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PREFÁCIO 

FOREWORD  

 

Uma das consequências mais importantes da mudança do direito constitucional prende-se com a sua 

intensa relação com o direito internacional. Já não estamos na presença de dois ordenamentos 

jurídicos isolados, mas estamos perante dois ordenamentos interdependentes cuja articulação 

permite o atual funcionamento do cenário jurídico global e ao mesmo tempo do Estado 

Constitucional. Neste contexto, os fenómenos pessoais e sociais, deverão ser estudados sob a lente 

do direito privado e do direito público, não ignorando, porém, a ausência de fronteiras no direito. 

Importa considerar, por exemplo, no âmbito do direito comparado, o processo de 

internacionalização do direito constitucional e a constitucionalização do direito internacional, bem 

como o papel que tanto as esferas internas e externas desempenham na construção do nosso futuro 

cenário jurídico interno e global. 

 

Ante as inquietações que o I CONDIT levanta, a comunidade académica formada por juristas e não 

juristas, jovens pesquisadores e professores, participaram de um espaço de reflexões e críticas em 

torno do tema: “o Direito Constitucional e o seu papel na construção do cenário jurídico global”.  

 

O I CONDIT decorreu no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Instituição Pública do 

Ensino Superior Português, localizada na cidade de Barcelos, região do Minho, norte de Portugal, 

entre os dias 18 e 19 de abril de 2016. Nos seus painéis encontram-se diversas temáticas que 

englobam tanto o direito público, quanto o direito privado, mas todos especialmente dedicados à 

discussão de trabalhos que explorem o  direito constitucional internacional .  

 

Por fim, impõe-se um agradecimento muito especial aos congressistas e candidatos que defenderam 

os seus estudos de investigação nos painéis científicos do I CONDIT, os quais na plenitude do seu 

entusiasmo e energia participaram nesta primeira edição enriquecendo a ciência jurídica 

internacional, em especial à integração jurídica ibero-americana. 

A Coordenação Editorial 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATAÇÃO PÚBLICA ECOLÓGICA – O AVANÇO (POSSÍVEL) DAS NOVAS 

DIRETIVAS SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS 

 

CARNEIRO, Ana Rita
1
 

Escola de Direito da Universidade do Minho – PORTUGAL  

 

 

Resumo: A Estratégia Europa 2020 traçou um plano para o crescimento económico que se 

adivinhava: inclusivo, sustentável e inteligente.Na senda dessa futurologia, mas também com outros 

propósitos, surgem as Diretivas sobre contratos públicos 2014 (Diretivas 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro). Estas assumem vários 

mantras como a sustentabilidade, a inovação, flexibilização e simplificação dos procedimentos, as 

pequenas e médias empresas, dotando as entidades adjudicantes de várias ferramentas para a 

prossecução dos mesmos. Assim, para a União Europeia um contrato não é um fim em si mesmo, 

mas pelo contrário, poderá concretizar várias políticas e propósitos públicos. A contratação pública 

ecológica arroga-se como contributo decisivo para o crescimento económico e para procedimentos 

contratuais sustentáveis e inovadores. A opção pela e-contratação, novidade pela sua 

obrigatoriedade e extensão nas novas Diretivas, representará uma poupança astronómica, tendo em 

conta o número de procedimentos anunciados todos os anos nos Estados - membros. A manutenção 

das ferramentas já previstas na anterior geração de Diretivas, como os relatórios de ensaio, 

certificação, normas técnicas, como fontes de especificações técnicas ou os rótulos ecológicos 

clarificam-se com as novas Diretivas.O foco na melhor relação qualidade/preço como guia dos 

critérios de adjudicação, aliado ao quase desaparecimento do critério do mais baixo preço, relembra 

os compradores públicos da decadência e desapropriação da ideia do comprar mais barato é o 

melhor. Colocamos a nossa atenção num avanço- o cálculo dos custos do ciclo de vida – artigo 68.º 

da Diretiva 2014/24/UE – que com a sua consagração expressa nos textos das Diretivas direciona as 

entidades para uma abordagem custo - eficiência. A possibilidade de um maior progresso perde-se 

com as desigualdades do mercado interno e das legislações nacionais. Resta-nos, então, com o 

avanço possível. 

 

Palavras - Chave: contratação pública; ambiente; ecológicos; diretivas. 
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A CORRUPÇÃO COMO OBSTÁCULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL NO BRASIL 

 

RISTER, Carla Abrantkoski
2
 

USP/São Paulo – BRASIL  

 

Resumo: A corrupção, fenômeno mundial, assim como o livre comércio entre as nações, superou as 

barreiras geográficas e compromete sobremaneira os tecidos sociais, dada sua constatação em 

diversos níveis organizacionais. Atento à situação, o legislador constituinte brasileiro erigiu o 

princípio constitucional da moralidade, devendo a administração pública tê-la por fundamento. 

Nesse cenário, o Brasil assumiu diversos compromissos internacionais e editou diplomas 

normativos em complementação aos existentes, com escopo o combate à corrupção. O país tornou-

se signatário de três convenções internacionais sobre o assunto. A primeira, firmada pelos Estados 

Membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 1997, 

introduzida no ordenamento jurídico pelo Decreto n. 3.678/2000, foi a Convenção sobre o Combate 

da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. A 

segunda, a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, firmada em 1996 no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), somente entrou em vigor no país em 2002, através do 

Decreto n. 4.410/2002. E, a terceira, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, entrou 

em vigor no Brasil três anos após sua assinatura, pelo Decreto n. 5.687/2006. No auge de 

manifestações populares contra o governo, em 2013, foi editada a Lei n. 12.846/2013. Conhecida 

como lei anticorrupção, tratou dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, 

traçando diretrizes, como: a responsabilização objetiva da pessoa jurídica; a responsabilização 

administrativa; a expressa previsão do instituto de compliance (art. 7º, VIII); o regramento dos 

processos administrativos de responsabilização (PAR); a possibilidade da desconsideração da 

personalidade jurídica; o acordo de leniência (art. 16), bem assim a responsabilização judicial. 

Discussões acerca da lei anticorrupção foram travadas, notadamente quanto à abrangência da 

responsabilização administrativa, especialmente acerca da incidência da multa prevista no art. 6º, se 

a própria empresa detectar e denunciar a prática do ato lesivo. Outro ponto diz respeito à natureza 

da norma, se de direito penal ou administrativo. Por outro lado, a instituição do compliance fomenta 

a cultura organizacional ética, criando estruturas internas para tal finalidade e, à vista da 

responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, estatui forma de abrandamento das sanções. Sob o 

ponto de vista das necessidades do cidadão, tem-se que a corrupção tem operado como obstáculo ao 

direito ao desenvolvimento, segundo a concepção da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos 

Povos, em vigor desde 21/10/1986, já que priva o Estado dos recursos necessários para sua efetiva 

implementação. Assim, apesar de todo avanço legislativo no combate à corrupção, deve o Estado, 

obrigatoriamente, visando efetiva transformação social, promover investimentos maciços em 

educação, já que a cultura anticorrupção deriva de uma educação consistente. Segundo apurado, 

aqueles que ostentam os melhores índices na educação são os países com menor índice de 

corrupção. 

 

 

Palavras-chave: combate; corrupção; obstáculo; desenvolvimento.  
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A BUSCA POR REFÚGIO NO BRASIL: INSERÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E 

CULTURAL PLENA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

MONTEIRO, Tiago Leão de Castro
3
 

UFF – BRASIL  

HIRATA, Daniel Veloso
4
 

GSO-UFF e PPGSD-UFF – BRASIL 

Resumo: O presente trabalho tomará como base pesquisa de campo que se ora realiza no âmbito de 

entidade que promove acolhimento, inserção e orientações de ordem social e jurídica. O número de 

refugiados que chegam ao Brasil vem aumentando ao longo dos anos, e cada uma dessas pessoas 

possui uma diferente história de desbravamento de territórios, a começar por aquele onde 

originariamente se chamou de lar, que, porém, se assemelham em vários aspectos, principalmente 

quanto alcançam seu destino-refúgio. Se pensará em fronteiras e território de forma mais abrangente 

do que de costume. Multi (ou trans) territorialidade consiste na existência de multiplicidades de 

territórios e dos territórios. Território, aqui pensado como processo, inclusive caracterizado pela 

mobilidade, é composto por fronteiras não obrigatoriamente bem definidas e sem uma clara 

distinção entre dentro e fora. Será abordado, nessa compreensão, o conceito deleuziano de 

deterritorialization. Veremos que é possível haver deslocamento físico, mas sem trânsito entre 

realidades, fato que se mostra mais evidente nos casos dos deslocamentos forçados observados em 

pesquisa em andamento.  É bem verdade que o processo de adaptação do imigrante depende das 

variáveis de origem, que seriam o conjunto de características sociais as quais já portam antes de 

entrar no país de destino, e das variáveis de desfecho, que são as diferenças que separam os 

imigrantes no destino, como as condições de trabalho e habitação. Mas fato é que emigrar é ruptura 

com um território, e também com uma população, uma ordem social, uma ordem política, cultural e 

moral. Para se mais propriamente enxergar a realidade das sociedades globalizadas é preciso descer 

do céu das ideias para o asfalto das ruas e encontrar essas rupturas que Sayad e Bourdieu 

estudavam. Por essa razão, meus estudos são complementados por trabalho de campo, que será 

oportunamente aventado. A estabilização é condicionada (re)criação de identidade. Ao imigrante, 

que já compartilha dos mesmos espaços sociais que o dito cidadão, a abstenção do Estado em 

promover sérias políticas de inclusão social local, ou seja, inclusão naquela determinada sociedade, 

justamente promove a reconstrução descontrolada de territórios. E se, além de não incluídas nos 

valores da sociedade dominante, essas pessoas também não forem incluídas nos padrões de 

desenvolvimento mínimo, esses territórios poderão se apresentar férteis ao crescimento e 

estabilização da desordem, além da não realização e promoção da auto-estima de cada sujeito dele 

partícipe. Serão compartilhadas experiências curiosas que compõe a dialética do direito e a vivência 

de um refugiado no Rio de Janeiro, e o quanto eles podem se dissociar ou convergir. Será possível 

abordar em breves palavras as rupturas sociais, culturais, identitárias, axiológicas e jurídicas pelas 

quais se é lançado um migrante forçado. Por essa razão que  se propõe abordar a temática da 

transposição de territórios, que não são apenas delimitados por fronteiras visíveis, como as entre 

Estados e territórios hostis, mas também físicas, culturais, étnicas, religiosas, e isso pode gerar 

conflitos.  

Palavras-chave: refúgio, territórios, direito humanitário 
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CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL: INSTRUMENTOS ANTICORRUPÇÃO 

 

MATTOS, Daisy Beatriz de
5
 

FDUP – PORTUGAL  

 

OLIVEIRA, Thiago Moreira
6
 

  Universidade de Coimbra – PORTUGAL  

  

Resumo: Com o aprofundamento das relações entre os países neste espaço internacional, os Estados 

começam a unir esforços e efetivar ações conjuntas com vistas a erradicação da corrupção e das 

ameaças dela decorrentes, que afetam de forma direta a estabilidade e a segurança social, bem como 

os valores da Democracia, Ética e Justiça, no Estado de Direito. A corrução deixou de ser um 

problema local para converter-se no maior obstáculo ao desenvolvimento social  e econômico nas 

sociedades contemporâneas, em especial os países em desenvolvimento como o Brasil. A corrupção 

é um comportamento que mina uma instituição histórica ou social específica e convencionalmente, 

a entidade mais relevante nesta arena é a Administração Pública
7
. Por ser considerada antiética a 

finalidade da administração, representa o fracasso do poder público, como gestor da res pública e 

do administrador público, cujo comportamento esperado seria a preservação do interesse público e 

da moralidade. No  Brasil, os gastos do setor público (pagamento de pessoal e compra de bens e 

serviços) consomem quase 40% do Produto Interno Bruto de forma que a contratação pública 

constitui-se em relevante instrumento de movimentação econômica e financeira no Estado sendo 

diretamente exposta a corrupção em todas as suas expressões. A corrupção corrói o próprio alicerce 

do Estado de Direito, pois associa as instituições à ilicitude, transmudando em corriqueiro aquilo 

que, por essência, é excepcional.
8
 Reduzir ou eliminar a corrupção   defendendo a moralidade e a 

probidade nas administrações públicas parece ser o atual desafio dos estados modernos, e 

especialmente das nações em desenvolvimento como o Brasil e resultará na melhoria da qualidade 

da democracia. 

 

Palavras chaves: corrupção, administração pública, contratações públicas 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Mestranda em Direito Administrativo.  

6
 Doutorando em Direito Público, UFRN, Universidade de Coimbra 

7
MILLS, Alexandra Mills(2012). Causes of corruption in public sector institutions and its impact on development. 

Disponível em http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan049589.pdf acesso em 

20.11.2015.  

