012). 
(destaques nossos). 

 
 
A noção de integralidade da assistência jurídica indica que o serviço prestado 

pela Defensoria Pública aos necessitados é amplo/completo, pois abrange orientações, 

consultorias, aconselhamentos jurídicos, atividades jurídicas educativas, atuação em 

demandas administrativas, ministração de palestras, participação de debates, 

entrevistas, composição de conselhos que tutelam direitos humanos, celebração de 

acordos extrajudiciais, mediação, recomendações ao Poder Público, celebração de 

termos de ajustamento de conduta na forma da Lei da Ação Civil Pública, além da 

assistência judiciária gratuita, que compreende o ajuizamento e acompanhamento de 

demandas judiciais individuais e/ou coletivas. 

Nesse ponto, reside a vantagem do sistema adotado pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988, Defensores Públicos concursados e remunerados pelo Estado: 

 

No Brasil, o legislador constituinte fez a adoção expressa do salaried 
staff model, incumbindo a Defensoria Pública de realizar a assistência jurídica 
integral e gratuita dos necessitados (artigo 134 da CF). 
Com isso, formalizou-se a opção pela criação de organismo estatal 
destinado à prestação direta dos serviços jurídico-assistenciais, com 
profissionais concursados, titulares de cargos públicos efetivos e 
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remunerados de maneira fixa diretamente pelo Estado, sob regime de 
dedicação exclusiva (artigo 134, parágrafo 1º, da CF).8 (destaques nossos). 

 
 

Esse modelo se contrapõe ao judicare, adotado no Brasil subsidiariamente: 

 

Ressalta-se, entretanto, que sistema judicare pode ser ainda encontrado de 
maneira subsidiária no modelo brasileiro de assistência jurídica, sendo aplicável 
nas hipóteses em que a Defensoria Pública não tenha sido adequadamente 
estruturada para exercer amplamente suas funções institucionais (artigo 5º, 
parágrafo 2º, da Lei 1.060/1950, não revogado pelo artigo 1.072, III do CPC/2015). 
Nesses casos, o juiz encontra-se autorizado a realizar a nomeação de advogado 
dativo para exercer o patrocínio jurídico dos necessitados, possuindo o 
profissional nomeado direito ao recebimento de honorários fixados judicialmente, 
segundo tabela organizada pelo conselho seccional da OAB, e pagos pelo Estado 
(artigo 22, parágrafo 1º, da Lei 8.906/1994).9  

 
 

O autor deste capítulo considera o uso do judicare no Brasil flagrantemente 

inconstitucional ante a expressa opção da Constituição Cidadã pelo salaried staff 

model e pelo modelo público institucionalizado. Ao entrelaçar o inciso LXIV, do art. 

5º, com o art. 134, a CF/88 explicitou direta e literalmente: O Poder Público quando 

presta/patrocina/custeia a assistência jurídica o faz por intermédio da instituição 

Defensoria Pública, a qual detém o monopólio estatal desse serviço/atividade estatal. 

Noutro giro, a inobservância do salaried staff model vai na contramão da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das recomendações da Assembleia 

Geral da Organização dos Estados Americanos. 

Corroborando o afirmado acima, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

inconstitucionalidade da Lei n.º 8.865/2006 do Rio Grande do Sul que previu a 

imposição à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte de prestar de assistência 

judiciária gratuita durante os finais de semana aos necessitados presos em flagrante 

delito, mediante remuneração ao estudante que atuasse na demanda. No voto do 

ministro Dias Toffoli, relator da ADI, o papel da Defensoria Pública como prestador do 

serviço público e, portanto, destinatário dos recursos públicos com essa finalidade 

restou afirmado: 

                                                     
8 Franklyn Roger Alves Silva e Diogo Esteves. O modelo brasileiro de assistência jurídica estatal gratuita. 
Disponível em https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/tribuna-defensoria-modelo-brasileiro-
assistencia-juridica-estatal-gratuita. Acesso em 14.06.2020. 
9 Franklyn Roger Alves Silva e Diogo Esteves. O modelo brasileiro de assistência jurídica estatal gratuita. 
Disponível em https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/tribuna-defensoria-modelo-brasileiro-
assistencia-juridica-estatal-gratuita. Acesso em 14.06.2020. 

https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/tribuna-defensoria-modelo-brasileiro-assistencia-juridica-estatal-gratuita
https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/tribuna-defensoria-modelo-brasileiro-assistencia-juridica-estatal-gratuita
https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/tribuna-defensoria-modelo-brasileiro-assistencia-juridica-estatal-gratuita
https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/tribuna-defensoria-modelo-brasileiro-assistencia-juridica-estatal-gratuita
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O escopo da legislação [LE/RS nº 8.865/2006] é o suprimento parcial da 
deficiência do poder público em assegurar aos hipossuficientes o direito à 
assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88) e o amplo acesso 
à Justic ̧a (art. 5º, XXXV, CF/88). Desse modo, ao invés de o Poder Público 
desempenhar esse dever fundamental por intermédio da Defensoria 
Pública, a teor do art. 134 da Constituição Federal, procurando, ao 
máximo, mitigar as deficiências dessa instituição permanente e 
essencial à Justiça, o legislador potiguar, em substituição, impôs, nos casos de 
ausência de defensor público constituído, que essa atividade fosse desempenhada 
por estudantes da universidade estadual, a qual, frise-se, tem por objetivo precípuo 
as atividades de ensino superior, mas que, aos finais de semana e feriados, passaria 
a desempenhar, obrigatoriamente, por intermédio de seu corpo de alunos e 
professores, funções de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes 
financeiramente. Note-se, inclusive, que essa atividade, conforme dispõe o art. 2º, 
§ 2º, da lei estadual, deve ensejar o pagamento, pelo Poder Executivo, de 
‘remuneração ao estudante/plantonista’” (STF – Pleno – ADI 3.792/RN – relator 
min. Dias Toffoli, decisão: 22/9/2016). (destaques nossos). 
 

 
 A possibilidade de o Estado firmar convênios com entidades para fins de 

prestação terceirizada do serviço de assistência judiciária gratuita restou rechaçada 

pela jurisprudência que obrigou o Estado de Santa Catarina a criar a instituição 

“Defensoria Pública” na medida em que se reconheceu que a análise conjugada do art. 

5º, LXXIV com o art. 134, ambos da Constituição Federal. Nesse sentido, transcreve-

se parte de notícia encontrada na revista Consultor Jurídico: 

 

OAB-SC não pode atuar no lugar da Defensoria Pública 
3 de maio de 2014, 10h01 
A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou ilegal a 
renovação do convênio entre o governo do estado e a Ordem dos Advogados do 
Brasil em Santa Catarina para a prestação de serviços jurídicos gratuitos, 
chamados de advocacia dativa. Segundo o relator do caso, desembargador federal 
Fernando Quadros da Silva, já existem candidatos aprovados em concurso público 
para atuar como defensores, e portanto a renovação do convênio não faz mais 
sentido. 
“Ao celebrar novo convênio com a OAB para prestação do serviço próprio da 
Defensoria Pública, a administração inverte a lógica legal, fixando como regra a 
atuação da Defensoria Pública Dativa e, como exceção, a Defensoria Pública 
instituída pela Constituição da República”, escreveu o desembargador.10  
 

 

Essa decisão restou confirmada pelo Supremo Tribunal Federal: 

 

 

                                                     
10 OAB-SC não pode atuar no lugar da Defensoria Pública. Revista Consultor Jurídico, 3 de maio de 
2014, 10h01. Disponível em https://www.conjur.com.br/2014-mai-03/oab-sc-nao-atuar-lugar-
defensoria-publica-decide-trf. Acesso em 15.06.2020.   

https://www.conjur.com.br/2014-mai-03/oab-sc-nao-atuar-lugar-defensoria-publica-decide-trf
https://www.conjur.com.br/2014-mai-03/oab-sc-nao-atuar-lugar-defensoria-publica-decide-trf
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedentes as Ações 
Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs) 3892 e 4270 para declarar a 
inconstitucionalidade de normas do Estado de Santa Catarina que dispõem sobre 
a defensoria dativa e a assistência judiciária gratuita. Atualmente, o estado não 
possui defensoria pública e a população hipossuficiente recebe prestação jurídica 
gratuita por meio de advogados dativos indicados pela seccional catarinense da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC).11 
 

 

A superioridade do modelo público-institucionalizado sobre o judicare não 

passou despercebido do ministro Joaquim Barbosa no julgamento acima indicado: 

 

O ministro Joaquim Barbosa fez um paralelo entre a exclusividade do defensor 
público ao atendimento do hipossuficiente e a prioridade que o advogado dativo 
pode dar às demandas privadas. Não se pode ignorar que enquanto o defensor 
público, integrante de carreira específica, dedica-se exclusivamente ao 
atendimento da população que necessita dos serviços de assistência, o advogado 
privado convertido em defensor dativo certamente prioriza os seus clientes que 
podem oferecer uma remuneração maior do que aquela que é repassada pelo 
estado, a qual observa a tabela de remuneração básica dos serviços de advogados, 
ressaltou. 
[...] 
Veja-se, a título de exemplo, o fato de que a defensoria dativa organizada 
pelo Estado de Santa Catarina com o apoio da OAB local não está 
preparada e tampouco possui competência para atuar, por exemplo, 
na defesa dos interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos 
dos hipossuficientes residentes naquele estado, atribuição que se 
encontra plenamente reconhecida à defensoria pública, disse o 
ministro.12 (destaques nossos). 
 

 

No item 5 da AG RES 2656 (XLI-O/11) se encontra: “Alentar a los Estados que 

aún no cuenten con la institución de la defensa pública, que consideren la posibilidad 

de crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos”.13. Igualmente: 

 

6. Sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país, destacar 
la importancia de la independencia, autonomía funcional, financiera 
y/o presupuestaria, de la defensa pública oficial, como parte de los 
esfuerzos de los Estados Miembros para garantizar un servicio público 
eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros 

                                                     
11 STF julga inconstitucional atuação da OAB no lugar da defensoria pública em SC. Disponível em 
https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3054191/stf-julga-inconstitucional-atuacao-da-oab-no-lugar-da-
defensoria-publica-em-sc. Acesso em 15.06.2020.  
12 STF julga inconstitucional atuação da OAB no lugar da defensoria pública em SC. Disponível em 
https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3054191/stf-julga-inconstitucional-atuacao-da-oab-no-lugar-da-
defensoria-publica-em-sc. Acesso em 15.06.2020.  
13 Disponível em http://aidef.org/wp-content/uploads/2016/07/1371567651AGRES-2656.pdf. Acesso 
em 14.06.2020. 

https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3054191/stf-julga-inconstitucional-atuacao-da-oab-no-lugar-da-defensoria-publica-em-sc
https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3054191/stf-julga-inconstitucional-atuacao-da-oab-no-lugar-da-defensoria-publica-em-sc
https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3054191/stf-julga-inconstitucional-atuacao-da-oab-no-lugar-da-defensoria-publica-em-sc
https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3054191/stf-julga-inconstitucional-atuacao-da-oab-no-lugar-da-defensoria-publica-em-sc
http://aidef.org/wp-content/uploads/2016/07/1371567651AGRES-2656.pdf
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poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo 
mandato sea el interés de su defendido o defendida.14 (destaques nossos). 
 

 
Frederico Lima, após estabelecer a verdadeira abrangência dos termos, aponta 

a Defensoria Pública como o órgão incumbido pelo Estado de exercer a assistência 

jurídica aos necessitados, já que não atua somente no contencioso jurisdicional, senão 

vejamos: 

Já a Defensoria Pública nada mais é que a instituição estatal encarregada de 
prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos. É, portanto, quem desempenha a atividade.15 
 

 

A assistência judiciária gratuita, implica patrocínio gratuito de uma demanda 

judicial, atuação de um defensor público em um processo judicial, promovendo o 

direito humano de “acesso à justiça”, no viés de Capelletti e Garth. Observe-se que é 

um elemento da assistência jurídica gratuita. 

O acesso à justiça é importante direito humano reconhecido em vários 

instrumentos internacionais, quais sejam, no artigo 10 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos nos 

Artigos 6º e 13º da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, nos artigos 2º e 14º 

do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e no artigo 47 da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. Acerca desse direito: 

 

Segundo a Corte IDH, a segunda frente de proteção fornecida pelo art. 8º se volta 
ao direito de acesso à justiça, intimamente relacionado com o devido processo 
legal. Afinal, de nada adiantaria a previsão de garantias que vinculam a 
atuação procedimental e material das autoridades públicas se os 
indivíduos pudessem ser arbitrariamente impedidos de acessar as 
instâncias competentes para decidir sobre seus direitos. A fórmula “toda 
pessoa tem o direito de ser ouvida [...] na determinação de seus direitos e 
obrigações”, assim, importa dizer que os indivíduos devem poder submeter ao 
Estado eventuais controvérsias, quer entre particulares, quer com a 
Administração, cuja resolução é necessária para essa determinação, o que se faz 
notadamente por meio do acesso ao Poder Judiciário.16 (destaques nossos). 
 

 
Numa  primeira  síntese,  pode-se  afirmar  que  a  assistência jurídica integral e 

                                                     
14  AG/RES. 2821 (XLIV-O/14). Disponível em 
https://www.anadep.org.br/wtksite/grm/envio/2408/Res._OEA_2821-2014.pdf. Acesso em 
14.06.2020. 
15 LIMA, Frederico Rodrigues Viana. Defensoria Pública. Salvador-BA: Editora Juspodivm, 2010. p.74. 
16  Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin, Valerio de Oliveira Mazzuoli. Comentários à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p.177. 

https://www.anadep.org.br/wtksite/grm/envio/2408/Res._OEA_2821-2014.pdf
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gratuita é um serviço público essencial, categorizado como direito humano, cujo 

regramento se encontra no campo do direito administrativo, especialmente nas 

resoluções dos Conselhos Superiores das Defensorias Públicas, deferido e viabilizado 

pelo defensor público natural (LC 80/94, art. 4º-A, IV) para a demanda do 

hipossuficiente, mediante comprovação de insuficiência de recursos, observando a 

autonomia administrativa da Defensoria Pública e a independência funcional de seus 

membros, garantindo-se recurso ao Defensor Público Geral da decisão de 

indeferimento.    

Da síntese acima, cabe extirpar mais confusões terminológicas verificadas na 

praxe jurídica. O que vem a ser autonomia funcional e administrativa, independência 

funcional, e defensor natural? O que acontece quando o atendimento ao assistido é 

recusado? 

Estabelece o artigo 4º, parágrafo 8º, da Lei Complementar n.º 80/94, que “Se 

o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata 

ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o 

caso, outro Defensor Público para atuar”. Daí, emana o direito do assistido de ter a 

recusa de seu atendimento reavaliada internamente na Defensoria Pública, 

garantindo-se, desse modo, o duplo grau na esfera administrativa (CF/88, art. 5º, LV). 

Diverso é o procedimento em caso de suspeição ou impedimento do defensor: 

 

Por outro lado, se o defensor público recusar a atuação por algum motivo 
de consciência pessoal (uma avaliação subjetiva), deverá se declarar 
suspeito ou impedido (artigo 45, inciso VI, DPU; artigo 90, inciso VI, DPDF; e 
artigo 129, inciso VI; todos da LC 80/94), solicitando a distribuição do caso 
para o seu substituto ordinário.17 (destaques nossos). 

 
 
 

Como se disse, o gestor do direito à assistência jurídica gratuita é o defensor 

público natural. Mas, o que vem a ser defensor natural? É aquele que, tendo sido 

aprovado em concurso público de provas e títulos, regularmente empossado e lotado 

em um órgão de execução (uma defensoria pública) possui atribuição para uma 

determinada demanda em virtude de norma objetiva e prévia ao caso (normalmente é 

resolução do Conselho Superior que divide as atribuições entre as defensorias por 

                                                     
17 Caio Paiva. Além de um princípio, independência funcional é garantia do defensor. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2015-jun-16/tribuna-defensoria-alem-principio-independencia-
funcional-garantia-defensor#_ftnref. Acesso em 15.06.2020. 

https://www.conjur.com.br/2015-jun-16/tribuna-defensoria-alem-principio-independencia-funcional-garantia-defensor#_ftnref
https://www.conjur.com.br/2015-jun-16/tribuna-defensoria-alem-principio-independencia-funcional-garantia-defensor#_ftnref
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matéria, por território, entre outros critérios), assegurada a ele inamovibilidade e 

independência funcional (atuar de acordo com sua consciência e com a Constituição 

Federal, respondendo perante sua Corregedoria por eventuais infrações 

administrativas, mas sem subordinação a outros órgãos e poderes no exercício de sua 

atividade fim). Acerca da independência funcional do membro da Defensoria Pública: 

 

Também relevante afirmar que, como garantia dos membros da Defensoria 
Pública, a independência funcional, conforme a redação prevista na LC 
80/94, se relaciona apenas com o “desempenho de suas atribuições”, 
ou seja, para o exercício da atividade-fim: a prestação de assistência 
jurídica integral e gratuita. Logo, não há que se confundir independência 
funcional com independência administrativa[4]. Os defensores públicos estão 
vinculados à uma estrutura hierárquica administrativa, sujeitos, portanto, à uma 
divisão de tarefas, fixação de atribuições, expedientes organizacionais internos, 
dever de prestar informações aos órgãos de administração superior da instituição 
etc.18 (destaques nossos). 
 

 

Filovalter Moreira dos Santos Júnior explicita com clareza e concisão em que 

consiste a autonomia que a Constituição Federal deu à Defensoria Pública: “A 

autonomia da Defensoria Pública é a capacidade que a Instituição tem de autogestão, 

estando apenas vinculada ao cumprimento da Constituição e das leis, mas desobrigada 

a cumprir ordens ou recomendações de outros órgãos ou Poderes.”19  

Em outro aspecto, a atribuição de aferir a condição de necessitado para a 

assistência jurídica incumbe à própria Defensoria Pública dentro de sua 

independência funcional, conforme leciona Frederico Lima: 

 

A assistência jurídica integral e gratuita jamais poderia ser deferida pelo Poder 
Judiciário. Não só por se tratar de serviço público prestado exclusivamente pela 
Defensoria Pública, mas também pela circunstância de que a sua concretização não 
depende, em muitas vezes, de intervenção judicial. Existem inúmeras situações em 
que o serviço de assistência jurídica é prestado pela Defensoria Pública sem que o 
Poder Judiciário sequer tome conhecimento de sua atuação, a exemplo da defesa 
do assistido em processo administrativo disciplinar. 
O que o Poder Judiciário se encarrega de analisar e deferir é o direito à justiça 
gratuita, instituto consagrado pela Lei 1.060/50 e que possibilita à parte 
hipossuficiente isentar-se do pagamento antecipado das despesas processuais.20 

 

                                                     
18 Caio Paiva. Além de um princípio, independência funcional é garantia do defensor. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2015-jun-16/tribuna-defensoria-alem-principio-independencia-
funcional-garantia-defensor#_ftnref. Acesso em 15.06.2020. 
19 SANTOS JÚNIOR, Filovalter Moreira dos. A autonomia funcional da Defensoria Pública e o sistema 
de proteção dos direitos fundamentais. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 
3698, 16 ago. 2013. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/24571. Acesso em: 15 jun. 2020. 
20 LIMA, Frederico Rodrigues Viana. Defensoria Pública. Salvador-BA: Editora Juspodivm, 2010. p.70. 

https://www.conjur.com.br/2015-jun-16/tribuna-defensoria-alem-principio-independencia-funcional-garantia-defensor#_ftnref
https://www.conjur.com.br/2015-jun-16/tribuna-defensoria-alem-principio-independencia-funcional-garantia-defensor#_ftnref
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Da citação acima se infere a importante distinção, o serviço defensorial é 

deferido internamente pela própria instituição, a qual deve incumbe pedir ao juiz 

natural as isenções de custas e despesas processuais antes disciplinas pela lei 1.060/50 

e agora disciplinadas pelo CPC. São gratuidades diferentes que, embora andem juntas 

na maioria das demandas judiciais, poderão, por vezes, serem dissociadas.  

Acrescente-se que o CPC/2015 revogou os dispositivos da Lei 1.060/50 que 

tratavam da Justiça Gratuita ou Gratuidade Judiciária. Vale ainda mencionar que 

erroneamente a vetusta lei chamava o mencionado benefício processual de 

“Assistência Judiciária”. 

As diversas Defensorias Públicas dentro de sua autonomia têm buscado 

encontrar o melhor critério para aferir a impossibilidade de constituir advogado 

privado da parte que busca seus serviços. Entretanto, esses critérios por mais diversos 

que sejam mantém entre si pontos comuns: a) nenhum outro órgão pode determinar 

quem deve ser assistido da Defensoria Pública; b) exige-se um procedimento 

administrativo de verificação, mesmo que sumária das condições financeiras do que 

pleiteia a assistência; c) ao assistido incumbe provar suas condições, sob pena de 

recusa de assistência pelo órgão. Essas noções foram consagradas, mutatis mutandis, 

por Holden Macedo da Silva citado por Frederico Lima: 

 

A atribuição de verificar a incapacidade financeira e de deferir a fruição do direito 
à assistência jurídica integral e gratuita pertence à Defensoria Pública, pois a ela 
se outorgou a missão de desempenhar essa atividade. 
A dinâmica da assistência jurídica integral e gratuita é descrita com perfeição por 
Holden Macedo da Silva: 
‘A assistência jurídica (i) está prevista no art. 5°, inc. LXXIV, da Constituição, (ii) 
é deferida por um Defensor Público, (iii) no bojo de um procedimento 
administrativo, (iv) aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso porque o 
mandamento constitucional alude a que, para sua concessão, deve ser comprovada 
a qualidade de necessitado.’21 
 
 

A justiça gratuita ou gratuidade judiciária, por sua vez, é um instituto de 

natureza eminentemente processual e compreende a dispensa da antecipação de taxas, 

custas e emolumentos dos serviços judiciários e de suas serventias. A justiça gratuita é 

aferida e deferida pelo Poder Judiciário dentro de um processo judicial e compreende 

o disposto no art. 98, § 1º, do Código de Processo Civil: 

 

                                                     
21 LIMA, Frederico Rodrigues Viana. Defensoria Pública. Salvador-BA: Editora Juspodivm, 2010. p.70. 
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§ 1º A gratuidade da justiça compreende: 
I - as taxas ou as custas judiciais; 
II - os selos postais; 
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação 
em outros meios; 
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 
empregador salário integral, como se em serviço estivesse; 
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros 
exames considerados essenciais; 
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 
tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento 
redigido em língua estrangeira; 
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para 
instauração da execução; 
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura 
de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla 
defesa e do contraditório; 
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática 
de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 
decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha 
sido concedido. 

 
 

É natural que o cidadão que é acompanhado pela Defensoria Pública receba do 

Judiciário os benefícios da justiça gratuita indicados especialmente no § 1º, do art. 98, 

do CPC/2015. Contudo, não se deve restringir a isenção exclusivamente aos 

patrocinados pela Defensoria Pública, afinal de contas os advogados privados podem 

atuar gratuitamente para clientes pobres ou condicionar o recebimento dos honorários 

à vitória na demanda. Nesse sentido, Didier Jr. e Oliveira esclarecem: 

 

Daí se vê que, em se tratando de institutos distintos, o deferimento de um 
deles não condiciona nem está condicionado ao deferimento do outro. 
Por exemplo: o fato de a parte não estar assistida por defensor público 
não a impede de pleitear e ter deferido o benefício da gratuidade. Por 
isso, a representação por advogado particular não pode ser tomada como prova da 
capacidade financeira da parte, a impedir a concessão do mencionado benefício. 
Basta pensar na possibilidade de o advogado ter sido contratado para receber 
remuneração apenas em caso de êxito na demanda, ou mesmo de estar atuando na 
causa por caridade.22 (destaques nossos). 
 
 

Mesmo que a parte seja beneficiária da Assistência Jurídica Gratuita prestada 

pelo Estado, ou seja assistido da Defensoria Pública, isso não dispensa o pedido de 

“Justiça Gratuita”, com vistas a evitar que a parte arque com as despesas processuais 

e possa fazer jus aos benefícios do art. 98, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido, o Supremo 

                                                     
22 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Benefício da justiça gratuita. 3 ed. Salvador-BA: Juspodivm, 
2008. p.11. 
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Tribunal Federal enfatiza que “a garantia do art. 5º, LXXIV – assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos –, não revogou a de 

assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950 [correspondente ao atual art. 98, 

§ 1º, do CPC], aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, 

feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a juízo 

sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.” (RE 205.746, Rel. Min. Carlos 

Velloso, julgamento em 26-11-1996, Segunda Turma, DJ de 28-2-1997.) 

Barbosa Moreira citado por Didier Jr. e Oliveira distinguem o direito ao serviço 

de assistência e o direito à dispensa de taxas e assevera que não se pode atrelar um ao 

outro (tudo ou nada): 

 

Se o seu direito abrange ambos os benefícios - a isenção de pagamentos e a 
prestação de serviços (cf. supra, n° 1) -, nada obsta a que ele reclame 
do Estado apenas o primeiro. É antijurídico impor-lhe o dilema: tudo 
ou nada. (...) Felizmente, os tribunais têm sabido repelir, na grande maioria dos 
casos, as investidas da tese - verdadeiramente absurda - da incompatibilidade 
entre o beneficiário da justiça gratuita e a escolha pessoal do advogado pelo 
beneficiário.23 (destaques nossos). 

 

A assistência judiciária pode ser concedida a título gratuito ou oneroso. A título 

oneroso, quando o serviço prestado pelo assistente (advogado) ao assistido (parte 

contratante dos serviços) é remunerado. A título gratuito, quando o assistente 

(advogado, Defensoria Pública) o faz com o intuito de auxiliar aqueles que não 

dispõem de meios para custear os honorários advocatícios contratuais. 

Portanto, conforme visto alhures, a assistência jurídica vai ao encontro ao 

hipossuficiente, de modo a proporcionar-lhe consultoria jurídica e, assegurar-lhe, por 

conseguinte, a cidadania, a dignidade e, consequentemente, um maior acesso à justiça, 

rompendo a barreira econômica que tanto obstaculariza sua amplitude e efetivação. 

Assim, a assistência jurídica é o todo, pois diz respeito às esferas judicial e 

extrajudicial. A assistência judiciária é uma parte, porque se refere apenas ao campo 

judicial da defesa dos interesses do necessitado. 

Voltando-se para o regramento da justiça gratuita se percebe que da Lei 

1.060/50 para o CPC/2015 aconteceram alguns aprimoramentos.  

                                                     
23 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Benefício da justiça gratuita. 3 ed. Salvador-BA: Juspodivm, 
2008. p.12. 
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Outro tema que merece melhor detalhamento diz respeito aos ônus de 

sucumbência. Não é porque o assistido não paga honorários ao defensor público que 

vencendo a parte assistida o juiz não deva condenar a parte contrária nos honorários 

de sucumbência. A condenação nos ônus de sucumbência configura pedido implícito 

(CPC, art. 322, § 1º) e dever do juiz em qualquer caso.  

Vencendo a parte assistida da Defensoria Pública os honorários de sucumbência 

são destinados ao Fundo de Modernização respectivo como esclareceu a ANADEF 

(Associação Nacional de Defensores Públicos Federais): 

 

a) Defensor público não recebe honorários de sucumbência por 
expressa proibição constitucional e legal. 
b) Os honorários de sucumbência são destinados ao Fundo da 
Defensoria Pública e utilizados exclusivamente para o aparelhamento 
da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e 
servidores. Ou seja, não se reverte em hipótese alguma em 
remuneração ao defensor. 
c) O direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais é fruto do trabalho do 
causídico na relação processual, de forma que a parte perdedora paga à parte 
vencedora um percentual, por exemplo, sobre o valor da causa.24 
 
 

Quando a parte assistida da Defensoria Pública resta vencida, dispõe o art. 98, 

do CPC/2015: 

 
§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários 
advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 
obrigações do beneficiário. (destaques nossos). 

 
 
Esse regramento já existia na Lei 1.060/50 em seu artigo 12. A exigibilidade dos 

ônus de sucumbência imputados ao beneficiário da justiça gratuita fica suspensa pelo 

prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado à espera de que ele adquira 

bens ou rendas passíveis de fazer face à dívida. Decorrido o prazo indicado a dívida 

prescreve. O artigo 13, da Lei 1.060/50 não foi revogado pelo CPC/2015 e prevê que 

                                                     
24  Nota pública sobre os critérios de hipossuficiência adotados pela DPU/AL. disponível em 
https://www.anadef.org.br/noticias/ultimas-noticias/item/nota-publica-sobre-os-criterios-de-
hipossuficiencia-adotados-pela-dpu-al.html. Acesso em 15.06.2020.  

https://www.anadef.org.br/noticias/ultimas-noticias/item/nota-publica-sobre-os-criterios-de-hipossuficiencia-adotados-pela-dpu-al.html
https://www.anadef.org.br/noticias/ultimas-noticias/item/nota-publica-sobre-os-criterios-de-hipossuficiencia-adotados-pela-dpu-al.html
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“se o assistido puder atender, em parte, as despesas do processo, o Juiz mandará pagar 

as custas que serão rateadas entre os que tiverem direito ao seu recebimento.” 

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, 

as multas processuais que lhe sejam impostas, (CPC, art. 98, § 4º). As multas indicadas 

nesse dispositivo são as decorrentes de atos atentatórios à dignidade da justiça e por 

litigância de má-fé.  

De acordo com Bruno Ortiz: 

 

Considera-se ato atentatório à dignidade da jurisdição todo e qualquer 
comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar 
fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema 
judiciário. 
Diferentemente da litigância de má-fé, as condutas caracterizadas como ato 
atentatório são sancionadas por multa revertidas em favor do Estado, por ser o 
Poder Judiciário o diretamente prejudicado.25 

 
 

 O CPC/2015 traz várias situações que considera ato atentatório à dignidade da 

justiça; a) no art. 77, IV e VI c/c § 2º, deixar de cumprir com exatidão as decisões 

judiciais e inovar no estado do bem ou direito em litígio; b) no art. 161, ser depositário 

infiel; c) no art. 334, § 8º, faltar injustificadamente à audiência de mediação; d) no art. 

774, quando o executado pratica qualquer conduta ou omissão que fraude, embarace, 

dificulte ou resista à execução; e) no § 6º do art. 903, a suscitação infundada de vício 

com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante. 

Bruno Ortiz alerta que “o art. 774 e art. 903, § 6º do CPC, embora disponham 

condutas classificadas como ato atentatório à dignidade da justiça, não são revertidas 

em favor do Estado, mas sim do exequente.”26 

Por outro lado, as multas decorrentes de litigância de má-fé são revertidas em 

favor da parte contrária (CPC, art. 81), pois, no sentir desse autor, o legislador entende 

que nessas condutas são interesses predominantemente privados que foram 

                                                     
25  ORTIZ, Bruno. Litigância de Má-fé x Ato Atentatório à Dignidade da Justiça. Disponível em 
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-
dignidade-da-
justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despe
sas%20que. Acesso em 15.06.2020.  
26  ORTIZ, Bruno. Litigância de Má-fé x Ato Atentatório à Dignidade da Justiça. Disponível em 
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-
dignidade-da-
justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despe
sas%20que. Acesso em 15.06.2020.  

https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
https://brunoortiz.jusbrasil.com.br/artigos/637402146/litigancia-de-ma-fe-x-ato-atentatorio-a-dignidade-da-justica#:~:text=81%2C%20CPC%3A%20De%20of%C3%ADcio%20ou,com%20todas%20as%20despesas%20que
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ofendidos. O Superior Tribunal de Justiça tem atuado na fixação de limites e hipóteses 

para a fixação da multa por litigância de má-fé: 

 

Quando o assunto é litigância de má-fé, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem 
diversos entendimentos que delimitam as punições possíveis nos casos em que 
ocorre o abuso do direito de recorrer ou quando uma das partes do processo litiga 
intencionalmente com deslealdade. 
O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), em seus artigos 79, 80 e 81, 
estabelece a configuração da litigância de má-fé e as sanções que podem ser 
aplicadas para quem age de maneira desleal. 
[...] A corte também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de 
ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção 
dolosa do litigante.27 

 

A gratuidade da justiça poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento e conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário 

tiver de adiantar no curso do procedimento (CPC, art. 98, § § 5º e 6º). 

A justiça gratuita pode ser impugnada pela parte ré na primeira vez que vier a 

falar nos autos após o seu deferimento, razão pela qual o art. 100, do CPC, diz que cabe 

impugnação dentro da contestação, da réplica, das contrarrazões de recurso, a 

depender do momento processual em que houve seu deferimento. Caso o deferimento 

da justiça gratuita se dê em etapa processual cuja manifestação da parte não seja uma 

das indicadas anteriormente, a impugnação deve ser feita no prazo de 15 (quinze) dias 

por simples petição. 

O artigo 100, do CPC indica ainda a possibilidade de terceiros que possuam 

interesse apresentarem impugnação por simples petição. Este autor entende que 

somente quem possua interesse jurídico na causa poderá impugnar a justiça gratuita 

deferida. Acrescente-se que aludido dispositivo esquece que a parte ré também pode 

ser beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual se deve aplicar a regra com as 

devidas adaptações. 

Revogado o benefício da gratuidade judiciária pelo magistrado, a parte arcará 

com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-

fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da 

                                                     
27  Jurisprudência do STJ delimita punições por litigância de má-fé. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jurisprudencia-do-STJ-delimita-
punicoes-por-litigancia-de-ma-fe.aspx. Acesso em 15.06.2020. 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jurisprudencia-do-STJ-delimita-punicoes-por-litigancia-de-ma-fe.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jurisprudencia-do-STJ-delimita-punicoes-por-litigancia-de-ma-fe.aspx
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Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (CPC, art. 

100, Parágrafo único). 

Da decisão que aprecia o pedido de justiça gratuita, concedendo ou negando, 

cabe agravo de instrumento como regra (CPC, art. 1.015, V), entretanto se o tema foi 

apreciado na sentença o recurso cabível é apelação (CPC, art. 101). 

Na forma do art. 102, caput e parágrafo único, do CPC, sobrevindo o trânsito 

em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento 

de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao 

recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das 

sanções previstas em lei. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem 

resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida 

a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado 

o depósito. 

Os três temas aqui tratados explicitam instrumentos do sagrado direito 

fundamental/humano de acesso à justiça, consistindo o direito à assistência 

jurídica/judiciária direito fundamental/humano autônomo na Constituição Federal e 

nos instrumentos internacionais, embora entrelaçados com o primeiro. 

À guisa de fixação do conteúdo se apresenta o quadro abaixo:  
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 Justiça Gratuita Assistência 

Jurídica Gratuita 

Assistência 

Judiciária 

Gratuita 

Em que 

consiste 

Isenções indicadas no § 

1º, do art.98, do CPC 

Consultoria 

Jurídica, atuação 

extrajudicial e 

judicial da 

Defensoria Pública 

Atuação da 

Defensoria num 

processo judicial 

Fundamento Artigos 98-102, do 

CPC/2015 

Art. 5º, LXXIV e 

134, da CF/88; LC 

80/94, Leis 

Orgânicas das 

Defensorias 

Estaduais e 

Resoluções dos 

Conselhos 

Superiores 

Art. 5º, LXXIV e 

134, da CF/88; LC 

80/94, Leis 

Orgânicas das 

Defensorias 

Estaduais e 

Resoluções dos 

Conselhos 

Superiores 

Âmbito Processo Judicial Processo Judicial e 

demandas 

extrajudiciais 

Processo Judicial 

Quem defere Juiz Natural Defensor Natural Defensor Natural 

Natureza 

Jurídica 

Benefício Processual Benesse 

administrativa 

Benesse 

administrativa 

Do 

indeferimento 

cabe 

Agravo de instrumento 

ou apelação (CPC, 

art.101) 

Recurso ao DPG 

(artigo 4º, § 8º, da 

LC n.º 80/94) 

Recurso ao DPG 

(artigo 4º, § 8º, da 

LC n.º 80/94) 

Impugnação Parte contrária no 

prazo de 15 dias e 

dentro do processo 

(CPC, art. 100) 

 

As resoluções dos 

Conselhos 

Superiores preveem 

recurso 

administrativo ao 

DPG, quando o 

defensor recusa 

atuação Recurso ao 

DPG (artigo 4º, § 

8º, da LC n.º 80/94) 

As resoluções dos 

Conselhos 

Superiores preveem 

recurso 

administrativo ao 

DPG, quando o 

defensor recusa 

atuação Recurso ao 

DPG (artigo 4º, § 

8º, da LC n.º 80/94) 
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9. A IMUNIDADE DOS TEMPLOS E CULTOS RELIGIOSOS: UMA 
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Abel Escórcio Filho1 

 

Introdução 

 

O presente trabalho objetiva analisar a natureza jurídica da norma de 

imunidade, especificamente aquela prevista no artigo 150, VI, “b”, que prescreve a 

imunidade dos templos e cultos religiosos, para fim de verificar se a emenda 

constitucional tem o condão de modificar essa norma jurídica, abolindo ou 

restringindo o seu conteúdo. Para tanto, a investigação que se realizará adotará 

algumas premissas. A primeira é de que o direito é um objeto cultural fruto das 

relações humanas. Isso importa dizer que, por ser objeto cultural, o direito está 

conectado ao exercício de valoração do homem enquanto sujeito responsável por 

interpretar e construir o sentido dos signos. A segunda premissa, e partindo das 

primeiras considerações citadas, é de que o direito é um sistema que só comporta 

normas jurídicas, motivo pelo qual tanto os direitos humanos e fundamentais, como 

as imunidades se classificam nesse conjunto, a despeito de, conforme se verá, essas 

normas possuírem finalidades distintas. 

Assim é que nos dois primeiros capítulos, serão estabelecidos esses 

pressupostos teóricos que permitirão a compreensão dos mecanismos inerentes ao 

funcionamento do sistema jurídico, bem como, algumas considerações sobre as 

classificações de norma jurídica que iremos adotar. 

Por sua vez, nos demais capítulos analisaremos a natureza jurídica da norma de 

imunidade, com escopo de identificar qual a sua natureza jurídica, importância e 

função no sistema do direito brasileiro. Para tanto, buscaremos discorrer sobre o 

                                                     
1 Especialista em Direito Tributário pelo IBET. Mestrando em direito tributário pela mesma Instituição. 
Advogado e professor seminarista dos cursos de especialização do IBET. 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-9
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conceito de imunidade tributária e sua aplicabilidade segundo a Constituição Federal 

de 1988, bem como analisar a sua relação com a competência tributária. 

Por fim, adentraremos especificamente na análise da norma de imunidade 

religiosa, buscando identificar, mesmo que brevemente, o seu conteúdo e alcance, para 

então verificar se se trata de uma cláusula pétrea, incapaz de ser abolida ou suprimida 

por meio de emenda à constituição, ou qualquer outro veículo introdutor de normas. 

 

1 O direito como objeto cultural e a teoria dos valores na interpretação do 

direito 

 
A linguagem é a mais importante faculdade do ser humano, dado que é a 

característica que o distingue dos animais. O homem inventa, compreende e descreve 

os símbolos, o animal não. É por isso que se diz que a linguagem reproduz a realidade, 

porque ela descreve em linguagem (signos) os acontecimentos ocorridos. Para o 

locutor a linguagem representa a realidade, para o ouvinte, a recriação da realidade. 

Para o presente estudo, analisaremos o Direito através de três concepções. A 

primeira é inspirada na teoria de Kelsen, que adotando uma postura normativista do 

direito, o conceituou como sendo um "complexo de normas jurídicas válidas num dado 

país"2. A outra concepção, esta de cunho filosófico, é a de que toda norma jurídica é 

resultado de uma manifestação linguística. Dessa forma, sempre que houver norma, 

há linguagem envolvida. Por seu turno, a terceira concepção é a de que o direito é um 

produto cultural do homem, dado que foi produzido por seus pares para alcançar 

determinados fins. Temos, portanto, que o direito é um instrumento capaz de regular 

as condutas humanas através de normas jurídicas que carregam certos valores 

depositados pela sociedade. 

Segundo Lourival Vilanova: 

 

O direito é um fato cultural, um de cujos componentes é a linguagem. A linguagem 
jurídica é o suporte material das formas. Mas a expressão linguagem jurídica é 
ambígua. Refere-se a dois níveis de linguagem: a do direito positivo e a da Ciência-
do-Direito que tem o direito positivo como objeto de conhecimento (dogmático)3. 

 
 

                                                     
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019, 
p.02. 
3  VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1977, p. 25. 
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De posse de tais considerações, temos que o direito como objeto cultural sofre 

ininterruptas valorações pelo sujeito cognoscente durante o processo de interpretação. 

Valorar é, senão, expressar preferências por certas significações, de tudo aquilo que 

está envolto do homem.  

Trata-se, pois, de atividade plenamente subjetiva, que varia de acordo com a 

ideologia da pessoa que figura na condição de intérprete. Por exemplo, o sentido 

construído por um contribuinte a partir do enunciado do art. 155, §2º, I, da 

Constituição (princípio da não-cumulatividade) poderá não ser a mesma a ser 

construída pelo magistrado ou por uma autoridade administrativa, quando da análise 

de um caso concreto. Da mesma forma, a lista de penhora dos bens de forma 

preferencial prevista no artigo 835, do CPC, pode ser vista pelo contribuinte como uma 

lista taxativa, porém, para o magistrado ou para as autoridades fiscais, esse dispositivo 

pode ser interpretado de forma contrária, comportando, assim, novos sentidos. Essas 

diversas interpretações acerca dos mesmos enunciados prescritivos decorrem do juízo 

de valor exercido pelo intérprete. 

Portanto, percebe-se que o ato de valoração do sujeito, inerente ao processo 

interpretativo, permite a construção de sentidos diversos a esse mesmo conjunto de 

enunciados. Entretanto, isso não nos autoriza afirmar que a atividade de interpretação 

do direito e construção de significados não comporta limites. Em verdade, a 

interpretação tida como jurídica deve observar a moldura de signos conferida pelo 

próprio sistema por meio das convenções humanas. Isso significa dizer que tudo aquilo 

que foge à moldura desse sistema não deve ser levado em consideração pelo sujeito 

cognoscente, para a interpretação dos textos jurídicos. 

Assim, não devemos confundir o percurso gerador de sentido do texto com uma 

espécie de ceticismo jurídico praticado pelo intérprete. 

Voltando para o recorte que trata da concepção normativista do direito, é de se 

observar que a norma jurídica em seu sentido completo - ou produto da atividade 

interpretativa – pode variar de acordo com os valores expressados pelo intérprete, 

inclusive com a significação por ele atribuída aos signos utilizados no texto normativo. 

Nas palavras de Vilém Flusser: 

 

[…] a língua dispõe de regras que governam as relações entre frases. Uma frase (ou 
um pensamento) é verdadeira, em relação a outra frase, quando obedece a essas 
regras, e falsa quando não as obedece”. A verdade absoluta, decorrente da 
correspondência entre o dado bruto da realidade e uma frase, é inatingível pelo ser 
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humano. “A verdade absoluta, se existe, não é articulável, portanto, não é 
compreensível4. 
 

 

Se o direito é um objeto cultural criado pelo homem para a implementação de 

certos valores que em sociedade julga relevantes, é necessário que o legislador pince 

do plano social aquelas condutas que deseja regular. Nesse ponto, é importante 

mencionar que não há valores inseridos no texto ou nos enunciados prescritivos do 

Direito. Em verdade, os valores proveem do homem e são condicionados por suas 

experiências. É por isso que Miguel Reale5 já afirmava em sua obra que o "direito é 

valor", na medida em que esse objeto cultural possui uma dimensão axiológica cuja 

função é concretizar. 