8
GARCIA, Emerson. "A corrupção. Uma visão jurídico-sociológica." Revista de Direito Administrativo 233 (2003): p. 

133. 



A ARBITRAGEM E O REENVIO PREJUDICIAL: PERSPETIVA DA JURISPRUDÊNCIA 

NA UNIÃO EUROPEIA 

 

 

ALVES, Dora Resende
9
  

Universidade de Vigo – ESPANHA   

 

BENTO, Márcia Costa
10

 

Universidade de Santiago de Compostela – ESPANHA   

 

Resumo: A arbitragem é um modo convencional de resolução de litígios, promissor e impulsionado 

pela União Europeia, reconhecido por lei, à qual as partes podem recorrer, em lugar dos tribunais 

judiciais. O recurso a este mecanismo de resolução de litígios tem vindo a aumentar, de que é 

exemplo é a contratação pública, que assume, cada vez mais, importância económica. Porém, no 

que toca à sua relação com o mecanismo do direito da União Europeia do reenvio, a competência 

para os tribunais arbitrais procederem a uma questão prejudicial, é controversa. A doutrina não é 

unânime e da evolução jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia, doravante TJUE, 

podemos reter que depende do caso concreto em análise, visto que estes tribunais podem ter origens 

e caraterísticas variáveis. Logo, em determinados litígios, mesmo que um árbitro possua uma 

dúvida relativamente a uma disposição comunitária e a coloque ao TJUE, este pode não se 

pronunciar, pois não lhe reconhece a qualidade de órgão jurisdicional. À partida, as decisões 

proferidas pelos tribunais arbitrais, desde que as partes o prevejam, são suscetíveis de recurso para 

os tribunais judiciais e, assim, poderá ser efetuado o reenvio prejudicial. Casos houve em que, 

também, o tribunal arbitral em causa foi considerado órgão jurisdicional. Contudo, tal pode 

facilmente não se verificar, sendo bastante que as partes não consagrem a possibilidade de recurso 

para os tribunais judiciais e que o TJUE não reconheça a qualidade de órgão jurisdicional. Significa, 

então, que, nestes casos, as decisões dos tribunais arbitrais não são objeto de controlo de 

interpretação pelo direito da União Europeia, podendo assim aplicar-se incorretamente disposições 

comunitárias, o que coloca em causa a uniformização e manutenção do direito comunitário. Face a 

esta realidade, coloca-se a seguinte questão: quais as consequências para a aplicação uniforme do 

direito da União?   

    

Palavras-chave: União Europeia; tribunais arbitrais; direito da União Europeia; arbitragem; 

reenvio prejudicial 
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PARA ALÉM DO DISCURSO DOMINANTE DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

BARRETTO, Vicente de Paulo
11

 

Universidade Estácio de Sá/RJ – BRASIL  

 

HOGEMANN, Edna Raquel
12

  

Universidade Estácio de Sá/RJ - BRASIL 

 

Resumo: Promove uma reflexão crítica acerca dos fundamentos teóricos do discurso dominante dos 

direitos humanos, a partir de uma relativização do papel da Modernidade europeia buscando 

permitir-se ver ideias, lutas, pensamentos e histórias periféricos como primeiro passo para 

reformular esse discurso cuja eficácia resta questionada, na prática. Parte do pressuposto de que os 

fundamentos teóricos do discurso dominante dos direitos humanos tem sido objeto de ampla 

investigação, o que, num primeiro momento, poderia sugerir que a reflexão acerca desse tema já 

estaria esgotada e que, por conseguinte, não mereceria maiores contribuições. Essas concepções a 

respeito dos fundamentos dos direitos humanos, costumam alicerçar-se em algumas premissas 

incontestáveis. Os Direitos humanos são considerados, seja como um desdobramento consequente 

do pensamento liberal, seja como produto das lutas políticas europeias da modernidade, tendo em 

seu âmago o lastro nuclear do liberalismo clássico e suas ideias de liberdade individual e igualdade 

formal. Razão pela qual, as origens dos direitos humanos têm pouco ou nada a ver com a história e 

a racionalidade dos povos não ocidentais. Este discurso, pelas razões que serão apresentadas, 

projetou-se como um discurso hegemônico. Baseados na contribuição teórica de Makau Mutua e 

Boaventura de Sousa Santos, o exercício que os autores se propõem é o de uma reflexão crítica à 

essa concepção dominante dos direitos humanos, cujos contornos não consentem a conjetura de 

novos discursos, a partir da sinalização de caminhos que estimulem a (re) construção de discursos 

outros que considerem histórias e culturas através da alteridade, da interdependência e do 

mutualismo humano. 

Palavras-chave: Direitos humanos; discurso hegemônico; interdependência; mutualismo humano. 
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O (NOVO) FLUXO MIGRATÓRIO NO BRASIL E O ESTATUTO DO ESTRANGEIRO: 

UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

BRITO, Lorena Esquivel de
13

 

Universidade de Coimbra – PORTUGAL  

 

COLAVOLPE, Luís Eduardo Lopes Serpa
14

  

Unijorge – BRASIL  

 

Resumo: Este trabalho tem como objeto estabelecer uma análise crítica do Estatuto do Estrangeiro 

vigente no Brasil e sua desconformidade com o atual fluxo migratório no país. Isto porque, em 

1980, data da promulgação do Estatuto em vigor, a conjuntura política do país era completamente 

diferente da que hoje pode-se vislumbrar. Ainda sob a ditadura militar, o Brasil, explicitamente no 

artigo 2º da Lei 6.815/80 (Estatuto do estrangeiro), optou por subordinar a política migratória à sua 

política de segurança nacional, conforme podemos perceber no trecho em destaque da lei 

supramencionada: “Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, 

à organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, bem 

assim à defesa do trabalhador nacional”, porém tal disposição mostra-se incongruente com um 

Estado democrático de direito, nos moldes garantistas da Constituição Federal de 1988. Seguindo 

esta linha, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), aprovou o projeto de lei no 

Senado Federal (PLS) estabelecendo uma nova Lei de Migrações para o país, sob o argumento de 

enterrar o “entulho autoritário” da legislação vigente. Este projeto observa o fluxo migratório no 

Brasil sob um viés mais humanitário, não só por trabalhar com políticas públicas para o 

acolhimento, como também por ir de encontro à criminalização da imigração.
15

 Contudo, tal 

posicionamento não é uníssono nos meios acadêmicos. Em outra perspectiva, o filósofo Slavoj 

Zizek, ao posicionar-se acerca do fluxo migratório no continente europeu, defende que a 

militarização fronteiriça é a forma correta para a resolução de problemas de imigração. Para Zizek, 

há uma “sentimentalização” em relação aos refugiados, o que leva à necessidade de quebrar alguns 

tabus e lembrar que os mesmos são pessoas como outras quaisquer, “alguns são bons outro são 

ruins”, pontifica
16

. De modo a lhe parecer equivocado a abertura das fronteiras para a entrada de 

refugiados. O presente trabalho pretende investigar a querela valendo-se de uma análise dialética, 

expondo os argumentos de cada vertente e dialogando com os mesmos, de modo que, ao final, seja 

possível trazer à baila uma analise critica acerca do Estatuto do Estrangeiro e, da mesma forma, se o 

PLS da Lei da Migração, de fato, é a solução adequada para o problema aqui elencado.   
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FERRAMENTAS PARA A PROTEÇÃO DA DEMOCRACIA AMBIENTAL 

BRASILEIRA: A EDUCAÇÃO E A INFORMAÇÃO COMO DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

GARCEZ, Gabriela Soldano
17

 

Universidade Católica de Santos - BRASIL 

 

Resumo: Desde a Constituição Federal de 1988, com o reforço dos princípios trazidos 

pela Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (formulada 

durante a ECO-92), o Brasil definiu o compromisso de formular e garantir uma 

democracia ambiental efetiva, assegurada pelo arcabouço legal infraconstitucional 

brasileiro que procura sustentar o comprometimento das políticas públicas com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Tome-se, como exemplo, a Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81, criada ainda durante o período de ditadura militar); o 

Código Civil e suas legislações modificadoras (que implementam o princípio da função 

socioambiental da propriedade); a Lei da Ação Civi l Pública (Lei nº. 7.347/85, que 

objetiva a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente); o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.079/90, que tutela o meio ambiente na condição de 

direito difuso); a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/98, que sistematiza os tipos 

penais em face do meio ambiente); o Estatuto da Cidade (lei nº. 10.257/01, que 

regulamenta a política urbano-habitacional), dentre outros importantes instrumentos 

nacionais. É inegável, assim, os avanços legislativos no que se r efere aos pilares da 

democracia ambiental brasileira. Entretanto, para que a participação seja adequada e 

efetiva, é necessária a oferta de ferramentas que possibilitem a inclusão da sociedade 

neste debate, com a possibilidade inclusive de influenciar nos resultados finais. Trata-

se da informação e da educação ambiental, que, neste contexto, devem ser encaradas 

como direitos fundamentais, na medida em que possibilitam o acesso à justiça, bem 

como o controle social das questões ambientais. Nesta linha de rac iocínio, o presente 

artigo pretende abordar, primeiramente, a evolução da democracia ambiental brasileira. 

Após, indica a importância da informação e da educação, na medida em que 

proporcionam a formação da cidadania e da conscientização, e, por esta razão , são 

consideradas como direitos fundamentais.  

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Democracia; Meio Ambiente; Educação 

ambiental; Informação. 
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A ARBITRAGEM DO SISTEMA ISDS NO DIREITO TRANSNACIONAL 

 

VILHENA, Lucila Gabriella Maciel Carneiro
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Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - PORTUGAL 

 

Resumo:O recente interesse pelo sistema Investor-State Dipute Settlement se deu pela dimensão do 

novo acordo negociado entre EU e UE, e o impacto que causará nos investimentos destes dois blocos. 

Esta será a oportunidade de tornar claras as regras sobre a arbitragem internacional sobre investimentos 

estrangeiros, trazendo mais confiança ao tema, já que o ISDS deixou de ser usado com a finalidade de 

proteger o investidor contra arbitrariedades de países latino americanos e do leste europeu. A polêmica 

gerada em torno da matéria se deve ao fato de durante as negociações do TTIP, se ter “politizado” a 

arbitragem internacional, quando esta é um mecanismo puramente técnico para a solução de 

controvérsias advindas de um acordo de investimento. E isso se dá sobretudo com o argumento de que 

o Estado abriria mão de seu poder soberano uma vez que este não seria o responsável pela tomada de 

decisões no que concerne às reclamações dos investidores. Em outra ótica, especialistas favoráveis a 

implementação do sistema afirmam que a arbitragem privada é quem está em maiores condições de 

garantir os direitos e interesses dos investidores e dos Estados naquele acordo de investimento 

específico, já que estão mais próximos tanto da legislação geral do direito internacional, quanto da 

específica daquele acordo, o que traria maior justiça na solução do litígio. Portanto, este estudo tem o 

objetivo de desenhar o sistema ISDS tendo em vista suas novas nuances adquiridas recentemente, bem 

como dirimir algumas questões importantes acerca do tema, trazendo uma discussão atual com alcance 

transnacional. 

 

Palavras-Chave: Arbitragem Internacional; Acordos Comerciais Preferenciais; Investor-State Dispute 

Settlement. 
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“MORALIDADE CONSTITUCIONAL”: perspectivas sobre a visão axiológica e 

universalizante do Direito na atuação da jurisdição 

 

 

SANTOS, Bruno Calife dos
19

  

Universidade Federal da Paraíba – BRASIL  

 

 

Resumo: Já notória a perspectiva que o Direito assumiu no pós Segunda Guerra mundial quanto a 

superação de uma visão positivista clássica para admitir o influxo de valores como contraponto aos 

traumas perpetrados sob a justificativa da legalidade. Tal circunstância encontrou porto seguro em 

textos constitucionais agora repletos de valores de alta carga de indeterminabilidade semântica, 

fenômeno que se espalhou para além do seu nascedouro lógico – a Alemanha. Esse fato impõe 

questionar se existe uma cultura universalizante travestida no protagonismo das leis fundamentais 

neste trabalho alcunhada de “moralismo constitucional”. A atividade dos intérpretes constitucionais 

por excelência – instalados nos órgãos jurisdicionais cuja atribuição consiste justamente na 

definição desses conteúdos – e o diálogo travado entre visões dogmáticas que estes operadores 

manifestam na aplicação hermenêutica muitas vezes colhidas de experiências jurisprudenciais 

estrangeiras, demonstram, a priori, a validade da hipótese a merecer aprofundamento. 