Seguindo ainda os ensinamentos de Miguel Reale, o Direito não é apenas a 

norma ou texto bruto, é a vontade de uma sociedade que se manifesta através de um 

ambiente cultural em determinado lugar e época, e que está entrelaçado aos aspectos 

fático, axiológico e normativo, que se influenciam mutuamente numa relação dialética 

na estrutura histórica. 

 

Direito não é só norma, como quer Kelsen, Direito, não é só fato como rezam os 
marxistas ou os economistas do Direito, porque Direito não é economia. Direito 
não é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nela interfere; o 
Direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do Direito Natural 
tomista, por exemplo, porque o Direito ao mesmo tempo é norma, é fato e é valor6. 
 
 

Tomando o Direito como objeto cultural, temos que esse objeto também foi 

criado a partir de um conjunto de signos, ou melhor, por meio de linguagem. Assim, 

dado que só é possível criar signos quando atribuímos a eles valores, e a partir de uma 

realidade, é que pensamos o direito como uma realidade positivada, representando 

uma síntese entre valor e mundo natural. 

                                                     
4 FLUSSER, Vilém. Língua e Realidade. São Paulo: Annablume, 2007. Pág 44/47. 
5 Miguel Reale propõe que a interpretação do direito seja sob três óticas simultâneas e complementares 
– a normativa, a fática e a axiológica -, unificando três correntes filosófico-jurídicas até então 
independentes (a normativista, a sociologista e a moralista). Segundo Reale, todas essas interpretações 
são corretas, sendo o erro de cada escola subestimar a importância das demais. Segundo a Teoria 
Tridimensional do Direito, desenvolvida por Reale, podemos considerar o direito como um fenômeno 
que reúne três aspectos: 1. O direito é Fato: existe como realidade histórica-social e cultural, 2. O Direito 
é valor: é sempre o reflexo dos valores adotados pela sociedade, 3. O Direito é norma: é um conjunto de 
regras, uma ordenação.  
6 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2003. Pág. 
93 
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Os enunciados prescritivos, portanto, são signos jurídicos, posto que através da 

regulação estatal da conduta intersubjetiva, estabelecem regras de comportamento 

social, selecionando e valorando condutas para se alcançar certas finalidades que a 

sociedade deseja implementar qualificando-as como obrigatórias, permitidas ou 

proibidas. 

A valoração é vista de todos os lados, tanto para produzir como para 

compreender e aplicar o direito.  

Nesse cenário, temos que esse processo comunicacional inicia com o legislador 

produzindo enunciados prescritivos, e atribuindo valores a certos símbolos, e visando 

a implementação de outros valores. Aquele que se dedica a interpretar essa linguagem 

jurídica construída pelo legislador, tem a missão de interpretar todo esse conjunto de 

enunciados prescritivos, desprovidos de qualquer valor, mas indicativos da existência 

de uma valoração por parte do legislador, adjudicando valores aos símbolos 

positivados. 

Ao fim, um novo sentido ao texto deve ser construído para concretizar certos 

valores que, segundo sua construção, o legislador quis implementar. Tudo isso, frise-

se, acontece num mesmo contexto histórico-social. 

É por essa razão que tratamos o direito como objeto cultural, na medida em que 

a cultura é responsável por instruir os horizontes do legislador, e do intérprete, na 

produção dos enunciados prescritivos e descritivos do direito. Desde que ambos os 

sujeitos sejam partícipes da mesma sociedade (em semelhante espaço e tempo), a 

mesma fonte histórico-social será responsável por influenciar a criação da norma 

jurídica, como também de sua interpretação e compreensão.  

Neste sentido, a posição culturalista do direito trabalha com certos 

pressupostos condicionados aos horizontes culturais do intérprete, de tal sorte que, 

devido ao dado axiológico inerente ao “existir” do homem no mundo, não há 

neutralidade na experiência, sendo impossível desagregá-la da ideologia e dos valores 

consolidados pelas vivências do intérprete7. 

Feitas essas considerações sobre direito e sistema, passemos para algumas 

breves considerações sobre as normas jurídicas, em especial, aquelas que carregam 

fortes vetores axiológicos voltados à proteção da dignidade do homem. 

                                                     
7 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. O Constructivismo lógico-
semântico. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2014, p. 211. 
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2 Constituição, direitos humanos e valores 

 
Grande parte dos estudiosos do tema, assinalam que a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, foi o documento referência da primeira geração de 

direitos, haja vista ter sido ela a primeira a enunciar de forma clara, os ideais e a 

importância da garantia e proteção da liberdade individual, concentrada nos direitos 

civis e políticos.  

Nos anos seguintes, observou-se que essa ideia de direitos do cidadão 

reconhecidos em todo o mundo foi bastante difundida e acolhida em grande parte da 

Europa e América, entretanto, isso não significou a efetivação desses direitos.  

Durante esse contexto, a teoria do Estado Liberal (Estado mínimo) perdeu força 

em todo o mundo, principalmente em razão das atrocidades cometidas pelas 

civilizações na Segunda Guerra Mundial, acrescido das ondas dos movimentos que 

reivindicavam dos Estados mudanças imediatas que contivessem a crescente 

disparidade socioeconômica, fruto da expansão capitalista. Foi, então, que em resposta 

a esse momento histórico, diversos teóricos e pensadores do século XX começaram a 

anunciar a necessidade de uma reorganização de um Estado mais forte e presente, que 

pudesse proteger e promover direitos internacionais do homem. 

 

No plano internacional, os direitos humanos sofreram uma ruptura ocasionada 
pelos regimes totalitários nazifascistas na Europa na Segunda Guerra Mundial e, 
após, foram reconstruídos com a internacionalização da matéria. Com isso, o 
Direito Internacional passou por uma lenta mudança do seu eixo central voltado à 
perspectiva do Estado preocupado com a governabilidade e com a manutenção de 
suas relações internacionais. Com a ascensão da temática dos direitos humanos 
previstos em diversas normas internacionais, os direitos humanos promoveram a 
entrada em cena da preocupação internacional referente à promoção da dignidade 
humana em todos os seus aspectos8. 
 

 
Foi nesse contexto, portanto, que os direitos humanos começaram a ser 

efetivados em todos os sistemas jurídicos do globo. No que tange ao vocábulo “direitos 

humanos”, não se olvide da plurissignificação desse signo, entretanto, no presente 

estudo adotamos a sua concepção contemporânea, caracterizada pela universalidade e 

na indivisibilidade desses direitos. A universalidade é aquela característica que garante 

a condição do indivíduo ser o único titular daqueles direitos. Já a indivisibilidade mais 

se aproxima a concepção de que esses direitos convivem em um mesmo sistema 

                                                     
8 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. Saraiva. 4º Edição. 2017. Página 91. 
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jurídico e de forma harmônica, como espécie de simbiose. Insta salientar que essa 

concepção foi acolhida pela Declaração Universal em 1948, e que posteriormente foi 

endossada pela Declaração de Viena de 1993, que em seu parágrafo 5º consagrou que 

os "direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-

relacionados”. 

Com relação ao seu conteúdo semântico, os direitos humanos consistem em um 

conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana digna, e 

ligados a valores como liberdade, igualdade e dignidade. Assim, não há como taxar um 

rol mínimo de direitos essenciais a uma vida digna, haja vista que as necessidades 

humanas, bem como seus valores, variam de acordo com o contexto histórico de uma 

determinada época. 

Um exemplo de direito que integra esse rol de “normas”, e que será objeto de 

nossos estudos, é a liberdade religiosa.  Não há dúvidas de que esse valor foi alçado à 

categoria dos direitos humanos, dado que além de seu enunciado estar prescrito em 

normas internacionais9, é reconhecidamente um valor inerente à própria formação da 

dignidade da pessoa humana. Para tanto, basta observar que esse valor acompanha o 

homem desde os primórdios das civilizações. 

Nesse contexto, é necessário destacar a seguinte diferenciação que parte da 

doutrina10 estabelece entre os vocábulos direitos humanos e direitos fundamentais. Ao 

                                                     
9 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (1969)* (PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA 
RICA)Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos 1. Os Estados-partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. [...] Artigo 12 - Liberdade de 
consciência e de religião 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito 
implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, 
bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, 
tanto em público como em privado. 2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam 
limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 
3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às limitações 
previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral 
públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 4. Os pais e, quando for o caso, os tutores, 
têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com 
suas próprias convicções.  Artigo 16 - Liberdade de associação 1. Todas as pessoas têm o direito de 
associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, 
culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. 
10 Conforme Ingo Wolfgang Sarlet, esses termos e suas variações estão em descompasso com a evolução 
dos direitos fundamentais, além de serem insuficientes no que diz respeito à abrangência, eis que 
“atrelados a categorias específicas do gênero direitos fundamentais”. […] o termo “direitos 
fundamentais” se aplica àqueles direitos (em geral atribuído à pessoa humana) reconhecidos e 
positivados na esfera do direito Constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão “direitos humanos” guarda relação com os documentos de direito internacional, por referir-
se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
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passo que os “direitos humanos” serviriam para definir os direitos estabelecidos em 

tratados e demais normas internacionais sobre a matéria, os “direitos fundamentais” 

estariam delimitados àqueles enunciados positivados na Constituição de um 

determinado Estado. 

Sobre o conteúdo semântico do que venha a ser “direitos fundamentais”, Uadi 

Lammêgo Bulos defini-os como: 

 

 o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à 
soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, 
independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status 
social.” Inicialmente, cumpre esclarecer que o termo “direitos fundamentais” está 
relacionado com os direitos humanos positivados na Constituição Federal 
brasileira, restando afastadas as designações “liberdades fundamentais”, “direitos 
individuais”, “direitos civis”, etc11. 

 
 
Para o presente estudo, mais importante do que definir a concepção de direitos 

humanos, é identificar a forma pela qual eles ingressam no sistema jurídico brasileiro, 

dado que, consoante vimos em nossas premissas, só há que se falar em norma jurídica 

se ela ingressar dentro do sistema do direito brasileiro. 

E essa situação nos chama atenção na medida em que parte da doutrinária12 

sustenta que os direitos humanos representam verdadeiras cláusulas pétreas, estas 

que, conforme prescreve o artigo 60 § 4º da Constituição, estabelece que não poderão 

ser motivo de propostas para deliberação, nem sequer por emenda constitucional, não 

se permitindo tendência alguma para abolição da cidadania, da dignidade da pessoa 

humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da prevalência pelos 

direitos humanos, sem prejuízo de outras hipóteses. 

Seguindo esse raciocínio, é interessante notar que essa corrente que equipara 

os direitos humanos às cláusulas pétreas, admite que esses enunciados de direitos 

                                                     
vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para 
todos os povos e todos os lugares, de tal sorte que revelam um caráter supranacional (internacional) e 
universal. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006. p. 36. 
11 BULOS, Uadi Lamnêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Página 
401. 
12 Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, São Paulo: Max 
Limonad, 1996, p. 98. A redação do § 2º do art. 5º, antes da EC n. 45/2004, inspirava este raciocínio: 
“ao prescrever que ‘os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos 
decorrentes dos tratados internacionais’, a contrário sensu, a Carta de 1988 está a incluir, no catálogo 
de direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais em que 
o Brasil seja parte. Este processo de inclusão implica a incorporação pelo texto constitucional destes 
direitos” (idem, p. 82). 
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humanos previstos em tratados internacionais possuíssem status de emendas 

constitucionais, o que representaria de certa forma uma absorção desses enunciados 

pelo sistema jurídico brasileiro de forma automática.  

Ocorre que essa tese não obteve a adesão do Supremo Tribunal Federal, tão 

verdade que, antes do advento da Emenda Constitucional n. 45/2004, o Excelso 

Tribunal rechaçou essa construção de sentido de haver um status constitucional aos 

enunciados previstos no Pacto de San José.  

Assim, com relação a forma de ingresso desses enunciados no sistema jurídico 

brasileiro, é necessário destacar que nos últimos anos, no Brasil, teve lugar uma 

interessante discussão acerca da incorporação dos tratados internacionais de direitos 

humanos à ordem interna, com status constitucional, com base no que dispõe o art. 5 

2, § 2, da Constituição Federal.  

Gilmar Mendes13 destaca que foi somente a partir da Emenda Constitucional n. 

45/2004, que passou-se a admitir que os tratados “que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

Isso significa dizer que a hodiernamente a Constituição equipara os tratados 

internacionais ao status de emendas à constituição e, que se alguns desses textos 

internacionais tratam de matérias ligadas aos direitos humanos, por força do artigo 5º, 

6º, dentre outros, da Carta maior, o legislador alça esses direitos à categoria de 

cláusulas pétreas, tais como a liberdade, saúde, dignidade, e aquela que será objeto de 

nossos estudos, a religião. 

Importa salientar que essa regra constitucional instituída no sistema jurídico 

brasileiro representa verdadeira norma de estrutura, na medida em que inaugurou no 

sistema jurídico a forma pela qual os enunciados internacionais, que tratam de direitos 

humano, devem ingressar no sistema brasileiro para serem reconhecidos.  

Como destacado, para o presente estudo, a classificação da doutrina que difere 

os direitos humanos e fundamentais ganha importância na medida em que só 

consideramos como normas jurídicas válidas aquelas que pertencem ao sistema 

                                                     
13 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13ª 
ed. São Paulo: Saraiva. 2018. Página 192. Salienta o autor que “os tratados aprovados antes da Emenda 
continuam a valer como normas infraconstitucionais, já que persiste operante a fórmula da 
aprovação do tratado com dispensa das formalidades ligadas à produção de emendas à Constituição 
da República”. 
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jurídico brasileiro. Assim, não há maiores discussões no que tange à parte da doutrina 

que entende haver identidade semântica entre os direitos humanos e direitos 

fundamentais, uma vez que nessa situação os direitos humanos se confundiriam com 

aquelas normas previstos nos artigos 5º, 6º, e outros, da Constituição.  

Por outro lado, aqueles que advogam no sentido de haver uma diferença de 

vocábulos em razão do suporte do texto, melhor dizendo, enunciados nacionais e 

internacionais, essa distinção ganha relevância na medida em que esses enunciados 

internacionais necessitam ingressar pela membrana do direito brasileiro. Só nessa 

hipótese, será possível considerar esses enunciados válidos em nosso ordenamento. 

Nos capítulos seguintes retomaremos essa discussão. 

 

2.1 Os direitos humanos e os direitos fundamentais como normas 

jurídicas pertencentes ao sistema do direito 

 
Consoante visto, o Direito positivo é um conjunto de normas jurídicas criado 

pelo legislador que estão voltados para o campo da realidade social, a fim de que se 

estabeleçam relações entre os sujeitos.  

O legislador, para prescrever determinada conduta jurídica, elege um fato no 

mundo social e imputa a ele uma causa carregada de um efeito jurídico. A eleição de 

fatos ou mesmo a atribuição de efeitos jurídicos se dá através da eleição dos atos de 

vontade do legislador (ato de autoridade), que elege na sua realidade, determinados 

fatos que merecem ser regulados através de efeitos jurídicos que também são passíveis 

de valoração e escolha.  

A norma jurídica é o resultado da interpretação e construção de sentidos 

daqueles enunciados que compõe o suporte físico. A norma jurídica quando construída 

através dos enunciados prescritivos, se estrutura em uma forma hipotético-

condicional, que representa a sua estrutura mínima necessária para se compreender a 

mensagem prescritiva do legislador, que é estruturada através de uma relação entre 

fato-causa e fato-efeito, o dever-ser. 

Isso posto, se estamos falando de direitos humanos e direitos fundamentais, a 

primeira premissa que devemos assentar é que esses enunciados prescritivos, pelo fato 

de estarem dentro do sistema jurídico brasileiro, são normas jurídicas. Ademais, dado 

que se tratam de normas que buscam regulamentar certas condutas da sociedade, para 
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se estabelecer ou alcançar uma determinada finalidade, são denominadas de normas 

jurídicas primárias, ou de conduta. No item seguinte iremos nos debruçar sobre essa 

classificação.  

A relação existente entre os tributos e os direitos humanos e/ou fundamentais 

é bastante estreita. E isso porque o exercício da competência tributária à luz da 

Constituição Federal, se dá mediante a fixação de parâmetros que tutelam os valores 

que ela considera relevantes, que são justamente os direitos e garantias fundamentais. 

Sabe-se, assim, que o poder de tributar do Estado não pode ser ilimitado para que não 

haja violação dos direitos humanos e fundamentais, por isto que a ordem 

constitucional impões certos limites ao Estado para a realização de tal atividade14. 

E quanto a essas limitações ao poder de tributar, temos que a Constituição 

prescreve serem o conjunto dos princípios e normas que disciplinam o desenho da 

competência tributária. Melhor dizendo, os limites do exercício da competência 

tributária desdobram-se nos princípios constitucionais tributários e nas imunidades. 

É dizer, portanto, que a Constituição Federal impõe limitações que advêm, 

basicamente, dos princípios e das imunidades constitucionais tributárias que estão 

inseridas nos arts. 150, 151, e 152 da Carta Magna. 

O objeto do presente estudo busca analisar se, sob a acepção dos direitos 

humanos e fundamentais, a norma que prescreve a imunidade religiosa possui 

natureza jurídica de clausula pétrea, o que vedaria, portanto, a sua abolição por 

qualquer veículo jurídico. É o que passamos a analisar. 

 

3 As imunidades tributárias na Constituição 

 
Consoante vimos, o direito é um sistema composto de um conjunto de norma 

jurídicas. Esse sistema só permite a entrada daquilo que for considerado norma 

jurídica, seja essa elas em sentido amplo ou em sentido estrito. 

Ainda sobre a norma jurídica, no presente trabalho adotamos uma classificação 

útil a nosso estudo que difere esse objeto em dois planos, as chamadas normas 

jurídicas primárias e as normas jurídicas secundárias. Essa classificação foi proposta 

por Ricardo Guastini15, que dividiu as normas jurídicas entre aquelas que se prestam 

                                                     
14  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. 
15  GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo: estúdios de teoria y metateoría del derecho. 
Barcelona: Gedisa, 1999. p. 319. 
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à regulação das condutas dos cidadãos (primárias) e as que tratam da criação e 

aplicação do direito (secundárias)16. 

Valendo-se dessa classificação, Paulo de Barros Carvalho assinala que as 

normas de conduta “estão diretamente voltadas para a conduta das pessoas, nas 

relações de intersubjetividade”, ao passo que as regras de estrutura, também 

denominadas por ele como regras de organização, “dirigem-se igualmente para as 

condutas interpessoais, tendo por objeto, porém, os comportamentos relacionados à 

produção de novas unidades deôntico-jurídicas17”, ou seja, dispõem sobre sujeitos, 

procedimentos e o modo pelo qual as regras devem ser criadas, transformadas ou 

expulsas do sistema. 

Ainda segundo o autor, nas regras de estrutura, ou normas secundárias, a  

regulação das condutas condiciona-se à normatização posterior, momento em que 

surgirão as regras de conduta ou comportamento, de tal sorte que ao construir o 

sistema jurídico positivo, tais regramentos prescrevem o relacionamento que devem 

ter entre si as regras de conduta.  

Como dito, essa classificação nos é útil na medida em que nos permite analisar 

as chamadas normas secundárias, que regulam a criação de outras normas. Ademais, 

não é possível tratar do tema das imunidades tributárias sem antes delimitar o 

conceito de competência tributária. 

É importante lembrar que o processo de criação de normas jurídicas, sejam 

estas de cunho tributário, penal, administrativo, está intrinsicamente ligado à 

competência legislativa, dado que esse instituto representa a aptidão de que são 

dotadas as pessoas políticas  para  expedir  regras  jurídicas  responsáveis por inovar o 

ordenamento positivo. 

Por  sua  vez,  nas  chamadas   normas  jurídicas  secundárias  se  encontram  as 

                                                     
16 Nas palavras do Autor: 1) Normas sobre la producción jurídica. El derecho moderno – a diferencia de 
otros sistemas normativos (más simples) – regula también, entre otras cosas, su propia creación y 
aplicación. Esto significa que el derecho, junto a las normas (llamadas “primarias”) que regulan la 
conducta de los ciudadanos, incluye también una larga serie de norma (llamadas “secundarias”) que 
regulan la creación y la aplicación del proprio derecho por parte de los órganos del estado. Pues bien, se 
llaman ‘normas sobre la producción jurídica’ precisamente las normas que regulan la creación de (otras) 
normas. En sentido estricto, son normas sobre la producción jurídica sólo aquellas que establecen qué 
órgano es competente para crear normas (por ejemplo, Art.. 70 const. it.) y con qué procedimiento debe 
ejercer tal competencial (por ejemplo, Art.. 72 const. it.). En sentido amplio, sin embargo, se incluyen 
también entre las normas sobre la producción jurídica aquellas que predeterminan el contenido de las 
normas futuras (por ejemplo, Arts. 3.1, y 25.2, const. it.). 
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
136- 137. 
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normas que conferem poderes para os entes da federação criarem tributos. São as 

denominadas normas de competência tributária. Sobre o sentido desse instituto, Tácio 

Lacerda Gama sinaliza que a “competência tributária é a aptidão jurídica, 

modalizada em obrigatório ou permitido, para criar normas jurídicas que, direta ou 

indiretamente, disponham sobre a instituição, arrecadação e fiscalização de 

tributos18”. 

Portanto, competência tributária é a possibilidade de criar, in abstrato, tributos, 

descrevendo, legislativamente, suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus 

sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas. Como corolário disto, 

exercitar a competência tributária é dar nascimento, no plano abstrato, a tributos. 

É norma que indica o sujeito a enunciação que desempenha o ato ou conjunto 

de atos necessários à produção válida de normas no sistema jurídico, e que vincula, 

por meio de uma relação jurídica, os sujeitos de direito. Não por outro motivo, é que 

afirmamos que a norma de competência é aquela que irá distinguir os enunciados que 

são jurídicos daqueles que não o são. 

Já as imunidades tributárias, a despeito dos inúmeros conceitos abordados pela 

doutrina, mais se aproximam a regras de competência que apresentam preceitos 

delimitadores negativos do exercício legiferante.  