 

Palavras-chaves: Constitucionalismo; axiologia jurídica; jurisdição constitucional. 
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O PROVEDOR DE JUSTIÇA E A DEFESA DA CONSTITUIÇÃO: PODERES E 

FRAGILIDADES 

 

ANTÓNIO, Isa
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Resumo: O Provedor de Justiça assume o papel de intermediário entre os cidadãos e o Estado e 

seus poderes públicos, com vista a salvaguardar os direitos fundamentais, liberdades e garantias dos 

primeiros face à actuação dos segundos, bem como os valores e princípios estruturantes da 

Constituição. A função do Provedor é a de proteger os cidadãos, se necessário for, do próprio 

Estado ou outras entidades públicas, sendo a sua independência o principal alicerce para o exercício 

livre da sua missão. Nos termos do artigo 23.º, da CRP a sua função consiste em recepcionar as 

queixas e petições dos cidadãos lesados por acções ou omissões de poderes públicos, dando-lhes 

seguimento após averiguar sobre a respectiva pertinência e veracidade. Contudo, a sua decisão não 

é vinculativa, o que torna a actuação deste órgão “simbólica”. Outra vulnerabilidade prende-se com 

o facto de estar limitado exclusivamente a entidades públicas, encontrando-se excluído o sector 

privado. Ora, este sector revela a susceptibilidade de lesar os direitos fundamentais dos cidadãos 

(v.g. estabelecimentos particulares de cuidados de saúde que praticam a “selecção adversa” e negam 

o acesso de doentes, ao arrepio dos artigos 13.º e 64.º, n.º1 e n.º2, alínea a) “acesso universal, 

igualdade e tendencial equitativo dos cidadãos à saúde”). Acresce que, nos termos da alínea d), 

constante no n.º2 do artigo 281.º, o Provedor legitimado para requerer a fiscalização abstracta de 

quaisquer normas e segundo o artigo 283.º, também possui legitimidade para requerer a 

inconstitucionalidade por omissão. Quando o Estado deveria legislar de modo a assegurar o cabal 

cumprimento dos direitos fundamentais e não o faz, o Provedor tem o poder-dever de interpor um 

recurso para o Tribunal Constitucional. Contudo, a última palavra não lhe cabe, havendo por isso 

vozes mais críticas que questionam a razão de ser ou a existência deste órgão. 

 

Palavras-chave: Provedor de Justiça; Constituição da República Portuguesa; Poderes; Fragilidades; 

direitos, liberdades e garantias. 
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QUEM AS PROTEGE DE QUEM AS DEVIA PROTEGER: A VIOLÊNCIA SEXUAL 

SOBRE AS MULHERES COM NECESSIDADE DE PROTECÇÃO INTERNACIONAL 
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QUINTAS, Ana Isabel Soares
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Escola de Direito da Universidade do Minho – PORTUGAL   

 

 

 

Resumo: As mais recentes notícias de organizações de direitos humanos demonstraram que várias 

mulheres de todas as idades que já se encontravam na Europa, fugidas dos conflitos armados que 

assolam o Médio Oriente e África, reportaram terem sido alvo de abusos físicos e sexuais por 

traficantes de pessoas, funcionários de segurança ou outros refugiados.  Com efeito, é 

particularmente alarmante, por exemplo, o caso recente de uma mulher iraquiana de 22 anos ter 

contado que um segurança em uniforme num campo de detenção na Alemanha lhe propôs dar-lhe 

algumas roupas em troca de “passar algum tempo sozinha” com ele. A realidade é que tanto nos 

centros de detenção – que agora se encontram a fervilhar pelos vários países europeus de recepção – 

bem como em campos de refugiados por todo o mundo, o problema é o mesmo: a falta de protecção 

e confiança de quem deverá ser protegido e a impunibilidade de quem deveria proteger. Nesse 

sentido, o que se questiona é a razão pela qual a protecção não é concedida, como prevenir que estas 

situações ocorram e como punir com eficácia os seus perpetradores. Num outro escopo, também 

será de questionar qual o papel do Direito Internacional perante este tipo de situações, mormente ao 

nível da punibilidade de tais condutas. De facto, se por um lado, quando os peacekeepers se 

aproveitam da vulnerabilidade das pessoas que foram enviados para proteger e tal se traduz numa 

gritante quebra de confiança; por outro lado, quando a comunidade internacional falha na protecção 

das vítimas ou em punir os perpetradores, essa falha é duplamente agravada. O certo é que, na falta 

de medidas concretas relativas a estas infracções cometidas por aqueles enviados para proteger as 

pessoas mais vulneráveis, a credibilidade da Organização das Nações Unidas e o futuro das 

operações de paz (peacekeeping operations) encontram-se em risco.  

 

Palavras-Chave: Violência Sexual, Direito Internacional, Centros de Detenção, Campos de 

Refugiados, Peacekeeping Operations 
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A UNIÃO FINANCEIRA E O SISTEMA EUROPEU DE SUPERVISÃO FINANCEIRA: A 

«QUARTA» LIBERDADE CONSTITUTIVA DO MERCADO COMUNITÁRIO 

 

VEIGA, Fábio da Silva1  

Universidad de Vigo / Universidad de Alcalá – ESPANHA  

 

SANTOS, João Vieira dos2  

Universidade do Porto / FDUP - PORTUGAL 

Resumo: Com a crise financeira mundial de 2007 verificou-se que a soberania nacional dos Estados-

membros da União Europeia, em termos de políticas financeiras e monetárias não acompanhou a 

globalização financeira. Assim, a ausência de harmonização e uniformização das políticas 

financeiras, com as consequentes falhas do mercado de capitais europeu,  resultou da falta de 

supervisão, dada a não existência de um instrumento comunitário que funcionasse como um 

«counterweight» face à  instabilidade do sistema. O setor bancário acabou por ser o mais afetado,  

com o défice de liquidez e a consequente redução na concessão de crédito bancário, promovendo 

irremediavelmente a crise no mercado de capitais europeu, com consequências macroeconómicas que 

ainda estão por estudar. Com o objetivo de corrigir deficiente conjuntura, a Comissão Europeia 

implementou nos últimos anos algumas medidas com vista ao aprofundamento do processo de 

integração do mercado de capitais no mercado interno europeu – avanço da União Económica e 

Monetária, na sua vertente financeira. Os principais contributos foram: a) em  Novembro de 2014, a 

implementação da União Bancária; b) Em Fevereiro de 2015, o Livro Verde sobre a “Construção de 

uma União de um Mercado de Capitais”; c) Em Setembro de 2015, o Plano de Ação para a criação 

de um mercado de capitais.Tais medidas aceleraram o processo de integração dos mercados de 

capitais e promoveram o financiamento às PME europeias, como o investimento de longo prazo e o 

mercado de titularizações. Na vertente das falhas na supervisão financeira, a Comissão criou o 

Sistema Europeu de Supervisão Financeira, cujo principal papel de controlo foi atribuído às 

Autoridades Europeias de Supervisão e ao Comité Europeu de Risco Sistémico, organismos que 

pretendem apoiar no processo de coordenação do trabalho desenvolvido pelas  entidades reguladoras 

nacionais, bem como assegurar a aplicação coerente de regras comuns a nível da UE. Esse plano 

ambicioso de harmonização e integração dos mercados de capitais só será possível se evitar, com 

sucesso, a fragmentação dos mercados financeiros nacionais. A União Financeira, por via dos 

mercados de capitais, aparece como a próxima etapa da integração europeia e imprescindível para a 

sobrevivência da União Económica e Monetária. Esta  etapa pensamos que vai no sentido da 

liberalização económica da circulação de capitais, a “«quarta» liberdade constitutiva do mercado 

comum” (art. 26º, nº 2, do TFUE). Em razão do impacto destas iniciativas sobre a vida dos cidadãos 

europeus, este tema merece um importante debate jurídico. 

 

Palavras-chave: União Financeira; Mercado de Capitais; Supervisão Financeira. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA COBRANÇA TRANSFRONTEIRIÇA DE 

PRESTAÇÕES DE ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES 
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Resumo: A nossa comunicação almeja uma reflexão e análise oportunas em torno da temática da 

cobrança transfronteiriça de prestações de alimentos, tal como a mesma é tratada, em especial, nos 

casos em que estes sejam devidos a menores. Este assunto apresenta, de resto, inquestionável 

importância e actualidade, sobretudo se atendermos a que esta é uma época marcada por 

progressivas mutações de relevo, quer no contexto nacional, quer num plano transversal, que 

compreensivelmente não deixam de actuar também no domínio que ora nos ocupa. Hoje, mais do 

que nunca, o Direito da Família, sobretudo nos países ocidentais, diz-se, não conhecer fronteiras, no 

sentido de que ele regula internamente situações transnacionais mediante normas de outros 

ordenamentos, importa soluções e sujeita-se a fontes extra-estatais, aludindo-se, a propósito, à sua 

crescente internacionalização. Sem prescindir da importância capital desta tendência, não se olvida 

que alguns problemas, como sejam os suscitados pelo exercício do direito a alimentos, 

especialmente os relativos à definição da respectiva medida, à identificação dos seus titulares e dos 

obrigados, às formas procedimentais de exercício e à cobrança das prestações alimentares, se 

agravam nas situações em que o litígio assuma uma dimensão transfronteiriça. Naturalmente, a 

resposta aos desafios impostos por um tal quadro importará a procura de um elevado grau de 

aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação judiciária, com particular destaque para as 

questões relativas à competência, escolha da lei aplicável, reconhecimento e execução das decisões. 

Em matéria de alimentos, o Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho de 18 de Dezembro de 2008 

relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à cooperação 

em matéria de obrigações alimentares, de cuja análise, mais desenvolvidamente, cuidaremos, 

constitui, actualmente, o instrumento jurídico fundamental no contexto da União. 
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A CONVIVÊNCIA ‘MORE UXORIO’: UM OLHAR SOBRE O REGIME PORTUGUÊS, 

FRANCÊS E ALEMÃO 
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Resumo: A união de facto é a figura do direito convivencial, por excelência. É uma realidade 

crescente e com maior aquiescência social. Embora a sua natureza jurídico- familiar possa não ser 

clara, uma vez que não faz parte do elenco das fontes familiares consagradas no artigo 1576.º do 

Código Civil; a verdade é que é uma relação conexa com a família e, até, potenciadora desta (daí 

que seja apelidada de relação parafamiliar). É uma comunhão de vida que tem merecido atenção 

por parte do nosso legislador e não deve ser confundida com meras situações circunstanciais como 

o concubinato. A união de facto é uma opção de vida com cada vez maior expressão, daí que o 

Direito, acompanhando essa evolução social, se sinta compelido a intervir. O seu desenho jurídico 

tem tido contornos mais definidos ao longo do tempo. Esta relação parafamiliar surge como uma 

alternativa de conjugalidade face ao casamento. Esta convivência à margem do casamento é 

regulada em vários ordenamentos jurídicos e verificamos que, quanto a esta matéria, existem 

significativas diferenças entre o regime português («Regime de Protecção das Uniões de Facto, Lei 

n.º 7/2001, de 11 de Maio), o regime francês («Du Pacte Civil de Solidarité») e o regime alemão 

(«Die Eingetragene Lebenspartnerschaft»). Deste modo, uma reflexão sobre o estado da arte em 

Portugal - no que à união de facto diz respeito - será, indubitavelmente, enriquecida com uma 

perspetiva crítica de direito comparado. Ousa-se questionar opções legislativas e dar o mote para 

uma ampla discussão sobre a regulação da conjugalidade não matrimonializada. 
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O INTERESSE PÚBLICO TRIBUTÁRIO: OS LIMITES JURÍDICO CONSTITUCIONAIS 

AO PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO 
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RESUMO: O desenvolvimento das sociedades associado à globalização tornou a gestão tributária 

numa questão fundamental para as empresas, com vista à maximização dos seus resultados. Este 

facto levou os Estados a reagirem com o objetivo de limitarem as suas perdas de receitas fiscais, 

erigindo um princípio do interesse público que ultrapassa o constitucionalmente admissível. O peso 

do princípio do interesse público, que corresponde a uma contramedida à gestão tributária, coloca 

atualmente em causa a liberdade e, reflexamente, a dignidade da pessoa humana, quando em 

determinados casos o peso dos impostos ultrapassa os 50% do produto da atividade económica. O 

presente trabalho entende avançar com a dogmática jurídico-constitucional que o interesse público 

não deve condicionar as escolhas económicas das empresas, nomeadamente, não devem 

encontrarem-se proibidas ou limitadas por um suposto interesse público financeiro do Estado, pois 

tal violaria o princípio da liberdade ínsito nas constituições dos Estados Democráticos. O princípio 

da liberdade económica, sendo certo que tem a vertente do direito à propriedade privada, tem 

igualmente uma vertente que cumpre dogmatizar, inerente à condição do Ser humano (e sua 

dignidade), o qual dentro de certos limites éticos deve permitir a cada individuo dispor de si como 

bem entender. Partimos do princípio que a propriedade privada não corresponde a um valor 

supremo, mas que é parte integrante do conceito de liberdade do Homem, pelo que se concebe uma 

dogmática em que o interesse público não pode despojar e confiscar o cidadão (CAMPOS, 2015). 