Diferentemente da norma de competência, em que o modal deôntico se afigura 

como (PO) – permitido obrigar -, as normas de imunidade possuem um modal 

negativo, “proibido obrigar”. Nesse sentido, se a competência tributária atua criando 

um dever para que o sujeito passivo pague o tributo para o sujeito ativo, a norma de 

imunidade atua no sentido contrário, tolhendo essa possibilidade de instituir a 

obrigação tributária.  

Para o presente trabalho adotamos a definição de imunidade do Professor Paulo 

de Barros, para quem esse instituto representa:  

 

classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no texto 
da Constituição da República, e que estabelecem, de modo expresso, a 
incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir 
regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e 
suficientemente caracterizadas19. 
 
 

                                                     
18  GAMA, Tacio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da 
nulidade. São Paulo: Noeses, 2009. p. 343. 
19 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30º  edição. 2019, p. 236. 
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Seu papel, portanto, é de delinear o próprio desenho de competências que a 

Constituição traz, na medida em que nesse sistema haverá tanto as normas prescritivas 

que autorizam a instituição e exigência dos tributos, como normas proibitivas que se 

manifestam através de limites materiais e formais à cobrança de determinados 

tributos. A norma de imunidade estaria, nessa teoria adotada, fora dos limites da 

norma de competência tributária. Sobre o papel e a importância das imunidades, são 

valiosos os ensinamentos de Roque Antônio Carraza, proferido em palestra sobre 

imunidade tributária e religião, transcrita pela revista eletrônica CONJUR, vejamos: 

 

A imunidade, torno a dizer, ajuda a traçar o perfil das competências tributárias. É 
outro tema eminentemente constitucional, tanto que desobedecer uma situação de 
imunidade equivale a desobedecer a Constituição, a incidir, portanto, em 
inconstitucionalidade. E, aqui, acodem a minha mente palavras clássicas de 
Aliomar Baleeiro: as regras de imunidade precisam realmente ser obedecidas, as 
regras de imunidade tornam inconstitucionais as leis que as desconsideram, 
enveredando pelo mesmo caminho do saudoso tributarista, do saudoso mestre 
baiano, as normas infralegais e as decisões judiciais que desobedecem as situações 
de imunidade, essas são duplamente inconstitucionais, não podem ser alvo de 
desconsideração nem pela lei, nem pelo ato administrativo, e nem mesmo pelas 
decisões judiciais. Exatamente porque as situações de imunidade encerram valores 
que, de tão caros, foram postos no próprio preâmbulo da Constituição. É o caso do 
valor 'liberdade', do qual a liberdade religiosa é uma consequência, um corolário. 
É por isso também que as situações de imunidade devem receber uma 
interpretação generosa20. 
 
 

Vê-se, portanto, que a partir do conceito adotado de imunidade podemos 

enquadrá-las também como normas de estrutura, não se confundindo, portanto, com 

as normas de conduta que tratam de regular as interrelações jurídicas dos indivíduos, 

estabelecendo certos regramentos de conduta do comportamento no sentido de 

proibitivo, permitido e/ou obrigatório. 

Antes, propriamente, de adentrar na análise da imunidade dos templos e cultos 

religiosos previsto no artigo 150, VI, da Constituição, far-se-á necessário tecer alguns 

comentários acerca de mais uma proposta de classificação que será útil para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 

                                                     
20  Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-jul-21/leia-palestra-roque-carrazza-imunidade-
tributaria-religiao?pagina=4;  acessado em 02 de julho de 2020. 

https://www.conjur.com.br/2014-jul-21/leia-palestra-roque-carrazza-imunidade-tributaria-religiao?pagina=4
https://www.conjur.com.br/2014-jul-21/leia-palestra-roque-carrazza-imunidade-tributaria-religiao?pagina=4
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3.1 As imunidades incondicionadas e as imunidades condicionadas  
 

 
Para fim de aprofundar no estudo do tema das imunidades, a doutrina cuida de 

classificar esse instituto sob os mais diversos aspectos. 

Não se olvide, entretanto, que as imunidades, independentemente de suas 

classificações doutrinárias, objetivam atrair a sociedade para colaborar com o Poder 

Público em atividades que lhe competem, alargando, pois o espectro de suas atividades 

ou garanti-la contra atentados à democracia que os detentores do Poder podem 

perpetrar, ou, ainda, para garantir a liberdade de expressão e de culto ou do 

funcionamento da Federação. 

Assim, temos classificação que cuida de diferenciar as imunidades de acordo 

com o objeto que se destina essa norma, denominando de subjetivas àquelas dirigidas 

a pessoas beneficiárias, e as imunidades objetivas, relacionadas com o benefício de 

certos bens ou operações, e que, portanto, independem dos sujeitos envolvidos21.  

Por sua vez, Geraldo Ataliba classificava as imunidades tributárias em genéricas 

e específicas. As imunidades gerais são aquelas previstas no art. 150, VI, da 

Constituição e que alcançam genericamente todo e qualquer imposto e que têm como 

objetivo prestigiar valores básicos consagrados pelo Texto Constitucional. Por sua vez, 

as imunidades tópicas ou especiais são aquelas desonerações limitadas a casos, 

situações ou fatos determinados e que estão restritas a um determinado tipo de tributo 

e voltam-se à consecução de um objetivo específico22.  

Entretanto, para o estudo em questão, interessa-nos a classificação das 

imunidades em incondicionadas, que não dependem do cumprimento de certos 

requisitos, veiculados em normas distintas daquelas definidoras da imunidade e que 

estão voltadas para a definição do e o alcance do comando constitucional, e as 

imunidades condicionadas, vinculadas ao cumprimento de requisitos previstos na 

própria Constituição ou na legislação infraconstitucional. 

                                                     
21 Para Regina Helena Costa, as imunidades subjetivas são aquelas outorgadas em função da natureza 
jurídica da pessoa ou, mesmo, em consideração ao papel socialmente relevante que desempenha. A 
imunidade subjetiva é, assim, atributo da personalidade jurídica de certos entes”. Já no que tange as 
imunidades objetivas, descreve a Autora que “são aquelas concedidas em função de determinados fatos, 
bens ou situações; recaem sobre coisas. É certo que também beneficiam pessoas, mas não são 
outorgadas em função delas. É a hipótese da imunidade que recai sobre livros, jornais e periódicos, bem 
como sobre o papel destinado à sua impressão (art. 150, VI, ‘d’)”. COSTA, Regina Helena. Imunidades 
Tributárias. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 128.  
22 ATALIBA, Geraldo. Venda de Minérios – Faturamento – PIS. Revista de Direito Administrativo, 
nº 196, 1994, pp. 306-307. 
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Com relação ao cumprimento de tais requisitos, temos que não basta que tais 

imunidades condicionadas cumpram os regramentos estabelecidos em leis 

infraconstitucionais, mais do que isso, é necessário verificar se a conduta, o 

comportamento, da pessoa física ou jurídica realiza-se de certa forma ou de certo modo 

posto pela Constituição. Não por outro motivo é que a imunidade tributária 

condicionada prescrita no art. 15023, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, 

dispõe que a imunidade em questão “compreende somente o patrimônio, a renda e os 

serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades” mencionadas. 

Nesse sentido, são os ensinamentos de Paulo de Barros: 

 

As imunidades condicionadas 24  dependem de outras normas que a regulem. 
Diante da rigidez e exaustividade do sistema constitucional tributário brasileiro, 
porém, as regras que participam do desenhos das competências tributarias não 
admitem que o legislador infraconstitucional atue de forma que amplie ou limite 
seu conteúdo e alcance, motivo pelo qual tanto as normas que atribuem 
competência como as que demarcam a incompetência do ente tributante não 
podem ser alteradas pelo legislador ordinário. As imunidades condicionadas, em 
consequência, devem ser regulamentadas por meio de leis infraconstitucionais, 
sem que, no entanto, haja alterações em seu teor. O que poderá ser objeto de 
regramento infraconstitucional é apenas a determinação de certas obrigações de 
fazer e não-fazer, com intuito de orientar a fruição de algumas hipóteses de 
imunidade25. 
 

 
No que tange aos enunciados jurídicos previstos no artigo 150, é de se notar que 

essa norma disciplina quatro hipóteses de imunidades, sendo três incondicionadas e 

uma condicionada. 

 
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: ... VI. instituir impostos 
sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; b) templos de qualquer 
culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

                                                     
23 A doutrina costuma se dividir quanto a interpretação desse dispositivo, especialmente com relação a 
extensão desse enunciado no que tange a imunidade albergar as demais espécies de tributos. Enquanto 
que a doutrina clássica advoga no sentido de que esse dispositivo se refere estritamente a impostos, 
Paulo de Barros Carvalho, com base na interpretação de outros dispositivos constitucionais, advoga no 
sentido de haver uma extensão dessa imunidade para outras figuras tributárias que não somente os 
impostos. 
24  No mesmo sentido assevera Robson Maia Lins, para quem: “as imunidades tributárias 
condicionadas são aquelas que dependem de outras normas para serem aplicadas, normas essas que 
não podem limitar ou ampliar a imunidade concedida, mas tão somente orientar sua fruição. 
Diversamente, as imunidades tributárias incondicionadas são independentes do ato normativo 
infraconstitucional”. LINS, Robson Maia. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 1. Ed. São 
Paulo: Noeses, 2019. p. 321. 
25 CARVALHO, Paulo de Barros. Imunidades Condicionadas e suspensão de Imunidade. Cadernos de 
direito tributário. Revista de Direito Tributário, nº 99, Editora Malheiros, ed. 2008, p.10. 
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fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; d) livros, 
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
 

 

Dentre as imunidades incondicionadas temos a primeira que trata da 

denominada "imunidade recíproca". Essa imunidade comporta um enunciado voltado 

aos entes federativos, que não poderão tributar o patrimônio, renda ou serviços uns 

dos outros, com o que o próprio. Já a letra "b" do referido artigo cuida de prescrever a 

imunidade dos templos de qualquer culto. Por fim, em terceiro lugar das imunidades 

incondicionadas figura a imunidade que objetiva proteger a liberdade de comunicação 

e da imprensa. 

Por fim, a única hipótese de imunidade condicionada previsto no artigo 150 da 

Constituição é aquela que prescreve a imunidade com relação ao patrimônio, renda e 

serviços dos partidos políticos, nas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, 

instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendido os requisitos 

da lei. 

É pacífico na doutrina e a jurisprudência26 que o signo lei previsto no enunciado 

se reporta à lei complementar, apesar de ter o constituinte apenas falado em lei. 

Concordamos com tal assertiva na medida em que tal veículo introdutor de normas 

promove uma segurança, na medida em que dificulta uma eventual tentativa por parte 

dos Entes federados de promoverem normas com escopo de restringir ou modificar o 

alcance dessas normas de imunidade27. Nas palavras de Ives Gandra: 

                                                     
26 IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos 
indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar. (RE 566622, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) 
27 Sabe-se que até o julgamento do RE 566.622, no dia 23/02/2017, em sede de repercussão geral, o 
Supremo Tribunal Federal havia fixado que a regência da imunidade prevista na Constituição se dá 
mediante Lei Complementar, motivo pelo qual haveria que se observar, exclusivamente, os requisitos 
previstos no art. 14 do CTN, os quais, uma vez cumpridos, ensejariam o direito da imunidade prevista 
na Constituição. Ocorre que, em 18 de dezembro de 2019, o Plenário, em conclusão e por maioria, 
acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Fazenda, acolhendo a tese de que no 
acordão embargado haveria excessiva abrangência da tese de repercussão geral, no sentido de 
considerar que os requisitos para o gozo de imunidade tributária devem estar previstos em lei 
complementar. A Ministra Rosa Weber, após voto-vista contrário ao Relator, Ministro Marco Aurélio, 
convenceu a Corte acerca da necessidade de reforma da tese relativa ao tema nº 32, cujo texto aprovado 
transcreve o seguinte conteúdo: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo 
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, 
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". A Ministra, 
em seu voto, pontuou que tal como redigida, a tese original de repercussão geral aprovada nos autos do 
RE 566.622 sugeria a inexistência de qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por 
legislação ordinária, entendimento esse que não se extrai do cômputo dos votos proferidos. Por essa 
razão, haveria necessidade de reforma para reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário no 
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É que se se outorgasse aos Estados, Distrito Federal e Municípios o direito de 
definir essa hipótese de imunidade, poderiam inviabilizá-la, criando situações de 
tal dificuldade para ser atribuída que nenhum contribuinte poderia se beneficiar 
da vedação constitucional. Por esta razão, deve-se entender como "lei 
complementar" o vocábulo "lei" constante da alínea "c", do inciso VI do art. 150, 
da Constituição Federal28. 

 

Nesse sentido, tais entidades necessariamente deverão obedecer às condições 

expressas nos arts. 9º29 e 14º30 do CTN, recepcionados como lei complementar na 

atual ordem e na anterior, apesar de sua veiculação ordinária, à luz da Constituição de 

1946. Nas palavras de Robson Maia Lins: 

 

considerando-se que as limitações constitucionais ao poder de tributar somente 
pode ser reguladas por Lei Complementar e que as imunidades tributárias são 
limitações ao poder tributar, é lógico que as imunidades tributárias condicionadas 
devem ser reguladas por Lei Complementar. Dessa forma, a “lei” referida no art. 
150, VI, “c” da CF, que trata da imunidade dos partidos políticos e suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e 

                                                     
trato de questões procedimentais desde que não interfira na própria caracterização da imunidade. Em 
outras palavras, o entendimento reformado do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que, com 
relação aos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle 
administrativo, a lei ordinária poderá dispor sobre a matéria, entretanto, só a lei complementar poderá 
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da 
Constituição Federal (CF), principalmente no que diz respeito à instituição de contrapartidas a que elas 
devem atender. 
28MARTINS, Ives Gandra. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 28, jan. 1998. p. 68-83; 
Martins, Ives Gandra da Silva. Questões de direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 225-
246. 
29 "Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I. instituir ou majorar 
tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos arts. 21, 26 e 65; 
II. cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício 
financeiro a que corresponda; III. estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas 
ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais; IV. cobrar imposto sobre: a) 
o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) o patrimônio, a 
renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os 
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 2001); 
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.§ 1º O disposto no inciso 
IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos 
tributos que lhes caiba reter na fonte, e não a dispensa da prática de atos, previstos em lei, 
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. § 2º O disposto na alínea "a" 
do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público 
a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos” 
30 "Art. 14 O disposto na alínea "c" do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes 
requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou 
de suas rendas, a qualquer título;(Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001) II. aplicarem 
integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III. 
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão. § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, 
a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2º Os serviços a que se refere a 
alínea "c" do inciso IV do art. 9º são, exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos 
institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos 
constitutivos". 
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assistência social, deve ser Lei Complementar, por força do art. 146, II da 
Constituição31.  
 

 

Em outras palavras, as imunidades só serão regulamentadas por lei 

complementar nas hipóteses em que a Constituição Federal assim determinar, 

conforme art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Entretanto, cabe salientar que a lei 

complementar não tem ampla margem de liberdade para regular as imunidades, na 

medida em que não pode limitar ou ampliar a imunidade concedida, mas tão somente 

orientar sua fruição. Cabe à Lei Complementar tão somente regulamentar os 

comandos constitucionais, exercendo função análoga à do regulamento no âmbito do 

Poder executivo, de forma que não lhe é dado inovar no ordenamento jurídico. 

 

4 A Imunidade dos templos e cultos religiosos e a possibilidade de sua 

alteração por meio de emenda constitucional 

 
Consoante vimos nas linhas anteriores, as imunidades tributárias na qualidade 

de normas jurídicas, são enunciados prescritivos que em seu conteúdo manifestam 

uma proibição ao Estado, no tocante a competência para tributar determinados 

sujeitos e/ou objetos. Não seria equivocado dizer, ao contrário, que as imunidades são 

regramentos que regulam determinadas condutas humanas, posto que a sociedade 

brasileira entendeu que se trata de valores que reclamam uma maior proteção por 

parte do Estado. 

Especificamente no que se refere ao objeto de nosso estudo no presente 

trabalho, a liberdade religiosa se apresenta como a liberdade de manifestar livremente 

as suas convicções religiosas bem como o de de ganhar adeptos para a sua religião, 

para o seu culto, por meio de meios lícitos. A Constituição garante essa liberdade 

religiosa numa série de dispositivos, especialmente no artigo 5º, incisos VI32, VII33 e 

VIII34. 

                                                     
31 LINS, Robson Maia. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 1. Ed. São Paulo: Noeses, 2019. p. 
322. 
32 Art 5º. VI -  é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
33 Art 5º. VII -  é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva; 
34 Art 5º. VIII -  ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se 
a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
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E como bem delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, “a imunidade prevista 

no art. 150, VI, ‘b’, CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, 

mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços ‘relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades nelas mencionadas’. O §4º do dispositivo constitucional 

serve de vetor interpretativo das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso VI do art. 150 da CF35”. Ou 

seja, em nome de uma proteção aos ideais de liberdade religiosa, o Estado concede esse 

benefício as mais diversas religiões, desde que se atenham apenas às suas atividades 

essenciais. Nesse sentido são os ensinamentos de Hugo de Brito Machado: 

 

Nenhum imposto incide sobre os templos de qualquer culto. Templo não significa 
apenas a edificação, mas tudo quanto seja ligado ao exercício da atividade 
religiosa. Não pode haver imposto sobre missas, batizados ou qualquer outro ato 
religioso. Nem sobre qualquer bem que esteja a serviço do culto. Mas pode incidir 
imposto sobre bens pertencentes à Igreja, desde que não sejam instrumentos 
desta. Prédios alugados, por exemplo, assim como os respectivos rendimentos, 
podem ser tributados. Não a casa paroquial, ou o convento, ou qualquer outro 
edifício utilizado para atividades religiosas, ou para residência dos religiosos. A 
imunidade concerne ao que seja necessário para o exercício do culto. Nem se deve 
restringir seu alcance, de sorte que o tributo constitua um obstáculo, nem se deve 
ampliá-lo, de sorte que a imunidade constitua um estímulo à prática do culto 
religioso36. 

 
 

Seguimos a posição de Hugo de Brito Machado para quem os vocábulos culto e 

templo devem ser interpretados da forma mais abrangente possível. Assim, culto deve 

ser compreendido como toda e qualquer manifestação de cunho religioso possível, não 

importando o número de adeptos, sua forma de organização ou qualquer característica 

mais extravagante ou estranha que ela possa expressar. Da mesma forma, o vocábulo 

templo deve ser observado como o espaço, ou a edificação, pelo qual o grupo 

desenvolve os rituais do culto religioso. 

 

Houvesse de se interpretar templo como apenas edificação que alberga a prática 
de um culto qualquer, ferir-se-ia gravemente o preceito da liberdade religiosa. 
Seria sem sentido admiti-lo, pois a própria definição de um local como templo 
pressupõe a prática da atividade religiosa (...) Havendo essa indispensável conexão 
entre os elementos do culto e a própria noção de templo, parece correto afirmar 
que a imunidade não se limita ao prédio no qual se instale o culto, mas abranja 
todos os aspectos da religião, tudo aquilo que for indispensável à sua liturgia, de 
modo que as condutas religiosas – quaisquer que sejam elas – não podem ser 

                                                     
35 Recurso Extraordinário com Agravo nº 734.339 Rio De Janeiro Relator Ministro Luiz Fux. 15 de 
março de 2013. 
36 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24 ed. São Paulo: Malheiros. 2004. 
Pagina 269. 
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colhidas pelo legislador como passíveis de tributação, estão fora de seus domínios 
competências. (...) Avançando na demarcação do conceito delimitador da 
abrangência da imunidade do art. 150, IV, b, temos que ela se aplica as condutas 
religiosas: não apenas ao templo, mas às condutas; não só de uma certa religião, 
mas de qualquer uma37. 
 
 

Isso posto, o que se observa é que o constituinte declarou que, sem quaisquer 

restrições, as Igrejas de qualquer culto são imunes aos impostos 38.Não há, pois, a 

menor dúvida de que as instituições religiosas são imunes e sua imunidade é 

incondicional. 

Entretanto, o fato de inexistir lei infraconstitucional estabelecendo condições 

para o gozo dessa imunidade, não nos autoriza a afirmar que não existam restrições a 

essa norma. A própria Constituição, em seu § 4º do art. 150, cuida de prescrever que 

os ingressos dessas instituições religiosas que podem ser representadas por depósitos 

financeiros e a renda decorrentes de sua aplicação, devem ser destinadas à finalidade 

essencial que, no caso, é a manutenção do culto religioso. Da mesma forma, se as 

doações recebidas dos fiéis forem destinadas a atividades mercantís --hipótese em que 

perderiam a imunidade para não gerar concorrência desleal com outras empresas de 

fins lucrativos, que atuem na mesma área de exploração mercantil escolhida pelas 

Igrejas39. 

É importante notar que o fato da imunidade dos templos e cultos religiosos estar 

diretamente associado a valores consagrados ao status de direitos e garantias 

fundamentais (e também humanos), levou muitos estudiosos a classificarem essas 

normas como verdadeiras cláusulas pétreas, impossíveis, portanto, de serem 

                                                     
37 LINS, Robson Maia. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 1. Ed. São Paulo: Noeses, 2019. pp. 
313-314. 
38 Como dito anteriormente, não é interesse nosso adentrar na discussão acerca do alcance dessa norma, 
se ela envolveria os tributos de maneira geral ou somente a figura dos impostos. 
39 Ives Gandra ressalta que o “artigo 170, inciso IV, está assim redigido: "A ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: ... IV. livre 
concorrência", tendo Celso Bastos assim o comentado: "A livre concorrência é indispensável para o 
funcionamento do sistema capitalista. Ela consiste essencialmente na existência de diversos 
produtores ou prestadores de serviços. É pela livre concorrência que se melhoram as condições de 
competitividade das empresas, forçando-as a um constante aprimoramento dos seus métodos 
tecnológicos, dos seus custos, enfim, na procura constante de criação de condições mais favoráveis ao 
consumidor. Traduz-se portanto numa das vigas mestras do êxito da economia de mercado. O 
contrário da livre concorrência significa o monopólio e o oligopólio, ambos situações privilegiadoras 
do produtor, incompatíveis com o regime de livre concorrência" Comentários à Constituição do Brasil, 
7º volume, Ed. Saraiva, 1990, p. 25/26.. 
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suprimidas ou restringidas por emenda constitucional ou qualquer outro veículo 

introdutor de normas de inferior hierarquia. 

Advogam nesse sentido, autorizada doutrina brasileira como é o caso de Roque 

Antônio Carraza - Jose Souto Maior Borges40, Regina Helena Costa41, Hugo de Brito 

Machado42 seguem o mesmo entendimento -, para quem as imunidades tributárias são 

cláusulas pétreas irremovíveis por meio de emenda constitucional, cabendo somente 

a uma nova Assembleia Nacional Constituinte o poder de alterá-las. Em suas palavras: 

 

[…] temos por indisputável que desobedecer a uma regra de imunidade equivale a 
incidir em inconstitucionalidade. Nem a emenda constitucional pode anular ou 
restringir as situações de imunidade contempladas na Constituição. Por muito 
maior razão, a ação do legislador ordinário, neste campo, encontra limites 
insuperáveis na Constituição. Ora, se até o constituinte derivado e o legislador 
ordinário não podem ignorar as imunidades tributárias, por muito maior razão 
não poderá fazê-lo o aplicador das leis tributárias, interpretando-as, a seu talante, 
de modo a costeá-las. (…) Em termos mais precisos, o direito à imunidade é uma 
garantia fundamental constitucionalmente assegurada ao contribuinte, que 
nenhuma lei, poder ou autoridade pode anular43. 
 

 

Já com relação a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não é 

possível afirmar categoricamente se essa Corte adota o posicionamento de que as 

imunidades seriam equiparadas, ou mesmo representativas, das cláusulas pétreas. 

Entretanto do seguinte julgado que colacionamos é possível perceber que a posição da 

Corte vai no sentido de que haveria uma vinculação entre imunidades tributárias e 

                                                     
40 Para o Autor: “Sistematicamente, através da imunidade resguardam-se princípios, idéias-força ou 
postulados essências ao regime político. Consequentemente, pode-se afirmar que as imunidades 
representam muito mais um problema do direito constitucional do que um problema do direito 
tributário. Analisada sob o prisma do fim, objetivo ou escopo, a imunidade visa assegurar certos 
princípios fundamentais ao regime, a incolumidade de valores éticos e culturais consagrados pelo 
ordenamento constitucional positivo e que se pretende manter livre das interferências ou perturbações 
da tributação.” BORGES, José Souto Maior. Isenções tributárias. 2ª ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 
1980, p. 184-5. 
41 “[…] quando a exoneração tributária é outorgada por uma Constituição, pretende-se seja perene. Se a 
Constituição é rígida, tal perenidade está assegurada em termos mais consistentes, diante do maior grau 
de dificuldade estabelecido para sua modificação. (…) No caso da Constituição Brasileira, no que tange 
às imunidades tributárias, a rigidez constitucional atinge seu grau máximo. Isto porque as normas 
imunizantes são cláusulas pétreas, autênticas limitações materiais ao exercício do Poder Constituinte 
Derivado” COSTA, Regina Helena. Imunidade Tributária: teoria e análise da Jurisprudência 
do STF. 2 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 68. 
42 “a regra da imunidade está protegida no art. 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, 
segundo o qual ‘não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir (…) a forma 
federativa de Estado’” MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30 ed. rev. atual. 
ampl. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 287. 
43 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24 ed. rev. ampl. 
atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 710-1-2. 
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direitos humanos e fundamentais, donde resultaria a impossibilidade de emenda à 

Constituição abolir ou suprimir esses enunciados.  

 

Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
de Emenda Constitucional e de Lei Complementar. I.P.M.F. Imposto Provisório 
sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira – I.P.M.F. Artigos 5., par. 2., 60, par. 4., incisos I e IV, 150, 
incisos III, “b”, e VI, “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal. 1. Uma Emenda 
Constitucional, emanada, portanto, de Constituinte derivada, incidindo em 
violação a Constituição originaria, pode ser declarada inconstitucional, pelo 
Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua e de guarda da Constituição (art. 
102, I, “a”, da C.F.). 2. A Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993, que, no art. 
2., autorizou a União a instituir o I.P.M.F., incidiu em vício de 
inconstitucionalidade, ao dispor, no parágrafo 2. desse dispositivo, que, quanto a 
tal tributo, não se aplica “o art. 150, III, “b” e VI”, da Constituição, porque, desse 
modo, violou os seguintes princípios e normas imutáveis (somente eles, não 
outros): 1. – o princípio da anterioridade, que e garantia individual do contribuinte 
(art. 5., par. 2., art. 60, par. 4., inciso IV e art. 150, III, “b” da Constituição); 2. – o 
princípio da imunidade tributaria reciproca (que veda a União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, 
rendas ou serviços uns dos outros) e que e garantia da Federação (art. 60, par. 4., 
inciso I,e art. 150, VI, “a”, da C.F.); 3. – a norma que, estabelecendo outras 
imunidades impede a criação de impostos (art. 150, III) sobre: “b”): templos de 
qualquer culto; “c”): patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
e “d”): livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 3. Em 
consequência, e inconstitucional, também, a Lei Complementar n. 77, de 
13.07.1993, sem redução de textos, nos pontos em que determinou a incidência do 
tributo no mesmo ano (art. 28) e deixou de reconhecer as imunidades previstas no 
art. 150, VI, “a”, “b”, “c” e “d” da C.F. (arts. 3., 4. e 8. do mesmo diploma, L.C. n. 
77/93). 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, em parte, para 
tais fins, por maioria, nos termos do voto do Relator, mantida, com relação a todos 
os contribuintes, em caráter definitivo, a medida cautelar, que suspendera a 
cobrança do tributo no ano de 1993. (…) A Emenda Constitucional nº 3, de 
17/03/93, que, no art. 2º, autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu em vício de 
inconstitucionalidade, ao dispor, no parágrafo 2º desse dispositivo, que, quanto a 
tal tributo, não se aplica ‘o art. 150, III, b e VI, da Constituição, porque, desse 
modo, violou os seguintes princípios e normas imutáveis (somente eles, não 
outros): (…). O princípio da imunidade tributária recíproca (que veda à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre o 
patrimônio, rendas ou serviços uns “dos outros) e que é garantia da Federação (art. 
60, § 4º, inciso I,e art. 150, VI, a, da CF)44. 

 
 

Em que pese haver certa convergência entre a doutrina e o entendimento 

predominante no Supremo Tribunal Federal, pensamos de forma contrária. 

                                                     
44 ADIN 939-7, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 18-03-1994. 
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E isso porque, ao nosso entender, não se pode confundir o direito ou garantia 

fundamental à liberdade de exercício e expressão religiosa, com o direito de não pagar 

determinados tributos em razão da existência de norma jurídica com teor proibitivo 

de competência tributária. Um exercício de subtração simples, porém eficiente, nos 

ajuda a melhor compreender a discussão posta.  

Imaginemos, portanto, um cenário em que a referida norma de imunidade foi 

retirada do ordenamento jurídico brasileiro. A pergunta destinada ao leitar é: a 

retirada da norma de imunidade prevista na Constituição impede o exercício do direito 

à liberdade religiosa do indivíduo? 

A resposta, ao nosso ver, é negativa. Poder-se-ia até argumentar que a existência 

de uma norma de imunidade acaba por promover mais ou menos determinada 

conduta, representando uma verdadeira estrutura de incentivo para o 

desenvolvimento de uma determinada atividade. Mas, observe-se, que nesse caso não 

se está abolindo ou restringindo o exercício do direito à liberdade religiosa, como veda 

o artigo 60, § 4º da Constituição. 

Em outras palavras, é dizer que a norma que prevê a imunidade vê-se que na 

hipótese de se retirar a imunidade, o legislador não estaria afrontando o direito 

fundamental, ou humano, a depender da classificação adotada, ao exercício da 

liberdade religiosa. Não vemos nesse contexto essa suposta violação, na medida em 

que o exercício da competência tributária não teria o condão de suprimir esse direito, 

uma vez que esse não é a finalidade fiscal ou extrafiscal do Estado brasileiro.  

Ademais, mesmo que o Poder Legislativo, ou executivo, resolvesse taxar de 

forma confiscatória o exercício da atividade religiosa, tal conduta esbarraria no 

princípio constitucional da vedação ao confisco, que representa verdadeira limitação 

ao Poder de tributar do Estado, aplicável, indistintamente, à qualquer sujeito ou 

atividade que esteja nessa situação abusiva.  

Tais considerações, ao nosso entender, reforçam nosso entendimento de que a 

alteração legislativa de uma imunidade tributária pode ser feita mediante emenda 

constitucional, na medida em que essa norma não representa uma cláusula pétrea. 

Outro ponto que entendemos ser relevante para nossa reflexão sobre o tema, 

envolve a análise desse direito à liberdade religiosa com outras normas de mesma 

hierarquia, como por exemplo, o direito à moradia. 
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Sabe-se que o direito à moradia também está previsto no artigo 6º da 

Constituição, e consubstancia-se como verdadeira garantia fundamental do cidadão 

no estado democrático de direito. Essas são duas categorias de direitos humanos e 

garantias fundamentais cujo fundamento de validade repousam na Constituição, e que 

representam elementos indispensáveis e formadores da dignidade da pessoa humana. 

É dizer, da mesma forma que o direito à moradia é um direito fundamental, o da 

liberdade do exercício de expressão religiosa também o é, não havendo, portanto, 

hierarquia entre esses direitos. 

Seguindo esse raciocínio, se as imunidades fossem normas intrinsicamente 

ligadas às cláusulas pétreas, no sentido de que a sua existência é fundamental para o 

exercício ou efetivação desses direitos, não haveria que se falar na existência de normas 

isentivas em nível Municipal, dispondo sobre a isenção de IPTU em razão de certos 

imóveis de pequeno valor serem de propriedade de pessoas menos abastadas 

economicamente. Melhor dizendo, dado a inexistência de hierarquia entre os direitos 

humanos e garantias fundamentais, caso existisse essa relação quase que de vínculo 

existencial, como advoga boa parte da doutrina brasileira consoante visto, entre a 

norma de estrutura da imunidade e a norma de conduta desses direitos, haveria 

necessária previsão de imunidade do IPTU prescrita no texto constitucional, e não em 

leis infraconstitucionais. 

Nesse cenário, a justificativa lógica-jurídica para o tratamento tributário 

distinto de duas normas fundamentais alçadas à mesma categoria, é de que se trata 

apenas de um critério de escolha política tributária pelo legislador no trato desse tema, 

e não como norma voltada à necessária efetivação desses direitos. Isso significa dizer 

que o intérprete não deve confundir a natureza da norma imunizante com os efeitos 

jurídicos dela decorrentes. 

Frise-se que a norma de imunidade não é uma cláusula pétrea, na medida em 

que tais normas pertencem ao conjunto das normas de estrutura que estabelece não 

um direito ou uma garantia fundamental, mas sim normas destinadas ao sistema 

jurídico que servem como regras ao próprio sistema de incompetência tributária. As 

cláusulas pétreas, por sua vez pertencem ao conjunto das normas de conduta, vez que 

prescrevem, mesmo que as vezes minimamente, condutas a serem perseguidas e 

promovidas pelo Estado e os indivíduos, nas relações de intersubjetividade 

desencadeadas.  
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Por fim, seguindo a interpretação lógica segundo a qual "quem pode mais pode 

menos", entendemos que é perfeitamente possível a emenda constitucional alterar a 

norma de imunidade voltada ao exercício da religião, alterando a sua característica de 

imunidade incondicionada para condicionada ao cumprimento de certos requisitos 

previstos em Lei Complementar, da mesma forma que ocorre nas situações do artigo 

150, VI, “c”, da Constituição. Aqui, por força do artigo 146, II, o cuidado que o 

legislador deve tomar para não ferir a Constituição é com relação ao veículo utilizado 

para regulamentar a imunidade ser uma Lei Complementar, pelas razões já expostas 

em linhas anteriores. 

 

Conclusões 

 
O presente trabalho buscou analisar a natureza jurídica da norma de imunidade 

tributária, mais especificamente aquela que prescreve uma incompetência do 

legislador para tributar os templos e cultos religiosos, a partir de uma concepção da 

norma jurídica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais como estruturas 

carregadas de fortes cargas axiológicas.  

Para tanto, estabelecemos algumas premissas que nos auxiliaram durante o 

trabalho de análise da norma de imunidade, notadamente no que diz respeito a análise 

do direito como objeto cultural, e algumas classificações das normas jurídicas que 

foram úteis para a aproximação do tema das imunidades, objeto do presente estudo. 

As imunidades, como vimos, são normas jurídicas constitucionais que dispõem 

acerca da construção de outras regras, e que estabelecem a incompetência dos entes 

federados de instituírem tributos voltados a determinadas situações ou pessoas, ou, 

como leciona o Professor Paulo de Barros de Carvalho, que são regras que colaboram 

no desenho de quadro das competências, expostas, todavia, por meio de esquemas 

sintáticos proibitivos ou vedatórios. 

Seu papel, portanto, é de delinear o próprio desenho de competências que a 

Constituição traz, na medida em que nesse sistema haverá tanto as normas prescritivas 

que autorizam a instituição e exigência dos tributos, como normas proibitivas que se 

manifestam através de limites materiais e formais à cobrança de determinados 

tributos. A norma de imunidade está, portanto, fora dos limites da norma de 

competência tributária. 
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Isso posto, tendo em vista a posição aqui adotada no sentido de possuir a norma 

imunizante (norma de estrutura) natureza distinta da consagrada como cláusula 

pétrea (norma de conduta), é perfeitamente possível sua alteração, ou mesmo 

abolição, por meio de emenda constitucional. 

Frise-se que mesmo para os que consideram a imunidade uma cláusula pétrea, 

não se estaria reduzindo, uma vez que tal interpretação nunca fez parte da intenção da 

norma imunizante, sendo uma alteração para trazer a máxima efetividade do preceito 

constitucional, interpretando-a conforme os valores humanos, e fundamentais, 

assegurados pela Constituição. 

 

Referências 

 

ATALIBA, Geraldo. Venda de Minérios – Faturamento – PIS. Revista de Direito 
Administrativo, nº 196, 1994. 
 
BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. 2ª ed. São Paulo: Sugestões 
Literárias, 1980. 
 
BULOS, Uadi Lamnêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
 
CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito. O 
Constructivismo lógico-semântico. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2014. 
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Imunidades Condicionadas e suspensão de Imunidade. 
Cadernos de direito tributário. Revista de Direito Tributário, nº 99, Editora 
Malheiros, ed. 2008, p.10. 
 
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24 ed. 
rev. ampl. atual. São Paulo: Malheiros, 2008. 
 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. 
 
COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias. São Paulo: Malheiros, 2001. 
 
COSTA, Regina Helena. Imunidade Tributária: teoria e análise da 
Jurisprudência do STF. 2 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. 
 
FLUSSER, Vilém. Língua e Realidade. São Paulo: Annablume, 2007. 
 



 
 
 
 
216 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

GAMA, Tacio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma 
teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009. 
 
GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo: estúdios de teoria y metateoría del 
derecho. Barcelona: Gedisa, 1999. 
 
LINS, Robson Maia. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 1. Ed. São Paulo: 
Noeses, 2019. 
 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24 ed. São Paulo: 
Malheiros. 2004. 
 
MARTINS, Ives Gandra. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 28, jan. 1998. 
p. 68-83;  
 
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Questões de direito tributário. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1999. 
 
PIOVESAN, Flavia Cristina. Direitos humanos e o Direito Constitucional 
Internacional, São Paulo: Max Limonad, 1996. 
 
RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. Saraiva. 4º Edição. 
2017. 
 
REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5ª ed., Editora Saraiva, São 
Paulo, 2003. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos 
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 8ªed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010. 
 
VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. 

 

 

 

 



 

10. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E JUSTIÇA INSTANTÂNEA:  

SOBRE A INSUFICIÊNCIA DA PONDERAÇÃO NO PROCESSO DE 

CONCRETIZAÇÃO DAS NORMAS DEFINIDORAS DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-10  

 

Mário Soares de Alencar1 

1 Introdução 

 

 Fosse a Constituição um sistema vivo, em sua essência pulsaria, sem qualquer 

sombra de dúvida, a disciplina dos direitos fundamentais, de onde emanam os valores 

que animam a totalidade orgânica de seu texto, ditando os passos hermenêuticos para 

a sua adequada compreensão. Com efeito, o âmago material das constituições 

modernas é a estruturação de um Estado Democrático de Direito voltado à proteção e 

promoção das franquias humanas fundamentais, o que o texto constitucional busca 

fazer pela limitação, repartição e controle do Poder estatal, ao passo que direciona suas 

energias à garantia da prevalência dos direitos da pessoa humana nela positivados. 

 Por certo, ao deixar a condição de mero súdito das potestades absolutas para 

alçar a posição de cidadão, em igualdade jurídica formal com qualquer outro ser 

humano, especialmente no curso das revoluções liberais do século XVIII, fomentadas 

pelo racionalismo iluminista, o homem moderno colocou a si mesmo no centro dos 

sistemas sociais. Desse modo, não somente o sistema político, mas também o 

econômico e o jurídico deveriam estar estruturados de forma a que, em suas funções, 

passassem a plasmar na realidade concreta os valores humanos vigentes naquele novo 

contexto cultural. Assim, liberdade e igualdade, como valores modernos de primeira 

grandeza, deveriam tornar-se bússolas axiológicas a guiar a nova arquitetura de 

sistemas normativos disciplinadores das relações humanas, especialmente, das 

relações jurídicas. 

                                                     
1  Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Professor do Curso de Direito da 
Universidade Estadual do Piauí - UESPI e Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 

https://doi.org/10.36592/9786587424118-10
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 Tamanha a importância da garantia dos direitos humanos, forjados por meio de 

lutas e revoluções no curso da história, para a própria existência de um Estado 

Constitucional, que se pode ler no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, do ano de 1789, oriunda do gênio revolucionário francês, a afirmação 

categórica no sentido de que “não tem constituição” a sociedade na qual não se 

garantem os direitos ou não se determina a divisão dos poderes 2 . A partir desse 

paradigma, registra com propriedade Ingo Sarlet, que restou estabelecido “o núcleo 

material das primeiras Constituições escritas, de matriz liberal-burguesa: a noção da 

limitação do poder estatal, mediante a garantia de alguns direitos fundamentais e do 

princípio da separação dos poderes”3. Deve-se observar, todavia, que na formulação 

desse modelo de Estado Constitucional, a separação dos poderes se apresenta como 

exigência meramente instrumental de controle do poder, isto é, como princípio formal 

de limitação das ações governamentais. Por outro lado, os direitos fundamentais 

constituem elementos da própria matéria constitucional, substância densa do próprio 

conteúdo daquilo que se convencionou considerar a essência da Constituição, corpo 

normativo destinado, em primeiro plano, a estruturar um Estado de Direito e a 

proteger o ser humano frente aos poderes outrora absolutos.  

 Nesse sentido, dentro da matriz teórica ocidental do Estado de Direito, 

Constituição e Direitos Fundamentais encontram-se em uma relação de implicação 

mútua e de dependência recíproca. Com efeito, enquanto não se pode pensar em real 

texto constitucional que não estabeleça e garanta direitos fundamentais do homem em 

face do Poder Estatal, deve-se recordar que é a própria Constituição, em sua 

positividade, que convola direitos humanos em direitos fundamentais, isto é, em 

direitos do homem efetivamente protegidos por uma determinada ordem jurídica 

estatal. Note-se que é o locus da normatividade o critério mais acertado para 

diferenciar direitos fundamentais de direitos humanos. Em verdade, se sob o ponto de 

vista material há uma identidade quase perfeita entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, sob ponto de vista formal, o distanciamento é evidente: enquanto os 

direitos fundamentais (Grundrechte) encontram guarida na Constituição em que se 

positivam, os direitos humanos são positivados, em regra, nos instrumentos 

                                                     
2 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 167. 
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2018, p. 59. 
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normativos de direito internacional, ultrapassando as fronteiras estatais, conforme 

distinção formulada no âmbito da doutrina jurídica germânica4. 

 Ponto de importância capital ao trato da matéria, no que se refere à assimilação 

dos direitos fundamentais pelas constituições, diz respeito ao modelo normativo 

utilizado para viabilizar tais expressões jurídicas. Com efeito, tanto nas situações em 

que a positivação se dá de forma expressa, com enunciados plasmados no próprio texto 

constitucional, quanto nas situações em que esses conteúdos materiais são implícitos 

no bloco de constitucionalidade, apreendidos pelo intérprete no âmbito da 

Constituição material, é possível verificar que, em grande medida, os direitos 

fundamentais ingressam no mundo jurídico mediante normas principiológicas. Esse 

fenômeno tem variadas consequências teóricas e práticas, especialmente no que toca à 

definição do conteúdo e dos limites dos direitos fundamentais, eis que os princípios 

jurídicos, entendidos majoritariamente na dogmática e jurisprudência brasileiras, por 

influência da tradição tedesca, mormente de Alexy, como “mandamentos de 

otimização” 5  demandam, caso a caso, procedimento de concretização. Conforme 

observa Barroso, muito embora possam ser expressos como regras ou como princípios, 

“o tratamento dogmático e jurisprudencial mais comum é que direitos fundamentais 

sejam tratados como princípios”6, exatamente porque não se consideram ilimitados 

nem absolutos, implicando definição de seu conteúdo à luz das circunstâncias jurídicas 

e fáticas do caso concreto. 