Importará assim avançar com a discussão de saber até onde pode ir o interesse público do Estado e, 

em particular, se esse interesse permite que a administração fiscal se arrogue com prerrogativas 

especiais, tendo por base filosófica o pensamento de S. Tomás de Aquino, em que só será livre 

aquele que detenha os meios necessários, incluindo os financeiros, para atingir a dignidade da 

pessoa humana. 
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COOPERAÇÃO ENTRE TRIBUNAIS NACIONAIS E O TJUE: A IMPORTÂNCIA DO 

REENVIO PREJUDICIAL NA GARANTIA DA TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA 

DOS DIRETOS QUE PARA OS PARTICULARES DECORREM DO ORDENAMENTO 

JURÍDICO EUROPEU 
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Resumo: Pretendemos abordar ao longo deste trabalho a cooperação estabelecida entre os tribunais 

nacionais e o TJUE, através do reenvio prejudicial, focando não só na sua importância para a 

uniformização da interpretação e aplicação do direito da UE, mas principalmente o seu papel que 

resulta em assegurar aos particulares a tutela jurisdicional efetiva dos direitos que para eles 

decorrem do ordenamento jurídico europeu. Nesta senda, importa destacar a necessidade dos juízes 

nacionais se sensibilizarem para esta dimensão subjetiva do reenvio prejudicial, já que a omissão do 

reenvio prejudicial obrigatório rompe o acesso dos particulares aos direitos que o direito da UE lhes 

confere. Lembrando que, não sendo o reenvio prejudicial um mecanismo processual à disposição 

das partes, ao órgão jurisdicional incumbe a competência de análise quanto à necessidade e 

viabilidade de uma questão prejudicial. Se o juiz nacional falha nesta apreciação do reenvio 

prejudicial, logo frusta seus jurisdicionados das prestações inerentes à tutela jurisdicional efetiva 

dos direitos que para eles emanam do direito da UE. Logo, decorre da inteligência da 

jurisprudência do TJUE que os direitos dos particulares, que derivam do ordenamento jurídico da 

UE, não poderiam ficar ao arbítrio dos juízes nacionais quanto à submissão de uma questão 

prejudicial, ou até mesmo restarem à mercê das probabilidades de infalibilidade dos órgãos 

jurisdicionais nacionais quanto ao recurso do reenvio. Daí que de modo a permitir a reparação dos 

danos causados aos particulares, em virtude da omissão do reenvio prejudicial obrigatório, é que o 

princípio da responsabilidade do Estado-juiz foi desenvolvido. Se não fosse possível acionar a 

responsabilidade do Estado-juiz pela violação do direito da UE (máxime, pela omissão do reenvio 

prejudicial), o direito dos particulares ficaria gravemente diminuída. Atento a essa dimensão 

subjetiva do reenvio prejudicial, verificamos que o TEDH tem adotado em sua jurisprudência uma 

interpretação no sentido de relacionar a ausência do reenvio prejudicial obrigatório a uma 

configuração de violação do artigo 6, n.º1 da CEDH. Contudo, não obstante a proteção oferecida 

pela CEDH através das vias de acesso dos particulares ao TEDH, é importante frisar que, no âmbito 

do ordenamento jurídico europeu, a responsabilidade em assegurar os direitos que dali resultam é 

dos tribunais nacionais. A eles compete, dando coerência à arquitetura jurídica da UE, assegurar a 

correta interpretação e aplicação do direto da UE. É por isso que, sendo o TJUE a instância que tem 

a última palavra em termos de interpretação e aplicação do direito da UE, os tribunais nacionais têm 

assim o dever de reenviar – esta é uma condição a que já não podem esquivar, ou estarão atentando 

contra o seu próprio escopo, nomeadamente o de garantir aos jurisdicionados a efetividade dos seus 

direitos que se inscrevem no ordenamento jurídico da UE. 

 

Palavras-chave: cooperação entre tribunais; reenvio prejudicial; tutela jurisdicional efetiva; direito 
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A PROTEÇÃO DA AUTONOMIA NA FORMAÇÃO FAMILIAR E AS DIFICULDADES 

ENCONTRADAS NO PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar uma reflexão acerca da necessidade de 

proteção da autonomia privada, diante da ausência de regulamentação normativa dos direitos 

referentes às novas conformações familiares, elucidando as dificuldades encontradas por estas no 

processo adotivo brasileiro. Para a compreensão do objetivo proposto, inicialmente apresentamos a 

evolução histórica da família, enfatizando o tratamento dispensado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro a esta entidade. Em seguida, discutimos como a ausência de regulamentação atinge os 

direitos fundamentais das pessoas que optam por um modelo de família diferente da 

matrimonializada, tutelada pelo código civil. No que tange as evoluções ocorridas neste campo, 

destacamos o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, o que acarretou uma 

interpretação extensiva do conceito de família. Ao discutir o tema escolhido, considerando que a 

realidade é plural e multifacetária, assumimos o posicionamento de que o sistema jurídico deve 

avançar sob esta mesma ótica e que o Estado não pode interferir diretamente nas relações pessoais, 

só podendo fazê-lo de forma limitada – apenas para salvaguardar os direitos fundamentais dos 

indivíduos. Assim, a família não pode mais ser compreendida como uma instituição engessada ou 

como um fim em si mesmo. Nesse contexto, o Estado deve reconhecer o livre exercício da 

autonomia privada, no que se refere às escolhas sexuais e abolir as influências oriundas do 

positivismo e da discriminação, a fim de possibilitar o respeito daqueles que optam por uma 

conformação familiar diferente dos modelos admitidos legalmente. Por fim, salientamos que é 

imprescindível que a legislação pátria preencha a lacuna existente quanto a possibilidade de adoção 

por novas famílias, já que o ordenamento competente para tal, Lei nº 12010/2009 – lei da adoção, 

Lei 8069/1990 – Estatuto da criança e do adolescente e o Código Civil, não se posicionam sobre o 

tema, deixando margem para interpretações diversas.  
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O PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E OS 

PROCESSOS JUDICIAIS 

DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 
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Resumo: O aumento significativo do número de empresas em situação económica difícil ou em 

situação de insolvência e a constante opção pelo encerramento e liquidação do património destas 

empresas, levou o legislador a, em cumprimento do compromisso assumido perante as entidades 

comunitárias, criar normas jurídicas – e reforçar as já existentes – que privilegiem a reestruturação 

empresarial e a celebração de acordos de pagamento com os credores e evitem os efeitos nefastos 

que a dissolução destas empresas sempre implica para a sociedade (maxime com a perda de receita 

fiscal, erosão de postos de trabalho e quebra na produção de riqueza). Paralelamente, temos 

verificado um crescimento das dívidas tributárias destas empresas e uma maior preocupação dos 

credores públicos na recuperação dos seus créditos que, por estarem sujeitos ao princípio da 

indisponibilidade tributária (reflexo do princípio constitucional da legalidade tributária, consagrado 

no artigo 103.º da Constituição da República Portuguesa), não podem ser livremente afectados nos 

planos judiciais de recuperação das empresas, em especial no plano de recuperação da empresa 

declarada insolvente ou no plano especial de revitalização (prevendo-se a sua redução e/ou a 

concessão de moratórias no seu pagamento). Neste texto, analisaremos o mencionado princípio da 

indisponibilidade do crédito tributário, as suas manifestações nas normas jurídicas tributárias e as 

implicações que o tratamento diferenciado destes créditos tem nos processos judiciais de 

recuperação, que privilegiam o tratamento igual e uniforme dos credores e a manutenção das 

empresas em actividade. 
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO COMO INSTITUCIÓN PÚBLICA GARANTE DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS 

CIUDADANOS 
 

Linha Temática: 5. A tutela jurídica das relações públicas. 5.1. O Provedor de Justiça. 
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Resumen: La figura del Defensor de Pueblo se remonta al Ombudsman sueco allá por el año 1809 

en pleno siglo XIX. Poco a poco, numerosos países del entorno fueron configurando dicha 

institución en sus ordenamientos jurídicos internos como garante de la defensa de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas. 

No sólo los órganos jurisdiccionales son los encargados de resolver los conflictos que puedan tener 

los ciudadanos con la Administración Pública. En el caso que nos ocupa, la figura del Defensor del 

Pueblo, es una institución pública que depende del Parlamento y, aunque no es reciente, sigue 

siendo desconocida por un gran sector de la ciudadanía. Fue creada para defender y proteger los 

derechos y libertades de todos los ciudadanos recogidos en el Título I de nuestra Constitución. 

Las ventajas que ofrece son varias: es un órgano independiente y no partidista, es el encargado de 

resolver las quejas específicas de los ciudadanos contra las injusticias y errores de la 

Administración Pública y, como órgano dotado de auctoritas, emite recomendaciones. 

Aunque con algunas diferencias, la figura del Defensor del Pueblo español y el Provedor de Justiça 

portugués son similares. En este capítulo se analizarán ambas instituciones ya que las dos están 

relacionadas entre sí.  

Palabras-Clave: Defensor del Pueblo; Defensorías del Pueblo; Derecho Público; Derechos 

Fundamentales. 
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A PREVENÇÃO DE LITÍGIOS EM MATÉRIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA: O DIREITO E 

DEVER FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA (?) 

 

Linha Temática: A proteção dos direitos sociais (Deveres e o direito social à educação, em 

especial à educação tributária). 

 
 

FIGUEIRAS, Cláudia Sofia Melo
32

 

Universidade do Minho, PORTUGAL  

  

 

Resumo: Verifica-se no ordenamento jurídico português um défice excessivo de consciência ético-

tributária. Importa, assim, fomentar a criação de meios que possibilitem o aumento dessa 

consciência. A educação tributária deve estimular nos cidadãos uma ideia de solidariedade social 

tributária que, por sua vez, deve promover uma maior consciencialização do dever fundamental de 

contribuir para os gastos do Estado e das demais entidades públicas na prossecução e na realização 

do interesse público. O direito ao ensino vem consagrado na Constituição da República Portuguesa 

(CRP) nos artigos 43.º e 73.º a 77.º, no artigo 2.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

(CEDH) e no artigo 14.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE), daí 

decorrendo, implicitamente, por um lado, um direito ao ensino da educação tributária e, por outro 

lado, o dever de o Estado a promover. Com efeito, das normas constitucionais, particularmente dos 

artigos 73.º, n.º 2 e 74.º, n.º 2, al. f), da CRP, decorre a obrigação do Estado assegurar a 

democratização de um ensino que contribua para a igualdade e para a superação das desigualdades 

económicas e sociais. As normas tributárias fazem parte do conjunto de normas sociais que um 

adulto deve cumprir numa sociedade democrática, motivo pelo qual não devem ficar excluídas do 

ensino, particularmente dos mais jovens. Assim, parece-nos razoável falar-se num Direito 

Fundamental à educação Tributária e num Dever fundamental de o Estado a promover, cujo 

objetivo principal é criar uma maior consciência ético-tributária nos cidadãos e, deste modo, 

contribuir para uma maior prevenção de litígios em matéria jurídico-tributária. 
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A TUTELA DA PRIVACIDADE DO TRABALHADOR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

DE TRABALHO:  SUA RELEVÂNCIA E LIMITES 
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Resumo: A relação laboral, atentas as suas especificidades, há muito reclamava uma tutela própria 

em matéria de direitos de personalidade das partes.   A previsão desde 2003 no Código do Trabalho 

dos direitos de personalidade, conferiu à relação de trabalho uma dimensão mais protetora das 

características próprias e individuais de cada sujeito. Neste contrato marcadamente intuitu 

personae, em que o poder do empregador, por um lado, e o dever de obediência do trabalhador por 

outro, tornam às vezes difícil a tutela da personalidade, resultam essenciais no equilíbrio da relação 

laboral as normas dos artigos 14.º a 22.º do Código do Trabalho. Neste elenco de normas, atribuem-

se a ambas as partes direitos de personalidade, como a liberdade de expressão e de opinião, a 

integridade física e moral, a reserva da intimidade da vida privada, e, em simultâneo, direcionados 

especialmente para o trabalhador, restringindo ao empregador o acesso a dados pessoais e 

biométricos do trabalhador, e a sua sujeição a testes e exames médicos, que a lei limita às situações 

tipificadas. No elenco dos direitos de personalidade, ganha hoje especial relevo a proteção da 

privacidade do trabalhador, em especial quando ameaçada pela utilização de meios de vigilância à 

distância pelo empregador (artigos 20.º e 21.º CT), cuja utilização pelo empregador a lei restringe. 

Também a utilização do correio eletrónico pelo trabalhador (artigo 22.º CT), levanta hoje especiais 

questões de privacidade, procurando o Código com respeito pelo poder de direção do empregador, 

assegurar ao trabalhador a confidencialidade de mensagens e o acesso a informação do trabalhador. 

O problema é atual e premente, e a prova do seu interesse, resulta não só da sua relevância 

doutrinária, bem como, das diversas decisões jurisprudenciais em que se discute a relevância e os 

limites da privacidade, face aos interesses conflituantes do empregador e do trabalhador.  
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COMPETING DUTIES, COMPETING RIGHTS AND THE CHALLENGE OF 

MULTICULTURALISM: THE EXAMPLE OF POSITIVE OBLIGATIONS UNDER 

ARTICLE 9 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 
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Abstract: In Kokkinakis, the European Court of Human Rights (ECtHR) ruled that the pluralism 

indissociable from a democratic society depends on freedom of thought, conscience and religion, as 

protected by Article 9 of the European Convention on Human Rights (ECHR). Thus, one should 

consider how States are supposed to protect and implement that freedom not only by complying 

with a duty of neutrality and impartiality, but also by performing positive actions. It is renowned 

that a positive obligation is an obligation which requires national authorities to take the necessary 

measures to safeguard a right, but the question arises of how to deal with a possible clash of rights. 

According to the ECtHR, the failure by domestic authorities to strike a proper balance between 

competing sets of rights means there has been a failure of the State to comply with its positive 

obligations. Then, the paper will try to ascertain how positive obligations work when it comes to 

religious freedom. In the first part, a swift overview of the ECtHR case-law on positive obligations 

will be provided (Belgian linguistic case, López-Ostra) in order to highlight the general meaning of 

this concept. The second part will focus on positive obligations under Article 9 of the ECHR 

(Father Basil, Begheluri) and the apparent clash between them and the duty of neutrality and 

impartiality (Supreme Holy Council of the Muslim Community). The third part will deal with 

Karaahmed, the most recent judgment on this topic so far, which concerned the exercise of 

competing fundamental rights (freedom of expression, freedom of assembly v. freedom of religion). 

The fourth part will assess the result of the analysis in light of the margin of appreciation doctrine.  

 

Keywords: European Court of Human Rights; multiculturalism; religious freedom; positive 

obligations; margin of appreciation doctrine.  
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APOSENTADORIA FEMININA ANTECIPADA: QUAL O SEU REAL PAPEL NA 
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Resumo: Em tempos de reforma da previdência, o gasto que mais cresce no orçamento brasileiro, 

reacende o debate sobre as mulheres e o regime de aposentadoria geral, em que as mesmas se 

aposentam 5 anos antes dos homens, sendo 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as 

mulheres. Os principais argumentos dos defensores da citada diferença são: as desigualdades no 

mercado de trabalho, a disparidade da responsabilidade com as tarefas domésticas e os cuidados 

com a esfera reprodutiva. Repousam nas mulheres as obrigações com a casa, os filhos e idosos. O 

reconhecimento desta realidade, fez com que o Estado brasileiro ofertasse essa diferença temporal. 

Todavia, esta diferença que propõe promover mais igualdade não soluciona o problema, porque 

atrelada a esta política, não existe nenhuma outra que objetive modificar as relações de opressão 

feminina, em especial em relação à divisão do tempo. O Estado brasileiro não tem nenhum discurso 

oficial para promover igualdade nos afazeres domésticos e de cuidados. Esse trabalho, quase que 

exclusivamente feminino, vive à invisibilidade do poder público. O objetivo desse artigo é debater 

se a antecipação da aposentadoria auxilia as mulheres no exercício efetivo de sua cidadania ou se na 

verdade é um instrumento falho, que a despeito de configurar um benefício, as restringe de discutir 

de fato aquilo que as oprime: a não divisão da reprodução da vida. Entretanto, o debate aqui não é 

de menos direitos, mas sim da divisão igualitária entre os sexos sobre as funções familiares como 

um todo. A busca é por avaliar a importância e eficácia da diferença etária e de tempo de 

contribuição de aposentadoria para o real exercício da cidadania feminina e o aumento da 

autonomia das mulheres. 
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Resumo: Em tempos de reforma da previdência, o gasto que mais cresce no orçamento brasileiro, 

reacende o debate sobre as mulheres e o regime de aposentadoria geral, em que as mesmas se 

aposentam 5 anos antes dos homens, sendo 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as 

mulheres. Os principais argumentos dos defensores da citada diferença são: as desigualdades no 

mercado de trabalho, a disparidade da responsabilidade com as tarefas domésticas e os cuidados 

com a esfera reprodutiva. Repousam nas mulheres as obrigações com a casa, os filhos e idosos. O 

reconhecimento desta realidade, fez com que o Estado brasileiro ofertasse essa diferença temporal. 

Todavia, esta diferença que propõe promover mais igualdade não soluciona o problema, porque 

atrelada a esta política, não existe nenhuma outra que objetive modificar as relações de opressão 

feminina, em especial em relação à divisão do tempo. O Estado brasileiro não tem nenhum discurso 

oficial para promover igualdade nos afazeres domésticos e de cuidados. Esse trabalho, quase que 

exclusivamente feminino, vive à invisibilidade do poder público. O objetivo desse artigo é debater 

se a antecipação da aposentadoria auxilia as mulheres no exercício efetivo de sua cidadania ou se na 

verdade é um instrumento falho, que a despeito de configurar um benefício, as restringe de discutir 

de fato aquilo que as oprime: a não divisão da reprodução da vida. Entretanto, o debate aqui não é 

de menos direitos, mas sim da divisão igualitária entre os sexos sobre as funções familiares como 

um todo. A busca é por avaliar a importância e eficácia da diferença etária e de tempo de 

contribuição de aposentadoria para o real exercício da cidadania feminina e o aumento da 

autonomia das mulheres. 
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Resumo: O presente trabalho é fruto de investigação produzida no Curso de Doutoramento em 

Direito da Universidade de Coimbra. São traçadas noções sobre o significado da hipermobilidade 

do capital e a maneira como este fenômeno é tratado pelo Direito Comunitário europeu, além do 

papel do conceito de interesse público nos mecanismos jurídicos de regulação dos mercados. O 

texto aborda a relação entre o interesse público e os valores liberais, pois embora estas sejam ideias 

aparentemente opostas, existem mais pontos de convergência do que se pode imaginar. Uma análise 

das legislações supranacionais europeias e da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, 

oferecem uma oportunidade para entender como e porque se deu um maior peso à livre circulação 

de capitais financeiros em comparação com as outras liberdades de circulação, como de bens, de 

produtos e de serviços. Uma das conclusões, que rompe o senso comum, é que nem sempre a 

liberalização de capitais e a desregulamentação de mercados causam problemas sociais em um país, 

pois esta problemática tem maior relação com economias extrativas, típicas dos países em 

desenvolvimento. A chamada fuga de capitais não tem relação direta com uma maior ou menor 

regulamentação do mercado. Neste aspecto específico, a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

Europeu caminhou na direção da defesa da moeda, e hoje reconhece a essencialidade de se 

preservar o livre mercado, no âmbito do espaço econômico europeu. Como consequência deste 

entendimento, referida Corte garante a livre circulação de capitais como um direito, em si mesmo 

considerado, fundamental, que não admite qualquer tipo de restrição. Tudo isso leva a outra 

conclusão: o capital financeiro é uma questão concomitantemente de interesse público e privado. 

Essas duas esferas se complementam e se conciliam na medida em que os objetivos do Estado e do 

setor privado são os mesmos: garantir existência digna à pessoa humana. 

 

Palavras-Chave: Hipermobilidade do Capital; Direitos Fundamentais; Interesse Público; Livre 
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Abstract: the European accounting reform was done mainly through the adoption of directives (like 

the 4
th

 directive regarding annual accounts of companies with limited liability and the 7
th

 directive, 

about consolidated accounts of companies with limited liability) and regulations (like Regulation 

EC n. 1606/2002), with an important part also played by the European Court of Justice. Recently 

the European Europe adopted the Directive 2013/34/EU, that contributed to the harmonisation of 

the internal accounting law. We´ll try to analyse the evolution of the European accounting reform 

and to see some of its repercussions in the harmonisation of corporate tax law. We´ll specifically 

look at the Portuguese and Spanish counting reforms and verify whether the accounting reform had 

some effects in the corporate tax law. 
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Resumo: A comunhão de vida que resulta do casamento concede ao cônjuge um estatuto especial. 

Assim, é a união conjugal que, por si só, preconiza regras especiais quanto à composição das 

massas patrimoniais, administração e alienação de bens e responsabilidade por dívidas. De resto, é 

igualmente por causa do matrimónio que o cônjuge assume uma posição particular no âmbito do 

direito sucessório. Sucede que o estatuto do cônjuge no direito patrimonial da família e no direito 

sucessório mantém-se praticamente inalterado desde o DL 496/77 de 25 de novembro, não se 

vislumbrando variações em matérias que deveriam refletir uma constante adaptação às mutações 

políticas, económicas e sociais (como sejam, o regime supletivo de bens, o regime de 

responsabilidade por dívidas, a sucessão legítima e legitimária e o instituto de colação). Mais que 

isso, a atuação do legislador, ao longo dos anos, parece denotar a tutela da compensação de sistemas 

(se o estatuto patrimonial do cônjuge se revelar menos garantístico, face ao regime de bens vigente, 

o estatuto sucessório do cônjuge deverá revelar-se mais protetor). Deparámo-nos, portanto, com a 

premente necessidade de adaptação literal do estatuto patrimonial e sucessório do cônjuge aos 

desafios da contemporaneidade (a independência entre cônjuges, a degradação das relações 

conjugais e os novos modelos de família). Responder a este repto não significa, apenas, modernizar 

o direito patrimonial da família e o direito sucessório, constitui, igualmente, reestabelecer a 

igualdade conjugal e dignificar a Constituição. O estudo de direito comparado dos ordenamentos 

jurídicos francês e espanhol consiste, nesta senda, um importante auxílio, sobretudo, por apresentar 

soluções que primam pela tutela da autonomia conjugal sem arriscar uma abismal renovação 

legislativa. 
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Resumo: Pretendemos contemplar o reconhecimento e tratamento conferido aos animais de 

companhia no ordenamento jurídico português, tanto civil como criminalmente. Este estudo passa 

pela compreensão do papel e da importância dos animais de companhia na sociedade atual e pela 

análise do seu estatuto jurídico. A metodologia utilizada, para além de revisão de literatura, 

conduziu-nos à pesquisa da legislação nesta matéria, na busca da ratio legis das correspondentes 

normas e interpretação do seu sentido e alcance, através das regras da hermenêutica jurídica, 

mormente, com recurso à explicação atualista. Os animais de companhia não são, nos dias de hoje, 

tratados jurídico-civilmente como simples coisas. É-lhes reconhecido um estatuto diferenciado em 

face da circunstância de serem seres sencientes, seres que sentem, que causam emoções nos 

humanos, com estes interagindo e criando laços. Merecem a atribuição de um estatuto diferenciado, 

nem idêntico a coisas, mas também não igual a seres humanos, dadas as limitações dos animais para 

o seu autogoverno provenientes da sua própria especificidade. Concluímos pela clara subsunção dos 

danos causados aos detentores de animais de companhia, em virtude da perda do seu animal – v.g. 

por morte infligida por ato de terceiro – nos danos de natureza não patrimonial. Inserimos estes 

danos na previsão do artigo 496.º do Código Civil Português. Sem rejeitar a subsidiariedade do 

direito penal, as novas normas incriminadoras, nos artigos 387º e 388º do Código Penal Português, 

elegeram como bem jurídico-penal o “bem-estar dos animais de companhia”. Por esta via, o 

legislador pune as condutas capazes de contra ele atentar por meio de provocação de dor, 

sofrimento ou quaisquer outros maus tratos e, ainda, o abandono. O animal de companhia, em sede 

do direito penal, não constitui o bem jurídico tutelado, é sim, o objeto da ação criminosa. 