 Não é sem motivo que, em especial, na segunda metade do século passado, as 

teorias jurídicas que pretenderam superar o positivismo abraçaram o tema dos 

princípios jurídicos como o eixo central das novas construções doutrinárias, visando, 

para além do mero formalismo-legalista, reintroduzir como matéria jurídica alguns 

aspectos de valores e de moralidade humanas condutores de soluções mais justas. 

Nessa senda doutrinária pós-positivista, os princípios, outrora elementos secundários, 

meramente orientadores do plano hermenêutico e integradores do ordenamento nos 

casos de lacunas na lei, que somente transitavam nos bastidores do palco jurídico a 

reboque das regras, foram convocados a assumir o papel principal nas argumentações 

jurídicas, ganhando força gravitacional suficiente a fazer inclinar a balança da justiça 

                                                     
4 COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 70. 
5 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015, p. 90. 
6  BARROSO, Luiz Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 507. 
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em um ou outro sentido. Recepcionados agora como reais normas jurídicas, ao lado 

das regras, os princípios cresceram em importância. Nesse passo, enquanto galgavam 

degraus mais altos no universo jurídico, simplesmente deambulando pelo tapete 

vermelho que a doutrina a eles estendia de bom grado, os princípios renovaram 

significativamente o debate jurídico, introduzindo novos conceitos e categorias 

teóricas reveladoras de sua essência, como a dimensão de peso, além de uma série de 

postulados hermenêuticos que se tornaram, passo a passo, a base teórica do que se 

convencionou chamar de nova Hermenêutica Constitucional. Nesse sentido, é que 

Paulo Bonavides, analisando a transição dos princípios gerais do direito para os 

princípios constitucionais, refere ter a teoria dos princípios se convertido “no coração 

das Constituições”7. 

 Autores como Ronald Dworkin e Robert Alexy foram fundamentais na 

estruturação de novas ferramentas teóricas para lidar com essa categoria jurídica que, 

reconhecida em sua força normativa, não se confundia com as regras e exigia 

tratamento diverso. Vale notar, todavia, que a natureza normativa dos princípios já 

fora defendida por vários outros autores, em momentos anteriores. Conforme relata 

Paulo Bonavides, em 1952, Crisafulli já defendia a normatividade dos princípios 

jurídicos8. Todavia, não se pode negar que é a partir das incursões teóricas de Dworkin 

e Alexy que os estudos sobre a matéria tomam dimensões maiores, ensejando 

reformulações significativas na hermenêutica constitucional. Com base nessa nova 

doutrina, os princípios não somente assumiram condição de normas jurídicas, à 

semelhança das regras, mas, inclusive, passaram a superar estas últimas em 

importância e força normativa. 

 Lado outro, esse incremento do poder dos princípios jurídicos, mesmo que 

tenha gerado e ainda gere fascinação doutrinária e jurisprudencial, não sobreviveu 

absolutamente imune a críticas e contestações. Com efeito, a estrutura principiológica 

de certas normas, por vezes, causa sérios problemas: por um lado, pode ensejar falta 

de efetividade, como sói ocorrer quanto aos direitos sociais, ou direitos de segunda 

dimensão/geração; por outro, proporciona insegurança jurídica, ao passo que os 

problemas inerentes à sua fluidez, demandando concretização caso a caso, reduziriam 

o controle da arbitrariedade judicial, inclusive no que se refere à mudança 

                                                     
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
287. 
8 Ibidem, p. 262. 
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jurisprudencial, especialmente quando se utilizam categorias como ponderação e 

razoabilidade, na esteira do pensamento de Robert Alexy.  

 A inflação de princípios jurídicos e a pequena margem de segurança jurídica que 

podem proporcionar levou o Ministro Eros Grau a revelar que teria “medo” dos juízes 

– ou melhor, da interpretação judicial baseada em princípios. Refere Grau, por 

exemplo, que “os juízes despedaçam a segurança jurídica quando abusam do uso de 

‘princípios’, acrescentando, ainda, que “a chamada ponderação entre princípios 

coloca-nos amiúde em situações de absoluta insegurança, incerteza”9. A crítica de Eros 

Grau quanto ao abuso dos princípios não pode ser desconsiderada. Por certo, os 

princípios jurídicos são peça fundamental na estrutura do ordenamento jurídico, 

desempenhando papel de abertura do sistema que não pode ser exercido a contento 

pelas regras, de natureza mais rígida e concreta. Todavia, não se pode negar o potencial 

das normas principiológicas para uso essencialmente retórico, quando a sua 

plasticidade é manipulada em descompromisso com a coerência do sistema jurídico.  

 Como outro exemplo de oposição ao que se observa como uso abusivo dos 

princípios, vale destacar nesse ponto as críticas tecidas por Marcelo Neves ao que 

denomina de “ponderação ad hoc”,  que não proporcionaria a redução da complexidade 

do ordenamento nem do valor-surpresa das decisões judiciais 10 . Na mesma linha 

crítica, mas com outros argumentos, deve-se referir à posição de Lenio Streck, para 

quem a hermenêutica estaria em crise, frente ao crescimento do uso “criativo” de 

princípios (“pamprincipiologismo”), que traria fragilidade ao direito. Em suas 

palavras: 

Dito de outro modo, o que se tem visto é o crescimento “criativo” de um conjunto 
de álibis teóricos que vêm recebendo “convenientemente” o nome de “princípios”, 
os quais, reconheço, podem ser importantes na busca de soluções jurídicas na 
cotidianialidade das práticas judiciárias, mas que, em sua maior parte, possuem 
nítidas pretensões de meta-regras, além de, em muitos casos, sofrerem de 
tautologia. E isso pode representar uma fragilização do direito, ao invés de o 
reforçar11.  

 
 

                                                     
9 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito 
e os princípios). 8. ed. refundida do Ensaio e discurso sobre a interpretação. São Paulo: Malheiros, 
2017, p. 24-25. 
10  NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como 
diferença paradoxal do sistema jurídico. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014, p. 196. 
11  STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(em) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. 11. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 175. 
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 Conquanto se reconheça a máxima importância das normas principiológicas 

para o ordenamento jurídico, não se pode negar que a sua especial estrutura tem o 

potencial de fomentar ativismo na atividade judicial e insegurança jurídica, já 

destacado pelos autores supracitados. É certo que a teoria dos princípios vai 

permanecer desafiando a engenhosidade dos juristas, no sentido de desenvolver 

técnicas e instrumentos jurídicos mais aptos a lidar com essa matéria normativa. 

Assim, permanece necessário continuar desenvolvendo formas teóricas para melhor 

utilização dos princípios constitucionais, especialmente relacionados aos direitos 

fundamentais, de modo mais condizente com a justiça e a segurança jurídica. Nessa 

linha, também importa revisitar os fundamentos das teorias a esse respeito, 

considerando a possibilidade de reajuste nos seus postulados.  

 

2 Ronald Dworkin, o modelo de regras e o problema positivista da 

discricionariedade judicial 

 

 Dentre os principais autores pós-positivistas que, na segunda metade do século 

XX, trabalharam o tema dos princípios e sua posição nos sistemas jurídicos complexos, 

destaca-se Ronald Dworkin. Com efeito, sem desconsiderar os estudos precursores 

indicativos do poder normativo dos princípios, a exemplo dos realizados por Vezio 

Crisafulli, na Itália, foi Dworkin quem levou a sério a questão de estabelecer critérios 

mais seguros, ainda que não inquestionáveis, para delimitar as aproximações e 

distanciamentos, no mundo do Direito, entre regras e princípios, para ele, duas 

distintas espécies do gênero norma jurídica, ambas detentoras de força normativa para 

ditar comportamentos humanos. 

 Esse esforço intelectual de Dworkin, no que se refere ao exame dos princípios 

jurídicos, desenvolveu-se como parte dos alicerces fundantes de uma teoria mais ampla 

por ele edificada para suas investidas contra um inimigo declarado: o positivismo 

jurídico. Para referido autor, engajado claramente em uma cruzada que tinha por alvo 

o modelo do positivismo jurídico, era essencial fazer ruir aquela velha construção 

teórica e, com ela, seu principal e mais pernicioso resultado, consubstanciado na 

pretensa discricionariedade judicial. Essa ideia de poder discricionário do julgador era 

a bandeira desfraldada no topo de todo edifício normativo construído com a argamassa 

positivista, que Dworkin pretendia resgatar no curso de seu embate argumentativo. 
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Para tanto, direcionou sua pena e lançou seus melhores argumentos contra os modelos 

normativos desenvolvidos pelos mais importantes autores positivistas de sua tradição 

jurídica, especialmente, Herbert Hart. 

 Conforme se observa das críticas lançadas por Dworkin, os modelos jurídicos 

engendrados pelos positivistas conduzem inevitavelmente para a aceitação da 

discricionariedade judicial como uma fatalidade, especialmente nos casos difíceis 

(hard cases). Observa referido autor que, ao idealizarem o sistema jurídico como um 

modelo de regras hermeticamente fechado, ausente, portanto, de elementos 

principiológicos inerentes à moralidade social, os positivistas compreendem que, 

naquelas situações de ausência de normas (leia-se regras) claras para solucionar 

determinado caso, o julgador deve/precisa lançar mão de elementos estranhos ao 

sistema jurídico positivo, indo “além do direito na busca de algum outro tipo de padrão 

que o oriente na confecção de nova regra jurídica ou na complementação de uma regra 

já existente”12. O problema identificado por Dworkin nestes casos é que, agindo na 

toada positivista, sem critério jurídico prévio a orientar sua ação, o julgador estaria 

agindo como legislador ex post facto13, aplicando o direito novo, por ele mesmo criado, 

a fatos já ocorridos, o que evidentemente repugna ao sentimento de justiça. Por óbvio, 

se a norma jurídica não existia por ocasião da ocorrência do fato gerador da lide, as 

partes envolvidas no litígio não teriam tido a oportunidade de orientar sua conduta 

segundo as exigências do Direito. 

 A questão é que, para os positivistas, haveria uma separação estanque entre o 

mundo do Direito e as demais faces da realidade humana, de modo que um critério 

rígido (algoritmo), embora nem sempre suficientemente claro, ditaria quais padrões 

de conduta ingressam no sistema jurídico e quais modelos de conduta pertenceriam a 

outras esferas deontológicas do humano, a exemplo da moral. Assim, refere Ronald 

Dworkin que, enquanto para Austin somente pertenceriam ao Direito as regras 

estabelecidas por uma autoridade soberana, seja ela qual for em uma certa sociedade, 

para Herbert Hart, o sistema jurídico estaria definido por meio de uma “regra de 

reconhecimento”, isto é, de uma regra de segundo grau fixadora de critérios de 

competência e/ou procedimento para que um modelo de conduta seja aceito como 

                                                     
12 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2014, p. 28. 
13 Ibidem, p. 49. 
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parte do direito positivo14. Nas palavras de Hart, a partir da norma de reconhecimento 

é que “tanto os indivíduos quanto as autoridades públicas disporiam de critérios 

válidos para identificação das normas primárias de obrigação”15. 

 Nessa linha de ideia, critica Dworkin o fato de os positivistas pretenderem 

identificar o elemento jurídico pela sua origem (pedigree), ou seja, pela forma como 

foram produzidas e adotadas no ordenamento, e não pelo seu conteúdo material. Esse 

teste de origem positivista, seja a vontade soberana em Austin ou mesmo a regra de 

reconhecimento de Hart, é que selecionaria e classificaria os padrões humanos de 

conduta, indicando as regras que ingressam e as que não são aceitas no ordenamento 

jurídico. Dessa forma, como já referido, o positivismo conduz a tomar o sistema 

jurídico como um conjunto fechado de regras, mantendo do lado externo elementos 

usuais e extremamente utilizados na argumentação jurídica que, todavia, não se 

enquadram no conceito estrito de regra: os princípios jurídicos. São justamente estes 

elementos normativos, no caso, os princípios jurídicos, utilizados por Dworkin como a 

chave que abre o sistema jurídico, permitindo que seja permeado por aspectos da 

moralidade humana, sem retornar ao jusnaturalismo. 

 O problema da discricionariedade judicial, em Herbert Hart, assume pelo 

menos dois aspectos, ambos tomados como uma fatalidade para o autor. O primeiro, 

de cunho mais formal, relaciona-se com os hard cases, ou seja, às situações em que não 

há regra expressa no sistema jurídico positivo para simples subsunção. Nesta situação, 

dentro da visão positivista, seria inevitável que o órgão julgador criasse nova regra, 

como se legislador fosse, a exemplo do que ocorreria no sistema jurídico brasileiro 

como integração do direito, nos termos do art. 4º da LINDB. O segundo funda-se no 

que Hart chama de “textura aberta” do direito, isto é, na maleabilidade inerente às 

línguas naturais constitutivas dos textos normativos, que permitiriam, 

inexoravelmente, uma ampla possibilidade de interpretação divergente do mesmo 

dispositivo, ensejando o ceticismo hartiano quanto a existir uma única resposta correta 

para cada caso. Hart afirma que, em todo sistema normativo, haveria “um campo vasto 

e de grande importância para que os tribunais e outras autoridades possam usar sua 

discricionariedade no sentido de tornar mais precisos os padrões incialmente vagos 

                                                     
14 Ibidem, p. 30-31. 
15 HART, H. L. A. O conceito de direito. Pós-escrito organizado por Penelope A. Bulloch e Joseph 
Raz; tradução de Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução Marcelo Brandão Cipolla; 
revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 130. 
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(...)”16. Esse segundo aspecto assemelha-se, no modelo jurídico da Europa continental, 

à visão positivista-normativista de Hans Kelsen, com sua conhecida metáfora do 

“quadro de moldura” que, inevitavelmente, conduz ao voluntarismo e à 

discricionariedade incontrolável no processo de interpretação-aplicação do Direito. 

Segundo Kelsen, ao final do processo hermenêutico de um texto normativo, restaria 

não apenas uma interpretação correta, mas várias possibilidades de sentido normativo, 

todos igualmente válidos e à disposição para livre escolha do julgador, sem critério 

controlável previamente estabelecido para aferir-se a correção dessa escolha. Nesse 

contexto, entende Kelsen ser inviável a pretensão de uma única resposta correta a 

problemas jurídicos práticos. Em suas palavras: “assim como, da Constituição, através 

de interpretação, não podemos extrair as únicas leis corretas, tampouco podemos, a 

partir da lei, por interpretação, obter as únicas sentenças corretas”17. 

 Para se contrapor ao modelo de sistema jurídico fechado positivista, composto 

apenas por regras, Dworkin advoga um ordenamento aberto, formado de regras e 

princípios. Dessa forma, incorporando os princípios como reais normas jurídicas, 

referido autor trata de estabelecer as distinções entre esses programas normativos e as 

regras. Segundo Dworkin, haveria uma diferença de cunho formal entre regras e 

princípios, ambas espécies do gênero norma jurídica. Em resumo, refere que a 

diferença seria de “natureza lógica”, pois as regras seriam “aplicáveis à maneira do 

tudo-ou-nada”18, ao passo que os princípios possuiriam uma “dimensão do peso ou 

importância” fazendo com que devam ser considerados pelo intérprete-aplicador como 

“uma razão que inclina numa ou noutra direção”19. Dessa forma, havendo um conflito 

entre regras, deve-se concluir que uma delas não pode ser válida 20, ao passo que, 

havendo intercruzamento de princípios em um mesmo caso, deve-se levar em conta a 

força relativa de cada um. 

 Interessante notar que, conquanto se afirme hodiernamente que o modelo de 

princípios enseja maior insegurança jurídica, por paradoxal que pareça, o projeto 

teórico de Dworkin, ao inserir essa categoria jurídica no interior do sistema, visou 

justamente o combate à discricionariedade judicial. De fato, para o referido autor, o 

                                                     
16 HART, H. L. A. Op. Cit., p. 176. 
17 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 393. 
18 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2014, p. 39. 
19 Ibidem, p. 42. 
20 Ibidem, p. 43. 
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modelo de regras positivista não tem como apresentar nenhum critério (pedigree) para 

selecionar os princípios que fariam parte do sistema jurídico, como a regra de 

reconhecimento de Hart21. Assim, na ausência de regras claras, as razões de decidir 

seriam modelos encontrados fora do ordenamento. Por outro lado, se o modelo teórico 

de Dworkin abre o sistema para nele incluir os princípios, usa a mesma chave teórica 

para tentar enclausurar a discricionariedade judicial. Para tanto, acopla essa estrutura 

de regras e princípios a um modelo de discurso coerentista que direciona a atividade 

judicial para buscar a resposta mais correta aos problemas jurídicos, como um ideal 

regulativo. 

 Ao contrário dos modelos teóricos positivistas, cuja saída padrão (default) para 

a ausência de regra expressa é a discricionariedade e o voluntarismo judicial, entende 

Dworkin que, mesmo nos chamados had cases, seria dever do julgador procurar a 

resposta correta, não cabendo falar em discricionariedade, mormente em um sentido 

forte. Segundo o autor, nos casos difíceis, o julgador manteria esse dever de “descobrir 

quais são os direitos das partes, e não de inventar novos direitos retroativamente”22. 

 Ponto fundamental da teoria de Ronald Dworkin é o modelo de argumentação e 

justificação das decisões judiciais, momento dinâmico do fenômeno jurídico. Partindo 

da ideia de que o julgador deve esforçar-se sinceramente para encontrar o direito das 

partes, e não apenas a escolher uma resposta dentre várias possíveis, em casos difíceis, 

Dworkin utiliza-se da metáfora do Juiz Hércules com o fim de indicar um modelo ideal 

da atividade jurisdicional direcionada a encontrar a resposta correta. Por certo, o autor 

não apresenta uma crença ingênua na existência de alguém capaz de realizar toda a 

complexidade das operações mentais de Hércules, e por isso mesmo vale-se de um 

ideal sobre-humano. A coerência seria o mapa utilizado por esse juiz na sua tarefa de 

encontrar a resposta correta (ou mais correta) para os problemas jurídicos práticos. 

Em um problema constitucional, por exemplo, deveria valer-se dos princípios para 

elaborar uma teoria que “justifique a Constituição como um todo”23. A coerência entre 

os elementos normativos estruturantes da Constituição é que guiariam o julgador como 

critério para a ferir a correção da solução jurídica.  

                                                     
21 Ibidem, p. 69. 
22 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2014, p. 127. 
23 Ibidem, p. 166. 
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 Interessante notar que essa pretensa resposta correta não se apresenta isolada, 

como um momento singular no curso do tempo, mas implica um vínculo necessário 

com o histórico de decisões proferidas naquela ordem jurídica. Em outras palavras, 

não propõe Dworkin uma solução justa apenas para aquele caso concreto específico, 

pois o critério da correção é justamente o vínculo de entrelaçamento coerente da 

resposta do sistema jurídico com toda a tradição do direito daquele mesmo 

ordenamento. Nesse sentido, o julgador deveria observar sua decisão como uma 

pequena parte de um “romance em cadeia”24 (chain novel), construindo um capítulo 

que se amolde de forma coerente com o enredo de uma história institucional iniciada 

há muitos anos e que deve continuar, ou seja, com a consciência de que não escreve o 

seu fim.    

 

3 Robert Alexy e a teoria discursiva do direito: sobre a técnica da 

ponderação no processo hermenêutico 

 

 No âmbito da chamada nova hermenêutica constitucional, inexiste dúvida de 

que a teoria de Robert Alexy desfruta de uma posição de destaque, especialmente 

quando se observa a assimilação quase unânime pela doutrina e jurisprudência de 

categorias teóricas por ele trabalhadas, a exemplo da ponderação. Com efeito, é lugar 

comum no discurso jurisprudencial, inclusive (ou mormente) nos arestos do Supremo 

Tribunal Federal, de referência expressa à “técnica da ponderação” como instrumento 

de solução de colisão de normas definidoras de direitos fundamentais de matriz 

principiológica. Essa tem sido, como regra, a ferramenta utilizada pelos juízes e 

tribunais, muitas vezes de forma acrítica, para solucionar casos difíceis, quando se 

apresenta colisão de princípios diversos em uma mesma situação de fato. 

 Na formulação de sua teoria sobre os direitos fundamentais na Constituição 

alemã, que passou a ser assimilada pela doutrina e jurisprudência de inúmeras outras 

ordens jurídicas, inclusive pela brasileira, Robert Alexy inicia tratando das normas 

definidoras dessas franquias humanas, especialmente da sua estrutura, quando faz a 

distinção entre regras e princípios. Para Alexy, princípios seriam “mandamentos de 

otimização”, ou seja, sua característica fundamental é “poderem ser satisfeitos em 

                                                     
24 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jeferson Luiz Camargo; revisão técnica 
Gildo Sá Leitão Rios. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 275. 
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graus variados”, sendo a medida da sua satisfação dependente tanto das possibilidades 

fáticas quanto das jurídicas 25 . Por outro lado, considera Alexy que as regras se 

distinguem qualitativamente dos princípios, sendo elas, sempre satisfeitas ou 

insatisfeitas, sem desfrutar da graduação principiológica. Para o autor, quanto uma 

regra é válida, “deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 

menos”26. 

 A diferença qualitativa entre regras e princípios teorizada por Alexy pode ser 

visualizada mais claramente nos casos de conflito normativo. Segundo o autor, em um 

conflito entre regras, apenas duas soluções seriam possíveis: ou uma cláusula de 

exceção seria introduzida; ou uma das regras colidentes seria declarada inválida. Em 

todo caso, a conclusão é que duas regras em sentido contrário não poderiam ser válidas 

ao mesmo tempo, pois “não é possível que dois juízos concretos de dever-ser 

contraditórios entre si sejam válidos” 27 .  Por outro lado, havendo colisão entre 

princípios, a solução se apresenta de forma diversa, não sendo necessário declarar-se 

a invalidade de nenhuma das normas envolvidas, também não sendo imperativo 

introduzir uma cláusula de exceção. O que ocorre é que, em um dado caso concreto de 

colisão, “os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com maior peso têm 

precedência”28. Assim, nos termos da teoria de Robert Alexy, o conflito entre regras se 

resolveria na dimensão da validade, enquanto a colisão entre princípios é resolvida na 

dimensão de peso29. Dessa diferença, observa Virgílio Afonso da Silva, decorreriam a 

ideia de subsunção e sopesamento como diferentes formas de aplicação de normas 

jurídicas30.  