Concluímos pela verdadeira necessidade da proteção criminal do bem jurídico “bem-estar do animal 

doméstico” dado o patenteado desajuste e franca exiguidade dos outros meios de tutela. 
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Resumo: Face ao contexto económico atual, motivado por uma abertura excessiva e sobreavaliada 

do mercado de crédito ao consumo é necessário garantir ao consumidor uma vida minimamente 

condigna para que possa aceder aos serviços considerados essenciais e não seja vítima de exclusão 

social. Assim, é nosso objetivo analisar o princípio da dignidade humana, constitucionalmente 

consagrado, na sua relação com o conceito e o tratamento concedido ao consumidor sobre-

endividado e insolvente. A Constituição da República Portuguesa dá um especial enfoque ao 

consumidor e sublinha os seus direitos subjetivos. O legislador constituinte demonstra, assim, um 

interesse em tutelar o consumidor, em atribuir-lhe um estatuto especial, pelo que, a nosso ver, 

deverá conceder igual atenção ao consumidor em situação sobre-endividada e/ou insolvente. São 

várias as manifestações legais que tentam evitar a exclusão social do consumidor, tanto a nível 

extrajudicial como no âmbito judicial do processo de insolvência. Por essa razão o nosso estudo 

abarcará também algumas das soluções legais que protegem o consumidor insolvente do excesso de 

endividamento. Não restam dúvidas que apesar de ainda algo embrionários na sua aplicação, 

medidas como o PARI ou o PERSI pretendem, por um lado, manter o equilíbrio financeiro e 

concorrencial em que o consumidor se insere e, por outro, garantir-lhe uma qualidade mínima de 

vida que corresponda aos ditames da dignidade humana. Do mesmo modo, a possibilidade do 

consumidor insolvente manter um rendimento que lhe permita assegurar o sustento digno do 

devedor e do seu agregado familiar corresponde à ideia de que se o legislador português se 

preocupa com a manutenção da participação ativa da pessoa singular na sociedade civil, por maioria 

de razão deverá assegurar consumidor sobre-endividado ainda que não insolvente essa mesma 

regalia através de soluções como as já aprovadas mas que a nosso ver ainda precisam de profundos 

desenvolvimentos. 
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Resumo: O termo "multicultural" refere-se à diversidade cultural da sociedade humana. Não só aos 

membros da cultura étnica ou nacional, mas também linguística, religiosa e diversidade 

socioeconômica. Interculturalidade é um conceito dinâmico e diz respeito às relações evolutivas 

entre grupos culturais. Ela tem sido definida como a existência e interação equitativa de diversas 

culturas e a possibilidade de gerar expressões culturais partilhadas pelo diálogo, além de uma 

atitude de respeito mútuo. A interculturalidade e o multiculturalismo são o resultado da troca e do 

diálogo intercultural em âmbito local, nacional, regional e/ou internacionalmente. Pretende-se com 

o presente trabalho contextualizar a multiculturalidade e a interculturalidade no atual cenário de 

mobilidade humana que a sociedade vive, sob a ótica dos direitos humanos e do direito 

constitucional. Para isso será necessária a explanação de aspectos primordiais de interculturalidade, 

incluindo a diferenciação entre interculturalidade e multiculturalidade, bem como a relação entre 

constitucionalismo, educação e direitos humanos, que são partes integrantes do objeto de estudo 

deste artigo. Visando ao fortalecimento da democracia, os sistemas de educação devem respeitar a 

natureza multicultural da sociedade e contribuir para a convivência e interação positiva entre os 

diferentes grupos culturais. Tradicionalmente, duas abordagens são adotadas: a educação 

multicultural e a educação intercultural. Aquela busca aprender sobre outras culturas visando à 

aceitação ou, pelo menos, tolerância para essas culturas. A educação intercultural pretende ir além 

da mera convivência passiva, e conseguir a coexistência sustentável em sociedades multiculturais, 

incentivando o estabelecimento de compreensão mútua e diálogo entre grupos. Pode-se dizer que o 

principal objetivo da educação intercultural é a preservação da dignidade humana, por meio de 

institutos do direito constitucional, que sirvam como pilares para uma sociedade justa, já que a 

interculturalidade é integrante de um dos três elementos da dignidade humana: o valor comunitário. 
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Resumo: Com uma área de 8,5 milhões de km², 205 milhões de habitantes, um território rico em 

recursos minerais e hídricos, uma indústria crescente e uma democracia forte, o Brasil é atualmente 

um dos países mais atraentes para os investidores estrangeiros. Nessa perspectiva, o Governo 

Federal brasileiro atendendo a uma política de expansão económica e estrutural, concebeu o projeto 

da Estrada de Ferro Transoceânica, com vista a concretizar, via ferroviária, a ligação do comércio 

internacional do atlântico brasileiro ao pacífico peruano. Em junho de 2012 o Brasil iniciou o 

projeto PIL (Programa de Investimento em Logística), com atenção ao investimento maciço em 

infraestrutura de transporte. Entre os investimentos, o projeto previu a construção da via ferroviária 

transoceânica, ligando o porto do Rio de Janeiro, banhado pelo Oceano Atlântico, a Floresta 

Amazônica, a Cordilheira dos Andes à costa peruana, em pleno Oceâno Pacífico. Na primeira fase 

do programa PIL eram previstos investimentos no total de $30,6 bilhões de dólares americanos na 

construção e/ou melhoramentos de 11 mil km de linhas férreas. As principais diretrizes 

consideravam a provisão de uma rede ferroviária ampla, moderna e integrada, cadeias de 

suprimentos eficientes e competitivas e a modicidade tarifária. O Governo brasileiro atraia 

investidores concedendo uma série de privilégios, como a concessão pelo prazo de 35 anos. Na 

nova fase, anunciada em junho de 2015, são previstos investimentos de $25,4 bilhões de dólares. O 

governo fez ainda alterações para atrair investidores, como a possibilidade de concessão por 

outorga. A investida do projeto transoceânico implicará maior competitividade no comércio 

internacional, e algumas questões se colocam no seguinte sentido: quais as primeiras implicações da 

Estrada de Ferro Transoceânica para o comércio internacional? Quais as implicações para a Europa 

e a China? O Brasil fortalece a sua mobilidade de transporte e promove maior força no 

MERCOSUL? Ademais, a partir do Acordo Transpacífico de Cooperação Económica - Trans-

Pacific Partnership (TPP) celebrado no dia 5 de outubro de 2015, entre os Estados Unidos e outros 

11 países do Pacífico, incluindo o Japão e o Peru, tal acordo poderá influenciar no efeito comercial 

da via Transoceânica Brasil-Peru? Tais questões foram estudadas pelos autores e são propostas de 

discussão para a presente conferência. 
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Resumo. Enquanto no ordenamento jurídico brasileiro, no tocante à tributação de programas de 

computador, se discute ainda qual a competência do Ente federativo que deverá cobrar o tributo, ou 

seja, ICMS ou ISS (discussão jurídica se software é mercadoria ou não), com o fenômeno da 

globalização da economia, a discussão é outra, apesar desta perpassar em aspectos jurídicos e 

econômicos doutrinários idênticos. Trata o trabalho em analisar o software nos aspectos tributários 

e de propriedade intelectual, em âmbito internacional. Esses aspectos perpassam em Tratados, em 

convênios, em acordos comerciais, contratos internacionais, tais como, a Convenção de Viena-

CVT, que fora recepcionada em nosso ordenamento jurídico, por meio do Decreto 7030/2009 e 

outros. Tratar-se-á também da interpretação que será dada aos termos dos Tratados, conforme 

preceituam os artigos 31 e 32, apoiados em outros documentos, anexo, na referida Convenção além 

do art.146 da CF. O art. 98 do CTN também será analisado e discutido no trabalho, de forma a 

complementar a análise, quanto à natureza jurídica de supralegalidade de Tratado Internacional em 

matéria tributária.  Quando, em 2014, o Brasil ratificou a Convenção Internacional de Compra e 

Venda de Mercadorias – CISG, o software, ali, fora incluído como mercadoria, passando a ser 

objeto de negociação. Serão analisados os Convênios em matéria tributária internacional e 

Convênio celebrado entre Brasil e Portugal sobre propriedade Intelectual, e o questionamento, se o 

software também é renda auferida por licenciamento e outros, entre brasileiros e portugueses. Com 

as ratificações dos citados Tratados, Convênios e Contratos Internacionais, os empresários 

brasileiros terão a sua disposição, instrumentos legais internacionais, a priori, uníssonos. O trabalho 

trata de analisar se a tão almejada harmonização das leis tributárias, apregoada na CVT e na CISG, 

apazigua os interesses das partes ou se pode vir a ferir a história, a cultura de um povo e sua 

Constituição. 
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Resumo: O aumento da mobilidade das pessoas gerou um incremento das sucessões 

transfronteiriças na União Europeia com implicações no âmbito do exercício do direito de 

propriedade. Neste sentido, os trabalhos preparatórios do Regulamento (UE) n.º 650/2012, sobre 

competência, lei aplicável, reconhecimento e execução em matéria de sucessões mortis causa e 

certificado sucessório europeu, destacam a autonomia do direito das sucessões relativamente ao 

direito da família, primando os aspetos patrimoniais daquele (vide 3.1 Base jurídica da Proposta do 

Regulamento, COM/2009/0154 final). Esta perspetiva patrimonial justifica a opção como lei 

aplicável à sucessão da lei do Estado da última residência habitual do falecido: a residência 

identifica-se com o centro de interesses da sua família e sua vida social e com o lugar onde, regra 

geral, se encontra a maioria dos seus bens. Este critério, ademais, favorece a integração no Estado 

membro de residência habitual e evita qualquer discriminação contra as pessoas que têm a sua 

residência num Estado de que não são nacionais. Contudo, a sucessão mortis causa não pode 

desligar-se totalmente das relações familiares. Por um lado, o direito sucessório articula 

tradicionalmente tanto a transmissão da riqueza familiar como a transmissão familiar da riqueza. 

Por outro, a normativa sucessória deve garantir de forma eficaz os direitos das pessoas vinculadas 

ao falecido. Entre elas, o cônjuge viúvo ou o membro supérstite de uma união não matrimonial. 

Precisamente, a interdependência entre o direito da família e o direito sucessório nas heranças 

transnacionais suscita uma séria de questões em cuja consideração entram em jogo o princípio da 

igualdade e o respeito dos direitos fundamentais. Assim, no que respeita ao reconhecimento de 

casais do mesmo sexo, de uniões não matrimoniais ou à luta contra a violência de género. Palavras-

Palavras Chave: sucessão transfronteiriça; certificado sucessório europeu; cônjuge viúvo; união de 

facto; direitos fundamentais. 
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Resumo: A liberdade de expressaÞo eì comumente pensada enquanto direito de abstençaÞo, 

exigindo-se apenas que o Estado não interfira em seu exercício e olvidando-se da necessidade deste 

fornecer mecanismos de participação para aqueles que não tem voz nos grandes espaços midiáticos. 

O pleno exerciìcio da liberdade de expressaÞo por todos eì imprescindiìvel para um conceito 

participativo e emancipatório de cidadania, restrita, no contexto brasileiro, a mero  sinônimo do 

exercício dos direitos políticos. A liberdade de expressão em seu viés negativo (Estado não 

interferindo no seu exercício) e positivo (Estado criando meios para que aqueles que são esquecidos 

pelo espaço midiático possam contribuir para a veiculação e criação de conteúdo) é imprescindível 

para uma vida digna, considerando o indivíduo em seu aspecto social. Assim sendo, deve o 

exercício da liberdade de expressão integrar o rol de direitos mais básicos assegurados a qualquer 

indivíduo, o seu mínimo existencial, sob pena de lhe ser garantido apenas o direito à vida em 

sentido estrito, de mera sobrevivência. Neste sentido, o presente artigo estuda a relaçaÞo entre o 

exerciìcio da liberdade de expressaÞo como condiçaÞo para uma cidadania participativa e a sua 

pertença ao mínimo existencial, analisando o seu conceito atual na realidade brasileira e a sua 

importância no alargamento do conceito de mínimo existencial, devendo este abarcar não apenas os 

direitos mais básicos para a existência do indivíduo, mas também para a sua integração social. 