 Desse pressuposto teórico inerente aos princípios, que Robert Alexy 

desenvolveu a partir da observação das decisões do Tribunal Constitucional Federal 

alemão, decorreria, a seu aviso, a conhecida máxima da proporcionalidade. Segundo o 

autor, haveria entre a natureza dos princípios e a máxima da proporcionalidade um 

vínculo de implicação mútua. Lembre-se que a doutrina identifica três subprincípios 

                                                     
25 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015, p. 90. 
26 Ibidem, p. 91. 
27 Ibidem, p. 92. 
28 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015, p. 94. 
29 Ibidem, p. 94. 
30 SILVA, Virgílio Afonso. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2 
ed. 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 46. 
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ou máximas parciais da proporcionalidade: a adequação (entre meios e fins), a 

necessidade (de meio mais ou menos gravoso) e a proporcionalidade em sentido estrito 

(mandamento de sopesamento). Nesse sentido, é da própria essência dos direitos 

fundamentais, ou seja, da natureza dessas normas constitucionais, que se apresentam 

prioritariamente como princípios relativizáveis a partir das circunstâncias fática e 

jurídicas de um dado caso concreto, que se poderia extrair o “princípio da 

proporcionalidade” e seu corolário da ponderação31. Nas palavras de Robert Alexy: 

 

A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios 
serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as 
máximas da necessidade e da adequação decorrem na natureza dos princípios 
como mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas.32 

 

 Praticamente inviável imaginar-se, atualmente, discursos referentes a 

problemas jurídico-constitucionais em que não se trabalhem as colisões entre normas 

de direitos fundamentais a partir do princípio (ou postulado33) da proporcionalidade, 

sendo a técnica da ponderação amplamente utilizada nos tribunais. Todavia, como 

acima registrado, esse método não é imune a críticas, apresentando problemas quanto 

à insegurança no seu resultado, por não ser plenamente controlável o seu processo, que 

já foram pontuados por vários autores. No Brasil, vale registrar as advertências de 

Streck aos cuidados que demanda o manejo de princípios com esse modelo teórico, 

argumentando que “em nome do ‘sopesamento entre fins e meios’ (a assim 

denominada ‘ponderação’), é possível chegar às mais diversas respostas, ou seja, casos 

idênticos recebendo decisões diferentes, tudo sob o manto da ‘ponderação’ e suas 

decorrências”34. Por certo, ainda que se proponha a ser uma via racional de solução de 

conflito normativo, é inegável serem justas as críticas quanto ao potencial de 

arbitrariedade no modelo de ponderação, principalmente quando cabe ao próprio 

intérprete atribuir preso aos princípios, interesses e circunstâncias que serão, em 

seguida, por ele mesmo ponderados. Nesse sentido, a ponderação é, no mínimo, 

insuficiente a indicar a solução adequada a um caso. 

                                                     
31 ALEXY, Robert. Op. Cit., p. 117. 
32 Ibidem, p. 118. 
33  ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 15. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 204. 
34 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4. ed. rev. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 52. 
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 Não se pode deixar de mencionar, nesta oportunidade, a teoria discursiva do 

direito encampada por Robert Alexy, ao lado da sua teoria dos direitos fundamentais, 

a qual identifica o caminho da argumentação jurídica que poderia conduzir à 

concretização da pretensão de correção na resposta aos problemas prático-jurídicos. 

Com efeito, segundo Alexy, o discurso jurídico seria apenas um “caso especial” do 

discurso prático geral, distinguível somente pelos seus vínculos, ou seja, pela sua 

necessidade de referência a fundamentos jurídicos, sejam leis, precedentes ou mesmo 

a doutrina35. Há na sua ótica, por certo, na decisão judicial, entendida como solução 

racional decorrente do procedimento do discurso jurídico, uma “pretensão de 

correção” estruturada em duas regras: a vinculação às leis, aos precedentes e à 

dogmática; e fundamentação racionalmente justificada no “contexto do ordenamento 

jurídico” 36 . Nessa linha de ideias, observa-se que o autor adota um modo 

procedimental para integração de argumentos no discurso jurídico, rejeitando a visão 

coerentista que, para ele, não seria realizável. Nas suas palavras, da mesma forma “que 

normas não podem se autoaplicar, um sistema jurídico não pode, enquanto tal, 

produzir coerência”. Para tanto, arremata Alexy, “são necessárias pessoas e 

procedimentos, que introduzam novos conteúdos”37. 

 A ideia de correção pelo procedimento não deixa de fragilizar, em certa medida, 

o discurso teórico de Alexy. Com efeito, a prática jurídica implica um processo para 

tomada de decisão, impedindo que haja uma abertura sem limites para oferta e análise 

de argumentos, bem como, impondo um limite temporal para sua conclusão, que não 

pode durar ad eternum, como um ambiente idealmente perfeito para a prática 

discursiva. Entretanto, é cediço que a simples observação do procedimento não seria 

suficiente para ensejar a correção da resposta, dentro do sistema jurídico. Por certo, o 

critério do procedimento poderia ser válido para aferir legitimidade de uma 

resposta/decisão, à luz da observância da competência e das regras formais do sistema, 

mas nunca efetiva correção da solução final. Em outras palavras, procedimento não se 

mostra critério válido para aferir correção material, mas somente legitimidade e justiça 

formal. A aferição da justiça substancial do caso decidido demanda outra métrica, que 

não está presente nessa teoria. 

                                                     
35  ALEXY, Robert. Teoria discursiva do direito. Organização, tradução e estudo introdutório 
Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p. 88. 
36 Ibidem, p. 89. 
37 Ibidem, p. 105. 
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 A crítica que se pode lançar à teoria de Alexy, sem desmerecer seu valor 

explicativo das colisões de princípio, é, para além do seu viés procedimentalista, o 

elevado foco nas condições concretas e específicas do caso julgado, desconsiderando 

ou, pelo menos, tendo em pequena conta os vínculos de coerência da argumentação 

jurídica com os demais elementos deontológicos do ordenamento, como faz Dworkin. 

Em outros termos, a proposta teórica de Alexy eleva o nível de importância das 

circunstâncias do caso concreto a ponto de implicar no que se poderia denominar de 

“justiça instantânea”, isto é, uma decisão que se pretende a mais justa para o caso, sem 

maiores compromissos com a tradição decisória do sistema jurídico, desvinculada de 

liames com o passado e o futuro institucional. 

 É certo que não se pode debitar esses excessos de particularismo exclusivamente 

a Alexy, sendo muito mais fruto de um abuso levado a efeito pela doutrina e pela prática 

jurisprudencial na utilização do arcabouço teórico por ele desenvolvidos para 

manipulação das normas definidoras de direitos fundamentais, concentrando o olhar 

apenas para o ocaso a ser decidido. Entretanto, a teoria de Alexy permite esses 

exageros, ao se aproximar de um método tópico-problemático, sem considerar vínculos 

seguros quanto ao passado e ao futuro institucional, eis que se apega à discursividade 

para sondar, de forma meramente instantânea, a melhor solução para o caso concreto.  

 Ao negar a possibilidade de coerência, a teoria em questão contenta-se com o 

procedimento, todavia, não apresenta um critério mais seguro para a aferição da 

melhor decisão para o caso. Nesse sentido, argumenta-se que a ponderação resolve o 

problema jurídico de forma instantânea, mas não oferece fórmula para controle 

racional da decisão em face da tradição jurídica. Não há, nesse procedimento, vínculos 

seguros com a tradição jurídica, eis que somente observa as contingências fluidas do 

caso concreto, ponderado a partir de pesos atribuídos pelo próprio julgador. Se, por 

um lado, a decisão não enxerga o passado decisório da tradição em que está inserida, 

para o qual não mostra suficiente respeito, por outro, não lança seu olhar para o futuro, 

em face do qual não assume sério compromisso. 

 

4 Entre princípios e regras: o contributo de Marcelo Neves à teoria 

normativa 

 

 Dentre  as  propostas  teóricas que,  de forma crítica,   não   se  contentaram  em 
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reproduzir ingenuamente os modelos engendrados por Dworkin e Alexy e 

estabeleceram novos pontos de observação para compreender a relação entre regras e 

princípios constitucionais, destaca-se o trabalho de Marcelo Neves. Para referido 

autor, o crescimento da importância dos princípios jurídicos, especialmente na 

segunda metade do século XX, conduziu a um “fascínio doutrinário”38 desmedido que, 

mantendo as regras em um suposto nível inferior, desencadeou uma “prática jurídico-

constitucional confusa”. Com efeito, na sua conhecida e pertinente metáfora, observa 

Marcelo Neves que a inflação principiológica no debate constitucional transformou 

essa categoria jurídica em uma espécie de “monstro mitológico” (Hidra) incontrolável. 

Como em uma autopoiese infinita e desregrada, os princípios renasceriam indomáveis 

sempre que o intérprete pretendesse desenhar os seus contornos e enclausurar o seu 

conteúdo em um modelo deontológico mais concreto e compreensível.  

 Dessa forma, nenhuma espada hermenêutica seria capaz de domar os princípios 

jurídicos, os quais insistiriam em renascer a cada corte do intérprete, com novas 

potências de significado a desafiar os que anseiam por alguma segurança jurídica. Para 

Neves, nem mesmo o Juiz Hércules de Dworkin seria capaz de lidar, sozinho, com essa 

miríade de princípios. Para cumprir com êxito o seu trabalho de conformação dos 

princípios, o Juiz idealizado por Dworkin deveria necessariamente contar com as 

regras, instrumentos com poder de cauterizar os pontos atingidos pelo intérprete, 

atribuindo maior estabilidade ao resultado da prática interpretativo-aplicativa. Nesse 

sentido é que Marcelo Neves acentua o valor das regras e contrapõe o Juiz Iolau ao 

arquétipo dworkniano.  

 Em resumo, entende Neves que o reconhecimento do valor normativo dos 

princípios jurídicos não deveria ter o condão de reduzir a importância das regras, nem 

de colocar as normas principiológicas em posição privilegiada de força e valor. Ao 

contrário, na sua metáfora jurídico-mitológica, os princípios seriam Hidra, enquanto a 

força hercúlea estaria com o maior rigor das regras. Para ele, nos labirintos 

hermenêuticos, somente as regras poderiam guiar o intérprete para a redução da 

complexidade do sistema jurídico. As regras domesticariam os princípios e 

promoveriam “o fechamento da cadeia argumentativa que contorna a interpretação e 

aplicação concreta do direito”39. 

                                                     
38  NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais como 
diferença paradoxal do sistema jurídico. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014, p. 171. 
39 NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. XVIII. 
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 Observa Neves, no trabalho que o conduziu à cátedra na Faculdade de Direito 

da Universidade de Brasília – UNB, que a dogmática e a prática jurídico-

constitucionais dominantes no Brasil passaram a manipular de forma abusiva e 

sufocante os princípios a partir da “ponderação” e da “otimização”, a ponto de reduzir 

a segurança jurídica. Entende o autor que “o caráter amorfo da fumaça principialista” 

tornaria o direito inconsistente e diretamente subordinado aos reflexos do poder, seja 

político, econômico ou de outra ordem. Com efeito, a maior maleabilidade das normas 

principiológicas, eis que desprovidas de imediata referência a fato concreto, permite 

essa interpretação abusiva, a moldar a substância normativa ao sabor das 

contingências locais e momentâneas. Dessa forma, tornando-se inconsistente e 

maleável, a Constituição escrita se convolaria no que Ferdinand Lassale chamou 

acidamente de mera “folha de papel”, onde o conteúdo representaria apenas promessas 

subordinadas à vontade dos “fatores reais do poder”40. A insegurança jurídica seria 

incrementada pela possibilidade de uso retórico dos princípios, para chegar a qualquer 

resultado interpretativo. Nesse sentido, vejam-se as palavras de Marcelo Neves: 

 

Daí resulta a inflação de princípios, que pode levar, no limite, à desestabilização 
das expectativas normativas, à insegurança jurídica e à desconfiança no 
funcionamento da própria ordem constitucional. Nesse contexto, os princípios 
apresentam-se como topoi argumentativos de uma retórica que encobre a 
inconsistência do direito. Essa situação relaciona-se com o fato de que os princípios 
podem ser vistos como fórmulas de redundância (eles reduzem o grau de surpresa 
das decisões) que ‘parecem ser compatíveis com qualquer medida de variedade do 
sistema’41. 

 
 

 A seu aviso, a técnica ou postulado da ponderação, tão valorizada na doutrina e 

jurisprudência pátrias, por influência principal da teoria de Alexy, não seria suficiente 

a reduzir a insegurança interpretativa dos princípios. Longe disso, considera Neves que 

a ponderação, se realizada ad hoc, fomentaria a insegurança jurídica, pois não 

conduziria “à construção de critérios para solução de futuros casos juridicamente 

idênticos ou semelhantes”42. Em primeiro lugar, contesta Marcelo Neves a ideia de 

princípio como “mandamento de otimização”, tão cara para Alexy, atentando para o 

fato de que, em uma sociedade complexa, aquilo que se mostra otimizante em uma 

                                                     
40 LASSALE, Ferdinand. O que é uma constituição? 2. ed. Campinas: Editora Minelli, 2005, P. 35. 
41 NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. 133. 
42 Ibidem, p. 222. 



 
 
 
 
234 | Estudos Jurídicos: interfaces entre Constitucionalismo e Direitos Humanos 

perspectiva não o seria em outra 43 . Nessa senda, o referido autor desvincula 

“ponderação” de “otimização”, aduzindo que seria possível falar em “uma ponderação 

comparativa, em contraposição à ponderação com pretensão otimizante”44. Essa seria 

uma modalidade de ponderação que levaria em conta as diferentes leituras da 

Constituição e dos direitos fundamentais inerentes às sociedades complexas, 

“viabilizando a observação recíproca a partir de perspectivas diversas”45. 

 As observações críticas de Marcelo Neves são de grande relevância para se 

pontuar os maiores cuidados que se deve ter ao manipular princípios jurídicos com o 

uso da técnica da ponderação, aceita de modo praticamente unânime na hermenêutica 

constitucional pátria, pois pode conduzir a equívocos, a atendimento de meras 

contingências momentâneas, enfim, à falta de compromisso com a coerência decisória 

das cortes e com a integridade do sistema jurídico. Em confronto com a principiologia 

de Robert Alexy, Neves faz referência ao pensamento de Friedrich Müller, para quem 

a ponderação se apresentaria como um fator potencialmente irracional no curso do 

processo de produção da norma jurídica fundamentadora da norma de decisão, isto é, 

durante a concretização dos princípios46. É certo que Alexy tenta responder às objeções 

de seus críticos à falta de racionalidade da ponderação. Na tentativa de refutar as 

críticas de Habermas, por exemplo, para quem inexistiria um critério racional para se 

ponderar, Alexy argumenta com detalhes da “lei da ponderação” e de sua “fórmula de 

peso”, por meio da qual o intérprete deveria atribuir pesos (“leve”, “médio” e “grave”) 

tanto ao nível de importância de um princípio quanto ao grau de descumprimento ou 

de interferência no princípio contrário, a fim de “calcular” a preponderância relativa 

em um caso concreto47. Todavia, ainda permanece o problema, acima referido, de ser 

o próprio intérprete o responsável por atribuir os pesos às variáveis que serão por ele 

sopesadas, não se afastando, pelo menos em potencial, a arbitrariedade ou 

irracionalidade do método da ponderação. 

 Essa irracionalidade fica evidente nas situações qualificadas por Marcelo Neves 

como ponderação ad hoc, quando se quebra a consistência do sistema, afastando-se 

uma regra clara, sob argumentação retórica com base em princípios, com o fim de fazer 

                                                     
43 Ibidem, p. 83. 
44 NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. 151. 
45 Ibidem, p. 152. 
46 Ibidem, p. 186. 
47  ALEXY, Robert. Teoria discursiva do direito. Organização, tradução e estudo introdutório 
Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p. 152-154. 
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valer uma “justiça” do caso concreto. Nessas situações, em vez de se manter um 

“acoplamento estrutural” regular entre política e direito, que continuariam atuando de 

forma independente, com seus códigos binários próprios, haveria uma diluição das 

suas fronteiras operativas, de modo a se confundirem as referidas instâncias, 

prejudicando a consistência do ordenamento jurídico. Observem-se as palavras do 

referido autor, sobre o ponto: 

 

Nessas circunstâncias, poder-se-ia afirmar que a ponderação ofereceria elementos 
de racionalidade jurídica à política e de racionalidade política ao direito. 
Entretanto, com a ponderação sem limites ou a compulsão ponderadora, a 
racionalidade política torna-se inteiramente irracional para o sistema jurídico do 
Estado de direito e a racionalidade jurídica torna-se irracional para o sistema 
político do Estado democrático. O que se desenvolve nesse contexto é uma 
ponderação ad hoc, sem perspectiva de longo prazo, dependente da constelação 
concreta de interesses envolvidos em cada caso. Em vez de ser uma exceção, 
atuando como técnica argumentativa para reduzir o ‘valor-surpresa’ da decisão 
judicial em controvérsias constitucionais complexas, a ponderação pode, nessas 
condições, transmudar-se em meio de acomodação de interesses que circulam à 
margem do Estado de direito e da democracia, sob o manto retórico dos 
princípios48.   

 
 

 Exemplo de ponderação ad hoc, que configuraria uma justiça do caso concreto, 

mas desvinculada de compromisso com a consistência do sistema, é destacada por 

Neves no confronto de dois casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal em que se 

precisou debater os limites da liberdade de expressão. No primeiro deles, conhecido 

como “caso Ellwanger” (HC 82.424/RS), em que se discutiu o enquadramento criminal 

relativo a publicação de livros que fariam apologia a ideia discriminatórias, a Corte 

deixou claro seu entendimento, inclusive na ementa do julgado, de que a liberdade de 

expressão teria limites, não se tendo por absoluta a referida garantia constitucional. 

Por outro lado, no julgamento da ADPF n. 130/DF, o STF decidiu pela 

incompatibilidade da Lei n. 5.250/67 (Lei de Imprensa), com a Constituição Federal, 

observando Neves que, neste caso, explicitou a Corte que a liberdade de expressão teria 

sempre precedência frente a outros valores, isto é, em qualquer situação concreta, 

como se houvesse um prévio sopesamento pela própria Lei Maior49. 

 Com efeito, sem adentrar no mérito de eventual acerto ou desacerto das 

conclusões dos julgados acima referidos, o fato é que se observa uma incongruência em 

                                                     
48 NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. 195-196. 
49 Ibidem, p. 212-213. 
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suas premissas. Em um deles, o princípio da liberdade de expressão é sujeito a 

limitação, em outro, tem uma precedência praticamente absoluta, já que a própria 

Constituição teria realizado a ponderação previamente. Interessante destacar parte do 

Acórdão da ADPF n. 130/DF onde a Corte afirma que “o Poder Público somente pode 

dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a 

ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja”. 

Note-se que essa premissa, tomada para conclusão do referido julgado, do ano de 

2009, teria uma séria dificuldade de manter-se incólume nos tempos atuais, em que os 

meios de comunicação informal (mídias sociais) abriram espaço para praticamente 

todas as pessoas manifestarem o seu pensamento.  

 Por certo, a força das redes sociais na divulgação de ideias daqueles que, há 

menos de uma década, sequer teriam qualquer projeção que os fizesse ser ouvidos, 

apresenta-se como um sopro tecnológico que reaviva a chama do debate sobre 

liberdade de expressão, especialmente quando há possibilidade de divulgação em 

massa de ideias sem controle da veracidade ou acusadas de falsidade (“fake news”) e 

mesmo rastreamento de sua origem. Nesse processo de acomodação do direito aos 

novos tempos, não raro, tanto o Judiciário quanto as próprias entidades privadas 

mantenedoras das redes sociais são apontadas como fomentadoras de alguma censura 

na liberdade de expressão. Até que ponto uma entidade privada, em uma relação 

assimétrica de poder 50 , teria legitimidade para restringir o direito fundamental à 

liberdade de expressão, é questão que merece estudo aprofundado. De outro lado, o 

próprio Judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal não parece manter a 

premissa da precedência absoluta do princípio constitucional da liberdade de 

expressão, que poderia ser sopesado face a outros direitos fundamentais. 

 De toda sorte, o ponto serve como exemplo do que Marcelo Neves chama de 

ponderação ad hoc, isto é, um processo de sopesamento que manipula os princípios 

jurídico-constitucionais e estabelece a fundamentação exclusivamente para aquele 

caso concreto, mantendo inconsistente o sistema jurídico, por não reduzir a 

complexidade e não nortear a conduta dos jurisdicionados em casos futuros. É certo 

que, em grande medida, o problema diz respeito à forma de fundamentação e à tomada 

de decisão nos julgamentos em colegiado, que acaba por privilegiar a quantidade dos 

                                                     
50 SILVA, Virgílio Afonso. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas 
relações entre particulares. 1ª ed. 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 156. 
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votos em um ou outro sentido, sem atribuir importância maior aos fundamentos. 

Quando muito, a consistência é mantida no interior do julgado (endoprocessual), mas 

seu efeito integrativo do sistema não se observa na relação com as razões expostas nos 

demais casos. Pode-se considerar que a justiça, nesses casos é instantânea, no sentido 

de que tem por horizonte apenas aquele caso concreto, não se dignando a olhar para o 

passado decisório institucional e perdendo de vista a repercussão das premissas 

tomadas por fundamento nos casos futuros.   