Outrossim, analisa-se a situação do espectro eletromagnético no Brasil e a sua democratização a luz 

das disposições constitucionais. 
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Resumo: Na intenção de atender aos novos modelos de família dos filhos havidos por procriação 

medicamente assistida homóloga post mortem, propõem-se analisar exigências dos direitos privado 

sobre o prisma constitucional. A procriação é admitida como uma necessidade para a manutenção 

da espécie humana, ligada à ideia de perpetuação e continuidade. Diante disso, indagam-se que 

atualmente as pessoas com problema de infertilidade podem buscar na ciência uma solução para a 

infecundidade, os avanços biotecnológicos trouxeram diversas técnicas de procriação medicamente 

assistida que colaboram para abalar a estrutura jurídica. Desde que se tornou possível à 

criopreservação de gametas e de embriões pela ciência, o direito ficou incumbido de encontrar 

soluções para as relevantes consequências jurídicas, especialmente sobre a pessoa que nasce após a 

morte de quem contribuiu geneticamente para a sua existência. O reconhecimento da filiação para 

os filhos concebidos por reprodução humana que utiliza material genético congelado post mortem 

gera uma grande debate jurídico na nova formação de família o que alça inquietudes sobre a esfera 

patrimonial post mortem, que moldados nas normas e princípios da Constituição devem esculpir os 

valores do direito privado. Mas antes de responder a problemática formulada, alguns objetivos 

precisam ser alcançados. Num primeiro momento, cabe analisar os fundamentos gerais, procriação 

medicamente assistida post mortem no direito comparado, formação de novos modelos de família e 

a delicada regulamentação jurídica sob a luz dos princípios constitucionais. Por fim, objetiva-se 

demonstrar, as consequências jurídicas no campo do direito privado e sua inúmera divergência 

doutrinaria. Busca-se observar as repercussões de casos concretos e a possibilidade de aplicação no 

direito comparado.  
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O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO FATOR DE PRESERVAÇÃO 

DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

 

Linha Temática: A tutela jurídica das relações públicas 
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Resumo: Com o objetivo de propiciar maior transparência nas ações do Poder Executivo e 

considerando a crescente pressão pela efetiva prestação de contas, ocorreram mudanças na 

administração pública brasileira em busca do aprimoramento da gestão, alterou-se as denominações 

e as atribuições de órgãos anteriormente chamados de Auditoria Geral, para Controladoria Geral. O 

estudo analisa as funções ou competências exercidas pelas Controladorias-gerais e seus reflexos na 

livre concorrência das empresas, que pretendem contratar com o poder público. Também aborda o 

dever estatal de controle como fator de proteção constitucional da livre concorrência. A preservação 

das funções ou competências dos órgãos de controle interno, reafirma a proteção do Estado, atuando 

contra a corrupção, formação de cartéis e visa salvaguardar o princípio da igualdade de 

oportunidades. A livre concorrência auxilia a competitividade entre as empresas que tenham aptidão 

e interesse de contratar com o poder público e reforça o postulado constitucional da igualdade 

formal e material entre os concorrentes, e sobretudo para cumprir os princípios constitucionais de 

impessoalidade, isonomia, legalidade e publicidade e eficiência. A atuação positiva dos órgãos de 

controle interno e externo da administração pública, pode evitar a ocorrência de condutas que 

obstam a livre concorrência, como por exemplo os cartéis e os superfaturamentos. 
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VISÃO CRÍTICA DA TRIBUTAÇÃO E DA DESPESA PÚBLICA NO BRASIL 
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Resumo: A despesa pública no Brasil é efetivada na contramão de qualquer padrão universal de 

natureza orçamentária. Com efeito, tanto num orçamento doméstico, como num orçamento 

empresarial, senão também, num orçamento público, é de mister respeitar uma premissa lógica 

segundo a qual a previsão da despesa jamais pode ser superior à expectativa de receita. Não 

obstante, no Brasil, qualquer que seja o Governo, a regra consiste em gastar sem limites, sem 

priorizar o interesse público e, ao depois,  repassar a conta  ao contribuinte e ao cidadão por meio de 

uma tributação cada vez mais elevada. E o que é pior, tudo à margem dos limites ao exercício do 

Poder de Tributar, gravando a sociedade com uma tributação verdadeiramente confiscatória, 

burlando a quintessência dos direitos e garantias contemplados na Carta Constitucional.   Destarte, 

com fulcro numa visão contextual do Direito, tendo por vértice a preeminência dos princípios 

constitucionais gerais e os tributários, quer-se demonstrar a existência de um flagrante descompasso 

entre os direitos e garantias do contribuinte e do cidadão direitos, todos imersos na Constituição 

Federal, os quais são descumpridos no plano da legislação e da aplicação da norma jurídica 

tributária. Ao final, o trabalho apresenta propostas objetivadas a afastar as vicissitudes e aprimorar o 

sistema tributário no plano constitucional e legal, sobre recomendar o aprimoramento de 

mecanismos administrativos e judiciais tendentes e resolver de modo célere os conflitos de interesse 

nessa seara do direito. 

 

Palavras-chave: Tributos, Sistema, Princípios 

 

                                                           
56

 Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Professor Titular na 

Faculdade de Direito na Universidade Presbiteriana   Mackenzie em São Paulo/Brasil. 



“LIKE ASEXUAL LITTLE ANGELS”: THE POSITIVE AFFIRMATION OF SEXUAL 

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN INTERNATIONAL LAW AND 

BRAZILIAN LAW 
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Abstract: It has been stated by disability studies that persons with disabilities are frequently 

entrenched in two dangerous stereotypes: “asexuality” – the notion by which those people are not fit 

or prone to exercise sexuality – or “hipersexuality” – according to which their sexuality is menacing 

and out of control. Beyond those narrow conceptions, lies the fundamental right to establish and 

develop, freely and without any kind of discrimination, relationships with others (i.e. “the right to 

relate”). The first of the aforementioned stereotypes, as we will demonstrate, is particularly 

worrisome because of its underlying presence in the international legal discourse. 

Intergovernmental documents such as the Vienna Programme of Action (1993), the Cairo 

Programme of Action (1994) and the Beijing Platform of Action (1995), have either framed the 

issue in negative terms (sexual abuse, human trafficking, rape etc.) or linked it to traditional notions 

of marriage and reproductive rights. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(2006) can also be criticized on the same grounds: the language of sexual rights was removed by the 

pressure of conservative States, postponing a long overdue demand by LGBT, feminist and 

disability advocates. The incongruousness of this Convention has a significant impact on Brazil’s 

law, precisely because its content was incorporated as a constitutional amendment. Today, Brazilian 

legislation presents itself as more advanced on an infraconstitutional level: although timidly, the 

Person with Disability Statute (2015) expressly enshrines sexuality as an autonomous right. 

Considering this status quo, this paper intends to investigate, through a qualitative methodology, the 

development of sexual rights both in the United Nations human rights system and in Brazilian law, 

exposing the ever-pressing need of acknowledging a positive legal theory of sexuality, especially 

for the disabled community. 
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UMA RELEITURA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À SAÚDE: A 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO 

BRASILEIRO 
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Resumo: A gratuidade na saúde pública brasileira a todos foi concedida pela legislação 

infraconstitucional e não pela Constituição. A referida gratuidade, independentemente da 

capacidade econômica do usuário, tem contribuído para aumentar as desigualdades sociais 

existentes no país. Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo demonstrar que a Lei 8.080/90,  a 

qual determinou a gratuidade para a saúde pública a todos, independentemente da sua capacidade 

econômica, pode e deve ser alterada, em razão dos preceitos constitucionais relacionados à 

seguridade social, especialmente o princípio  da equidade na forma de participação do custeio. O 

mencionado princípio se aplica a todo o sistema de seguridade social, no qual se inclui o subsistema 

da saúde, nos termos do caput do art. 194 da Constituição brasileira. Além disso, os objetivos do 

Estado brasileiro, previstos no art. 3º da Constituição, em especial o da construção de uma 

sociedade justa e solidária e o da redução das desigualdades sociais impõem uma nova interpretação 

do conteúdo das normas constitucionais relativas à saúde e daquelas relacionadas ao contexto em 

que o citado direito se inclui, ou seja, as da seguridade social. A gratuidade da saúde a todos, 

independente de se verificar se o usuário do sistema público possui ou não condições econômicas 

para contribuir diretamente com os serviços que lhes são prestados, ao contrário de garantir a 

universalização do acesso à saúde, inviabiliza a efetividade do citado princípio constitucional, além 

de violar o preceito relativo ao acesso igualitário, previsto no art. 196 da Constituição.  Assim, com 

base nos preceitos constitucionais, o trabalho visa apresentar uma releitura dos direitos e deveres 

relativos ao subsistema de saúde, em especial da possibilidade de cobrança dos usuários do sistema 

publico que possuam condições econômicas para tanto. A igualdade material que os direitos sociais 

visam garantir permite a desigualdade formal. 
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UMA CONSTITUIÇÃO LABORAL EUROPEIA? 
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60

 

 

Resumo: A produção legislativa e jurisprudencial em matéria de Direito do Trabalho no âmbito da 

União Europeia tem sido das mais profícuas: são já numerosos os regulamentos, directivas e 

decisões do TJUE sobre a matéria, compondo um acervo jurídico comunitário significativo. A 

questão a que me proponho esclarecer é mais ampla: será que esse conjunto de instrumentos tem um 

valor constitucional? Existe uma «constituição laboral comunitária» ou serão apenas meros 

instrumentos jurídicos, livremente modificáveis conforme as maiorias políticas do momento? E, em 

caso afirmativo, como conciliar os mesmos com as práticas nacionais, tão díspares entre si? A 

minha opinião orienta-se no primeiro sentido: sou da opinião de que os mesmos compõem uma 

«constituição laboral comunitária» de tipo federal, cujo sentido e conteúdo se impõe aos Estados-

Membros, numa constelação fontes de Direito multinível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 MoR e PhD em Direito. Juiz de Direito no Ministério da Justiça. 



LA FALSIFICACIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS Y SU NEXO CON LA 

FINANCIACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL: UNA 

CONSTANTE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

SOUTO, Gemma Pérez
61

  

 

Resumen: La falsificación de bienes y productos busca inicialmente -a través de la confusión entre 

la marca original y el producto falsificado- beneficiarse fraudulentamente de la creación e inversión 

realizada originariamente por el legítimo propietario intelectual. Sin embargo, más allá del lucro 

ilícito eventualmente obtenido, se observa una tendencia creciente en Europa que muestra que 

dichas ganancias ilícitas constituyen a su vez una importante fuente de financiación de la 

delincuencia organizada de carácter transnacional. La creciente demanda de bienes a bajo precio 

favorecida por la crisis económica actual, repercute entonces en el aumento del consumo de 

productos falsificados y, por ende, en la contratación de mano de obra con salarios ínfimos. El 

objetivo del presente trabajo se centra en poner de manifiesto cómo la cuestión de la falsificación de 

productos ligada al crimen organizado produce - además de los efectos directos sobre la violación 

de los derechos humanos derivadas de la comisión de actos ilícitos de estos grupos- otro tipo 

violación grave de tales derechos humanos como, por ejemplo, la trata de seres humanos destinada 

a obtener mano de obra para la confección de las eventuales falsificaciones que posteriormente 

serán introducidas en el mercado. Este artículo pretende, además -a través de los argumentos 

anteriormente expuestos- concienciar al consumidor final de los bienes y productos falsificados, de 

la responsabilidad ética que a todos nos compete para intentar evitar la compra de falsificaciones 

que afectan, desde el origen de su fabricación ilícita, a un buen número de derechos fundamentales 

que deben ser protegidos. 

 

Palabras-clave: Falsificación de bienes y productos; Beneficios ilícitos; Crimen organizado 

transnacional; Violación de Derechos Humanos; Ética del consumidor. 
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Resumo: Presume-se que a adoção na maioria dos casos advém da infertilidade do casal, sendo esta 

uma alternativa na impossibilidade de formar uma família. Neste sentido, quer a evolução 

legislativa, quer a prática dos tribunais estão a percorrer um caminho na procura da solução para o 

regime da adoção em busca do melhor para a criança que se vê na eminência de vir a ser adotada, 

será esta evolução suficiente?! Ora, a adoção é a concretização do direito da criança a uma família 

alternativa aquela em que nasceu. A adoção elenca uma das fontes das relações familiares (artigo 

1576º do Código Civil), sendo que esta implica um corte definitivo com a família biológica. 

Atualmente fala-se muito na família Homoparental, conforme o novo conceito de família, ora, o 

processo de adoção, por si só, traduz-se numa trajetória encarada pelo menor após ser destituído o 

seu núcleo familiar biológico. A unidade familiar exerce um papel primordial na transferência de 

cultura e valores essenciais ao desenvolvimento de toda a humanidade. Desde de sempre, o regime 

jurídico da adoção centra-se no bem e superior interesse da criança, deste modo o superior interesse 

da criança deverá ser o núcleo de qualquer regime jurídico de adoção. Após estudos efetivados são 

várias as consequências apontadas, como por exemplo a criança ser alvo de repúdio no meio em que 

frequenta, ou até mesmo sofrer discriminação, podendo daqui advir problemas psicológicos ou de 

inserção social. Todavia, este exemplo gera controvérsias, dado que o que para uns pode resultar 

nessa situação, para outros jamais isso acontecerá. Resulta saber se face ao impacto das novas 

famílias na adoção está ou não salvaguardado o superior interesse da criança. 
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TENSÕES ENTRE O DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA E O DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO: BREVE REFLEXÃO DO SEU IMPACTO AO NÍVEL DA MOBILIDADE DAS 

SOCIEDADES COMERCIAIS NA UNIÃO EUROPEIA 
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Resumo: As regras europeias relativas à liberdade de estabelecimento encontram-se em constante 

contraponto com as regras nacionais de Direito internacional privado. A força de bloqueio muitas 

vezes exercida por este ramo clássico do Direito conhece especial expressão quando confrontada 

com a liberdade de circulação das sociedades comerciais no espaço europeu. Situações 

transnacionais, antes sujeitas exclusivamente aos comandos do direito internacional privado, sofrem 

agora uma interferência por parte do Direito da União Europeia. A globalização e o crescimento de 

plataformas  multigovernance têm, assim, efeitos em princípios tradicionais de direito internacional, 

que se devem moldar às realidades contemporâneas. É esta dicotomia que nos propomos analisar, 

focando a nossa reflexão nas interpretações do Tribunal de Justiça da União Europeia 

(particularmente nos 

acórdãos Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC, Cartesio e VALE), em matéria de circulação de 

sociedades comerciais e sua liberdade de estabelecimento. Através da afirmação de uma ordem 

constitucional europeia, assente em princípios estruturantes como o do primado e do efeito directo, 

a nossa reflexão levanos à conclusão da existência de um fenómeno de progressiva sobreposição do 

Direito da União Europeia sobre o Direito Internacional Privado. 
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A PESSOA E O DIREITO À MORADIA 
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Resumo: Este trabalho pretende apresentar um conceito de pessoa e demonstrar sua relevância na 

proposição do direito à moradia como direito de personalidade mais do que como direito social. 