 

5 Dworkin revisitado: a coerência entre princípios e regras na prática 

jurídica e a importância do precedente judicial para a integridade do 

direito 

 

 Pelo que se observa na prática jurídico-constitucional brasileira, a ponderação 

de princípios assumiu, nas últimas décadas, o papel central no processo hermenêutico, 

como uma chave-mestra que descerrou as portas do sistema e permitiu a manipulação 

do sentido das normas jurídicas de forma muito mais livre, ou seja, sem as estreitas 

amarras do método subsuntivo, demandado pelas normas-regra. Essa maior liberdade 

do intérprete-aplicador em modelar o sentido normativo das normas-princípio 

definidoras dos direitos fundamentais, evidenciando o papel central do Judiciário no 

sistema jurídico, como já preconizava Luhmman, mantendo a produção legislativa na 

sua periferia, em posição fronteiriça com o sistema político51, não deixa de apresentar 

seu momento problemático, no que se refere à previsibilidade das decisões judiciais. 

Com efeito, se utilizada com os olhos voltados somente ao caso concreto, naquilo que 

Marcelo Neves chama de “ponderação ad hoc”, a técnica da ponderação de princípio 

não reduz a complexidade do sistema jurídico, ao contrário, fomenta a 

imprevisibilidade e a insegurança. 

 Como visto, a ponderação é insuficiente para a modelagem do sentido dos 

direitos fundamentais por não apresentar critério de aferição da sua maior ou menor 

correção, pois os pesos dos princípios em colisão acabam atribuídos pelo próprio 

intérprete-aplicador. A teoria discursiva do direito, na formulação dada por Alexy, não 

resolve o problema acima destacado, pois o processo discursivo tende a ser apenas 

                                                     
51 CLAM, Jean. A autopoiese do direito. In ROCHA, Leonel Severo et all. Introdução à teoria do 
sistema autopoiético do direito. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 
117. 
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legitimador da decisão final, por introduzir a participação dos que serão afetados pelo 

ato decisório, como um microcosmo democrático no interior do âmbito do discurso, 

mas não é, em si, e não apresenta critério de aferição de correção. Ora, é certo que 

Robert Alexy afirma ser o discurso jurídico um “caso especial” do discurso prático geral 

por sua referibilidade aos elementos normativos do sistema, como leis e precedentes. 

Todavia, a métrica que utiliza diz muito mais respeito a pesos de “valores” e 

“interesses” que dos elementos deontológicos propriamente ditos. Ademais, sequer a 

atribuição dos pesos ponderáveis se mostra auditável. Nessa linha de ideia, como é 

possível reduzir a complexidade do sistema jurídico-constitucional, quando do 

processo hermenêutico? Qual critério se pode utilizar para confrontar duas 

possibilidades de resposta, aferindo a mais correta? 

 As chaves para destravar o paradoxo do sistema jurídico, que deve estar pronto 

para abrir-se a novas possibilidades de justiça demandadas pelas mudanças sociais, ao 

passo que, ao mesmo tempo, deve proporcionar um mínimo de segurança e respeito 

ao passado institucional, parece ter sido apresentadas por Dworkin em duas palavras 

cheias de significado: coerência e integridade. Através da coerência, Ronald Dworkin 

observa um critério de verificação da melhor resposta para um problema jurídico, 

tendo por base o nível de consistência da proposição que a justifica em face do sistema 

jurídico como um todo. Para o referido autor, a verossimilhança de uma proposição 

jurídica depende de sua maior coerência com a teoria que justifique o direito 

estabelecido, em confronto com a proposição contrária 52 . Da mesma forma, a 

integridade do direito, que dá nome à teoria de Dworkin, seria para o referido autor a 

maior virtude política, no sentido de que o Estado deve “agir segundo um conjunto 

único e coerente de princípios mesmo quando seus cidadãos estão divididos quanto à 

natureza exata dos princípios de justiça e equidade corretos”53. Nesse sentido é que 

deve haver um entrelaçamento entre as novas decisões e as decisões anteriores 

(precedentes) proferidas pelos juízes e tribunais, quando do confronto de princípios 

antagônicos, de modo a evitar desconsideração do passado institucional e quebra da 

coerência do ordenamento. Somente quando o julgador respeita a tradição 

institucional, buscando proferir decisão que se encaixe e tenha sustentação nos 

                                                     
52 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2014, p. 435. 
53 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jeferson Luiz Camargo; revisão técnica 
Gildo Sá Leitão Rios. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 202. 
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princípios tomados como premissas em julgamentos passados, é que se pode evitar 

aquilo que Marcelo Neves chama de ponderação ad hoc, que tende a conduzir a uma 

justiça instantânea e inconsistente. 

 Nessa linha de ideias, ao se analisar um caso específico, em que haja necessidade 

de concretização de direitos fundamentais plasmados em normas principiológicas, o 

julgador não poderia proceder a uma ponderação partindo de um “grau zero de 

sentido”, voltando os olhos apenas para as circunstâncias da lide, a partir da qual 

atribuiria pesos aos princípios, interesses e valores que precisa confrontar. Se assim 

procedesse, maior seria o risco de a norma de decisão, ou seja, o sentido normativo 

extraído do processo hermenêutico, não manter vínculos de coerência com a tradição 

decisória do Judiciário, o que enfraqueceria a consistência do ordenamento jurídico, 

implicando injustiça e insegurança jurídica. Desse modo, o maior esforço do 

intérprete-aplicador é integrar a nova decisão ao histórico institucional da corte de 

justiça à qual pertenceria, para que, na maior medida possível, tivesse uma única voz, 

sendo ouvida e compreendida pelos jurisdicionados. O respeito às decisões 

precedentes conduzem a maior responsabilidade de quem decide, pois, ao tempo em 

que observa o passado institucional, também tem os olhos voltados ao horizonte do 

futuro, compreendendo que os fundamentos utilizados naquela decisão a tomar 

deverão repercutir nos julgamentos futuros, em uma espécie de universalização 

kantiana da regra de decidir54.  Nas palavras de Dworkin, o princípio da integridade no 

julgamento: 

 
Pede aos responsáveis por decidir o que é a lei, que a vejam e a façam cumprir como 
sendo coerente nesse sentido. O segundo princípio explica como e por que se deve 
atribuir ao passado um poder especial próprio no tribunal, contrariando o que diz 
o pragmatismo, isto é, que não se deve conferir tal poder. Explica por que os juízes 
devem conceber o corpo do direito que administram como um todo, e não como 
uma espécie de decisões distintas que eles são livres para tomar ou emendar uma 
por uma, com nada além de um interesse estratégico pelo restante55.  

 

 Importa afastar, ainda, uma visão por vezes estereotipada e com pretensões 

caricaturescas sobre a teoria do Direito como integridade, no que se refere às objeções 

à possibilidade de resposta correta no universo jurídico. Levantar essa objeção é 

                                                     
54 KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Tradução Rodolfo Schaefer. 3. ed. São Paulo: Martin 
Claret, 2011, p. 44. 
55 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jeferson Luiz Camargo; revisão técnica 
Gildo Sá Leitão Rios. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 203. 
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afastar-se da essência da teoria, eis que Dworkin defende o sincero esforço do julgador 

em buscar a resposta correta ao problema jurídico enfrentado, não afirmando, todavia, 

que o juiz humano irá conseguir chegar a esse ideal. Por isso é que atribuiu ao seu 

modelo de julgador características sobre-humanas56, isto é, uma capacidade de levar 

em conta todos os princípios e regras do sistema jurídico, em um arranjo coerente. 

Insista-se, mais uma vez, que esse é um modelo de imitação limitada, um ideal 

regulativo. Na realidade, os julgadores somente poderiam imitar, em parte, o ideal de 

ampla coerência do sistema jurídico. Para tanto, poderiam utilizar-se de uma postura 

falibilista, colocando à prova suas asserções jurídicas em um caso concreto, a ser 

filtrada no debate intersubjetivo, tendo por referencial a maior ou menor coerência 

com o background do ordenamento, incluindo aí, especialmente, os sentidos já 

plasmados nas decisões precedentes. A incoerência das novas premissas com as 

anteriormente adotadas em julgados pretéritos passa a ser o mais importante critério 

para aferir a correção da nova resposta do sistema jurídico, nessa visão coerentista. 

Dessa forma, o passado institucional do julgador e dos órgãos julgadores que lhe 

são superiores passa a desempenhar um papel fundamental no direcionamento das 

novas respostas aos problemas jurídicos de ordem prática. Aqui avulta a função 

fundamental do precedente judicial, estabelecer um ponto a partir do qual o intérprete-

aplicador conduz o seu discurso de justificação da decisão a tomar. Entretanto, importa 

registrar, não se trata de um mero topos isolado em um oceano de possibilidades 

interpretativas, onde o intérprete-julgador lançaria âncora apenas para tentar firmar 

uma nau lastreada de premissas retóricas, pretendendo apoio que o auxilie a 

direcionar-se em um ou outro sentido adrede escolhido. Essa visão instrumental da 

argumentação jurídica é percebida nos discursos fundados em ponderação ad hoc, 

quando o mesmo julgador atribui pesos às estruturas normativas que, em seguida, 

pretende ponderar, sem maior compromisso com o passado institucional. Assim, como 

visto, em um momento, um certo princípio fundamental seria considerado prima facie 

absoluto para, em outra ocasião, ser tido por plenamente restringível, como ocorreu 

                                                     
56 Nas palavras do referido autor: “Para esse fim, eu inventei um jurista de capacidade, sabedoria, 
paciência e sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei de Hércules. Eu suponho que Hércules seja 
juiz de alguma jurisdição norte-americana representativa. Considero que ele aceita as principais regras 
não controversas que constituem e regem o direito em sua jurisdição. Em outras palavras, ele aceita que 
as leis têm o poder geral de criar e extinguir direitos jurídicos, e que os juízes têm o dever geral de seguir 
as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais superiores cujo fundamento racional (rationale), 
como dizem os juristas, aplica-se ao caso em juízo”. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 
Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014, p. 165. 
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com a liberdade de expressão interpretada pelo Supremo. Ao contrário, uma 

argumentação sustentada por coerência, demanda respeito ao histórico decisório do 

tribunal 57 , construindo aquilo que Dworkin chama de chain novel, uma cadeia 

argumentativa coerente e íntegra. Por certo, se não houver a ideia de que uma resposta 

seja melhor que outra, e se inexistir vínculo de coerência entre as decisões proferidas 

por um mesmo tribunal, afastada estaria a racionalidade do sistema, e não faria sentido 

discussão ou argumentação jurídica, convolando-se o Direito em simples retórica. 

Considere-se, neste ponto, a importância do precedente judicial para o diálogo 

discursivo entre princípios e regras, isto é, para a acomodação coerente entre os 

programas normativos definidores dos direitos, incluindo os fundamentais. Note-se 

que uma distinção forte entre essas duas espécies de programas normativos não se 

mostra a mais adequada, dentro de uma visão coerentista do ordenamento. Princípios 

e regras apresentam-se como diferentes momentos do fenômeno jurídico-normativo. 

Ambos são categorias deontológicas, não se podendo atribuir aos princípios, por 

exemplo, essência meramente axiológica, ao passo que não se pode excluir das regras 

a sua referência a valores. Como construção humana, realidade cultural, tanto as 

normas-princípio quando as normas-regra têm por fim a concretização no mundo dos 

fatos de determinados valores relevantes para uma sociedade, como a vida, a liberdade, 

a honra, a privacidade, o pluralismo político, a dignidade humana, a democracia etc. 

A distinção entre princípios e regras não se mostra na maior proximidade dos 

primeiros com os valores. Note-se, por exemplo, que não se poderia dizer que o direito 

fundamental à vida, assegurado pela Constituição Federal (art. 5º), enquanto norma 

principiológica, teria maior carga axiológica que a regra tipificada no art. 121 do Código 

Penal. Ora, tanto o princípio constitucional em tela quanto a regra proibitiva do 

homicídio apontam para a concretização de um mesmo valor: a vida humana. A 

diferença é que, no caso das regras, há uma maior delimitação da conduta humana 

demandada pelo sistema jurídico para promoção daquele valor. Assim, as regras são 

normas de maior concretude, nelas estando mais delineadas as modalidades deônticas, 

isto é, o que efetivamente é exigido, permitido ou proibido ao ser humano em uma dada 

situação da realidade. Os princípios, ao contrário, apresentam-se como determinações 

genéricas do agir humano para promover determinado valor, sem especificar em 

                                                     
57  ALENCAR, Mário Soares. Jurisprudência e racionalidade: o precedente judicial como 
elemento de coerência do sistema jurídico brasileiro. Porto: Editorial Juruá, 2018, p. 111. 
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maiores detalhes o conteúdo exato da conduta esperada, o que precisa ser deduzido ou 

construído à medida que as situações em potencial se apresentem no mundo da vida. 

Nesse contexto, prefere-se tratar os princípios como vetores deontológicos, 

programas normativos que direcionam a conduta humana a promover determinado 

valor considerado importante para a sociedade. Assim, os princípios traçam uma linha 

de condutas humanas possíveis, em potencial, direcionadas à promoção de um 

determinado valor ou proteção de um bem da vida significativo. O módulo desse vetor 

deontológico seria composto por todas possíveis condutas humanas, ainda não 

delimitadas em concreto, que são exigidas para contribuir em favor da promoção ou 

defesa do seu elemento axiológico. Desse ponto de vista analógico, inúmeras regras 

constituiriam o seguimento vetorial do princípio, como pontos de condensação 

decorrentes da maior proximidade com os fatos do mundo da vida. Em outras palavras, 

no caso das normas definidoras de direitos fundamentais, o princípio revelaria a 

exigência normativa da conduta humana genericamente direcionada a promover o 

valor tutelado, como a vida e a liberdade, por exemplo. No caso das regras, o sistema 

normativo já estabeleceria as condutas em concreto que seriam exigidas para tutelar 

esses mesmos valores em uma dada situação de fato, v.g., a norma-regra que tipifica o 

homicídio, tutelando a vida, e a que determina o imediato relaxamento da prisão ilegal, 

protegendo a liberdade humana.       

Nem sempre, todavia, é o legislador quem cria uma regra, como acima referido, 

sopesando no campo da política os interesses contrários eventualmente em jogo. Ao se 

tratar das normas definidoras de direitos fundamentais, em grande parte, o papel 

concretizador acaba sendo exercido pelo Judiciário, que acomoda, caso a caso, os 

princípios muitas vezes colidentes, extraindo do sistema uma norma de decisão que 

resolverá a lide posta. Aqui o grande papel da teoria do Direito como integridade, pois 

as decisões tomadas pelo Judiciário em um caso, como cristalização de um ou mais 

princípios, deverão ser consideradas como precedentes em casos futuros, não podendo 

ser desconsideradas pelo julgador. Com efeito, ao contrário do que acontece no 

universo da política, em que as normas criadas (leis) tendem a ser aplicadas somente 

a casos futuros, no âmbito do sistema jurídico, a delimitação dos conteúdos normativos 

pelo órgão julgador tem potencial de gerar efeitos em relação a fatos já ocorrido, não 

podendo, portanto, desconsiderar as expectativas normativas sedimentadas pelos 

julgados anteriores, sob pena de violar, a um só tempo, a justiça e a segurança. Note-
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se que, à medida que opera com princípios jurídicos, o sistema judiciário vai 

apreendendo com suas próprias decisões, em uma espécie de deep learning58 cultural, 

e ensinando à comunidade jurídica quais as regras que se devem considerar no trato 

com determinados princípios. Essa densificação normativa, delimitando a conduta 

exigida na concretização de determinado princípio, se respeitada pelo próprio órgão 

julgador em casos futuros, reduz a complexidade do sistema, tornando o direito mais 

racional e compreensível. Por isso, o Código de Processo Civil de 2015, ao regular os 

precedentes judiciais formalmente vinculantes, traz a exigência de que os tribunais 

mantenham sua jurisprudência uniformizada, estável, íntegra e coerente (art. 926). 

A preocupação do legislador com a estabilidade, coerência e integridade da 

jurisprudência, no atual Código de Processo Civil, não surgiu por acaso. Trazer 

racionalidade e previsibilidade para a atividade jurisdicional já era, há muito, 

preocupação da doutrina processual brasileira, especialmente quando se deparava com 

procedimentos interpretativos de normas principiológicas levados a efeito por meio de 

ponderação, sem maior respeito às premissas adotadas em julgados pretéritos. Não se 

pode desconsiderar a necessidade de acomodação de normas principiológicas na 

atividade jurisdicional, especialmente quando inexistem regras legais que disciplinem 

os fatos, para extrair-se a norma da decisão. É preciso que os tribunais tenham 

ferramentas adequadas a manejar os princípios jurídicos, preenchendo os campos 

abertos de significado, mormente por não haver espaço para invocar o non liquet. Não 

obstante, a ponderação mostra-se instrumento teórico insuficiente à manutenção da 

racionalidade e previsibilidade do sistema, na forma como vem sendo utilizada, ou seja, 

sem maior respeito às premissas fundantes das decisões pretéritas, em situações 

semelhantes ao que Marcelo Neves chama de “ponderação ad hoc”.  

O inevitável confronto entre princípios constitucionais deve ser acomodado 

pelos tribunais pátrios com a deliberada intenção de produzir não somente uma justiça 

instantânea, ou seja, uma justiça particular e meramente aplicável àquela situação 

específica. Ao contrário, têm os juristas e os juízes o dever de tratar o ordenamento 

jurídico como um todo coerente e racional, sob pena de não se reduzir a complexidade 

do sistema e, via de consequência, elevar a insegurança jurídica. Nessa linha de ideias, 

a ponderação é ferramenta insuficiente, pois potencializa a discricionariedade do 

                                                     
58 Sobre o conceito técnico de deep learning, ver HARTMANN PEIXOTO, Fabiano; SILVA, Roberta 
Zumblick Martins da. Inteligência artificial e direito. 1.ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 
99. 
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intérprete-aplicador, elegendo o voluntarismo como resposta padrão (default) para os 

hard cases, como ocorre nas teorias positivistas. 

A acomodação de princípios constitucionais deve dar-se a partir de uma postura 

tendente a produzir coerência no sistema, que poderia ser racionalmente 

compreendido. Para tanto, o respeito aos precedentes mostra-se imprescindível, pois 

agrega maior responsabilidade aos tribunais no momento de proferir suas decisões, 

cientes de que a norma da decisão (legal rule), além de vincular-se ao passado 

institucional, repercutirá no seu futuro, como a teoria dworkiniana de Direito como 

integridade. O estabelecimento da regra da obrigatoriedade de respeito aos 

precedentes no atual Código de Processo Civil pode ter um efeito pedagógico nesse 

sentido, despertando os tribunais pátrios para elevar a coerência e reduzir a 

complexidade do sistema, enfim, levando a sério do dever de fazer com que o Poder 

Judiciário brasileiro, enquanto instituição do Estado, tenha uma única voz. 

 

Conclusão 

 

Como visto, a disciplina normativa dos direitos fundamentais é parte central dos 

textos constitucionais modernos, tendo demandado, especialmente a partir da segunda 

metade do século passado, o desenvolvimento de teorias a respeito do mais adequado 

processo interpretativo-aplicativo desses programas normativos, levando-se em conta 

as diferenças entre normas-regra e normas princípio. Estudos realizados por autores 

como Ronald Dworkin, no direito norte-americano, e Robert Alexy, no direito alemão, 

foram essenciais para a compreensão dos problemas hermenêuticos inerentes a essa 

seara, quando se tem colisão de normas-princípio tutelares de valores diversos e, por 

vezes, antagônicos. 

Nas últimas décadas, elevou-se a teoria discursiva do direito de Alexy como uma 

das mais acolhidas pela prática judiciária brasileira, sendo a técnica da ponderação o 

elemento central do processo interpretativo-aplicativo das normas constitucionais que 

albergam direitos fundamentais. Terceiro subprincípio do princípio da 

proporcionalidade, ao lado da adequação e da necessidade, a proporcionalidade em 

sentido estrito é que, na visão de Alexy, imporia o mandamento de sopesamento entre 

os princípios e interesses colidentes no caso concreto. Todavia, na forma como 

utilizada no Brasil, a técnica da ponderação tende a observar o caso concreto de forma 
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praticamente isolada, desvinculada da historicidade decisória, isto é, da história 

institucional dos órgãos prolatores das decisões que concretizam as normas de direitos 

fundamentais. Desse modo, eleva-se o potencial discricionário do órgão julgador, 

valorizando a vontade face à racionalidade, haja vista que o próprio julgador é quem, 

sem maior vinculação aos casos precedentes, atribui pesos aos princípios que irá 

ponderar, no momento hermenêutico de aproximação dos programas normativos aos 

fatos do mundo da vida. 

A ponderação, portanto, quando realizada sem maior respeito aos precedentes 

judiciais, apesenta-se como uma técnica insuficiente à promoção da justiça e da 

segurança jurídica, promovendo a discricionariedade, como marca registrada do 

positivismo jurídico. O uso inadequado dessa técnica interpretativo-aplicativa acaba 

tornando-a um mero recurso retórico para promover voluntarismo, naquilo que 

Marcelo Neves denomina, criticamente, “ponderação ad hoc”. Operada dessa forma, a 

ponderação pode promover apenas uma espécie de “justiça instantânea”, que se 

dissolve sobre si mesma no momento exato em que a decisão é proferida, em face de 

sua pouca consistência, já que não se liga ao passado institucional nem se digna a 

indicar caminho seguro para o futuro. Transforma o direito constitucional em mera 

equidade, ao passo que convola argumentos jurídicos supostamente racionais em 

retórica. 

Nesse sentido, em vez de conceber os princípios como “mandamentos de 

otimização”, pode-se pensar que essa espécie normativa se apresenta como um vetor 

deontológico, condensado em determinados pontos em normas-regra, ao contato com 

os fatos da realidade no âmbito do processo judicial. Assim, os sentidos normativos 

plasmados nas decisões judiciais reingressam no sistema jurídico, orientando 

respostas institucionais futuras e elevando a racionalidade e a segurança jurídica. 

Diante da insuficiência da ponderação ad hoc, considera-se necessário que a 

hermenêutica constitucional revisite a teoria do Direito como integridade, à luz das 

ideias de Dworkin, especialmente com o maior respeito às premissas adotadas nos 

precedentes judiciais, para que se observe o passado e o futuro institucional como duas 

partes coerentes da mesma história judiciária, apenas conectadas pela decisão atual.  
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