Para tanto, a noção de pessoa está fundada na tríade autonomia, alteridade e dignidade e a noção de 

moradia está posta como dimensão fundamental da existência humana. De maneira geral, 

acostumou-se a ver a moradia como um direito real ou como um direito social. Mas desde 1948 a 

moradia é considerada um direito da pessoa humana e está prevista na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. O ser humano é artífice do seu espaço, por isso o direito à moradia deve ser 

percebido como categoria autônoma de direito de personalidade com contornos precisos, eficácia 

não relativa, exaltando a essencialidade do bem inerente à personalidade humana. O direito à 

moradia é um valor e como tal é essencial para o desenvolvimento da pessoa. Se o Governo 

Brasileiro e as respectivas normas somente garantem o direito à moradia como direito subjetivo 

(autonomia privada) e não inserem a pessoa na constituição, interpretação e aplicação deste direito 

(autonomia pública), na verdade, não estão garantindo o direito à moradia em sua plenitude, e pior, 

estão suprimindo impositivamente valores da pessoalidade, considerando a pessoa como estática. 

Isso significa que as políticas públicas habitacionais brasileiras, por exemplo, no jogo de poder 

entre Estado, mercado, capital e movimentos sociais, por vezes, têm assegurado às pessoas 

moradias populares, ideia de direito subjetivo e autonomia privada, retirando-as ou não de áreas de 

risco, mas a elas não tem oportunizado adequadamente o direito de participar do planejamento 

dessas moradias, autonomia pública, ou seja, a elas não tem oportunizado o direito de definir suas 

identidades e necessidades mais prementes. E assegurar o direito à moradia dessa maneira 

inviabiliza o próprio Estado Democrático de Direito. 
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Resumo: No contexto de uma sociedade global, as preocupações com o meio ambiente 

resplandeceram e cimeiras periódicas alimentaram a necessidade de cooperação para equacionar 

danos peregrinos que provocam repercussões de forma duradoura e cumulativa. Nesse contexto, a 

pulverização de diplomas nacionais, supranacionais e internacionais, indicando standards mínimos 

a serem adotados para proteção do direito fundamental ao meio ambiente, sobretudo no que se 

refere ao controle das alterações climáticas, bem como a atuação dos mais diversos tribunais, 

vinculados a cada uma dessas esferas jurídicas, faz emergir uma nova ordem de problemas 

constitucionais, cuja solução interessa a todos os envolvidos. Não existindo uma relação hierárquica 

apriorística entre essas ordens jurídicas, evidencia-se a seguinte problemática: “havendo 

enfrentamento de problemas comuns, sobretudo no que se refere à proteção do clima, é possível o 

aproveitamento da racionalidade de um sistema jurídico por outro(s)?”. Objetivando responder tal 

questão, a presente pesquisa propõe o transconstitucionalismo como metodologia adequada para 

construção de uma racionalidade transversal, de forma que cada sistema jurídico possa rearticular 

continuamente sua identidade a partir da alteridade. Como forma de demonstrar a viabilidade da 

proposta, serão expostos alguns avanços para construção dessas pontes de transição de 

racionalidades, tanto no âmbito da União Europeia quanto dos BRICS, enfatizando o acordo de 

cooperação entre o STF e a Suprema Corte Popular da China para criação de um banco de 

jurisprudência comum em matéria ambiental, assinado em 2015. Importante, por fim, ressaltar a 

relevância prática e acadêmica desse debate interdisciplinar, que buscará desconstruir algumas 

ideias tidas como incontestes no contexto do constitucionalismo atual, enfatizando a tutela de um 

direito difuso pouco discutido academicamente: o direito do clima. 
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Resumo: Com os ataques de 11 de setembro de 2001, acelerou-se o desenvolvimento de uma 

arquitetura transnacional de segurança que intervém profundamente nas liberdades civis 

individuais, tanto nos direitos básicos dos indivíduos no âmbito interno dos Estados, bem como no 

âmbito internacional. Isto levou a luta global contra o terrorismo. Não obstante, o critério incidental 

dessa luta faz emergir a seguinte questão: até que ponto o princípio da liberdade deve ser limitado 

pelo princípio da segurança?  Como sabido, os direitos fundamentais, liberdades e garantias, não 

são absolutos nem ilimitados
70

, seja em sua dimensão subjetiva, como também enquanto valores 

constitucionais, visto que a Constituição não se limita a reconhecer o valor da liberdade. Assim, 

além dos limites internos do sub-sistema jusfundamental, os direitos fundamentais têm também 

limites externos, pois hão de conciliar as suas naturais exigências com as imposições próprias da 

vida em sociedade: a ordem pública, a ética ou moral, a autoridade do Estado e a segurança 

nacional, dentre outros (que, em tempos de luta contra o terrorismo, subjugam-se estarem 

majoradas). Nesse contexto, a observação da dinâmica conflitual entre as limitações ou 

harmonização de direitos, liberdades e garantias na sociedade moderna enseja o desenvolvimento 

do estudo que ora se propõe e que se dividirá em duas partes. Em um primeiro momento, o 

problema dos limites do direito no que toca à delimitação (da liberdade e segurança) no respectivo 

âmbito interno de proteção constitucional, determinando bens ou esferas de ação abrangidos e 

protegidos por esses preceitos fundamentais; em seguida, tratar-se-á do exacerbado efeito da reação 

política-legal internacional na atual luta contraterrorista. Reflexões conclusivas ao final. 
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¿DOMINIO O PONDERACIÓN? LA PROTECCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A 

TRAVÉS DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN EL TRIBUNAL EUROPEO DE 

DERECHOS HUMANOS 
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71
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Resumen: La Corte Europea de Derechos Humanos ha conocido de reclamos contra medidas 

estatales de limitación o eliminación de beneficios de seguridad social, adoptadas por los estados 

europeos en el marco de la crisis económica que afecta al viejo continente. Dada la ausencia de un 

reconocimiento efectivo de los derechos sociales en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

en muchos de esos casos, el principal argumento de los recurrentes ha sido la afectación del derecho 

de propiedad sobre los beneficios sociales respectivos. Sin embargo, si bien en la jurisprudencia 

respectiva el referido tribunal europeo usualmente trata de la incidencia del dominio sobre los 

beneficios sociales alegados, un examen detallado de la cuestión permite advertir la presencia 

adicional, en el citado razonamiento jurisprudencial, de consideraciones de orden ponderativo, que 

contrapesan al derecho de propiedad con otro tipo de intereses. Por lo anterior, el presente trabajo 

pretende, en primer término, estudiar alguno de los casos más significativos ventilados ante la 

referida jurisdicción europea en esta materia; precisar el papel que ha jugado el derecho de dominio 

en la protección de los beneficios sociales que se alegan como vulnerados; y, finalmente hasta qué 

punto la protección de los derechos sociales en esta sede europea se refuerza o se debilita cuando 

entran en juego razonamientos de orden ponderativo. 

 

Palabras clave: Derechos sociales, Corte Europea de Derechos Humanos, derecho de propiedad, 
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ELEMENTOS DE UMA CIDADANIA MITIGADA: ESCRAVIDÃO NO IMPÉRIO 

PORTUGUÊS NA FORMAÇÃO DE UMA RELAÇÃO LABORAL 

 

Linha temática: Os direitos humanos na relação de trabalho. 
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Resumo: Os direitos humanos e a cidadania com as consequências no ambiente laboral não podem 

ser encarados como um pacote pronto e acabado de características que, para que sejam reputados 

existentes, devem estar presentes em sua totalidade na vida do indivíduo.  Relatos e documentos 

históricos se apresentam para provar que algumas formas de escravismo (escravos da brecha 

camponesa e escravos de ganho), estabeleceram entre dominantes e dominados uma espécie de 

acordo legal ou consuetudinário que garante aos explorados, alguns direitos, tais como o de manter 

economia própria, o de ter algum tempo para trabalhar em benefício próprio e o de ter certo grau de 

autonomia ou liberdade laboral.  O mercado de trabalho assalariado do período da América 

Portuguesa difere da atualidade, começamos a vislumbrar neste indivíduo, ainda que coisificado, 

traços incipientes do elemento civil da cidadania, quais sejam: o reconhecimento ao direito à 

propriedade e a possibilidade de concluir contratos válidos. Havia uma demanda reprimida através 

da escravidão urbana, principalmente nos escravos de ganho, que exerciam atividades com certa 

autonomia, sendo considerado como “brecha assalariada”, demonstrando a complexidade desse 

modelo escravista na participação das mudanças econômicas e políticas sedimentadas a partir da 

relação capital-trabalho, com a consolidação de uma formação coletiva dos trabalhadores e sua 

ascensão em uma sociedade extremamente estamentada, bem como seus reflexos na 

contemporaneidade. Este estudo considera a ‘classe’ como uma formação sócio histórica, 

vislumbrando essa coletividade de escravos artífices como formadora das relações de trabalho, com 

impacto significativo nas manifestações das sociabilidades emergentes. Tem como objetivo propor 

uma visão antagônica à posição radical de alguns autores que não tratam as sociedades escravistas 

como verdadeiras sociedades, e sim como uma espécie de campo de concentração generalizado, 

habitado mais por figuras estereotipadas do que por pessoas reais, em uma visão do cativo como 

objeto e jamais como sujeito social. É um desafio que valoriza o labor dos escravizados, enquanto 

seres humanos, através do reconhecimento em suas atividades cotidianas, da sua luta na busca de 

uma vida digna e de importantes aspectos de uma cidadania mitigada. 
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O ESPAÇO TRANSNACIONAL DIGITAL E SEUS EFEITOS QUANTO AO DIREITO A 

PRIVACIDADE NAS RELAÇÕES JURÍDICAS E SOCIAIS 
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade analisar os efeitos da comunicação do espaço 

transnacional digital nas relações jurídicas e sociais. Há uma preocupação crescente no tocante aos 

efeitos desta nova sociedade em rede na garantia do direito à privacidade. Neste novo ciberespaço 

formam-se comunidades virtuais que ultrapassam a necessidade de localidade e sociabilidade, 

criando um isolamento social e abandonando as interações face a face em ambientes reais, 

originando uma sociedade de vigilância, que se apresentam factível como um produto das relações 

de mercado invadindo todos os espaços, custodiando nossos comportamentos independentes do 

tempo, com uma implacável memória no âmbito das comunicações eletrônicas, tornando nosso 

passado visível e fazendo surgir situações constrangedoras a nos assombrar, que ultrapassam o 

espaço transfronteiriço.  Analisar a privacidade neste contexto é necessário inclusive para os 

transgressores de normas, que teriam direito ao esquecimento. Existe a expectativa de dois futuros, 

com consequências nas relações jurídicas e sociais: o primeiro em que ocorra uma exposição geral, 

com respeito mútuo dos indivíduos em que as normas sociais que as pessoas se esforçam por 

transgredir desapareçam gradualmente, e outro, em que as pessoas são vulneráveis a ter sua 

reputação destruída em um instante, quando os erros do passado não são esquecidos, de modo a 

comprometer seus futuros indelevelmente. Na pós-modernidade o mercado mundial tende a 

desconstruir as fronteiras do Estado-nação. Enquanto anteriormente seu papel era dominante na 

produção e intercâmbio global, em um futuro próximo não teremos mais tecnologias ou corporações 

nacionais, teremos uma nova forma de sociedade de controle mundial, construído a partir de redes 

globais de poder, com estruturas móveis e diferenciadas, a partir de uma lógica própria do capital 

global.  
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AS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O 

SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 
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Resumo: O estudo visa analisar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre 

casos brasileiros e sua implicação com sistema de segurança pública do Brasil. A abordagem sobre 

os princípios e fundamentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos quanto à forma de 

inserção e grau de obrigatoriedade de suas normas no ordenamento jurídico interno brasileiro 

necessitam sua assimilação pelo sistema de segurança pública em vista de orientar a legalidade das 

ações praticadas pelas polícias.  O estabelecimento de um conjunto normativo internacional no 

campo dos direitos humanos tem produzido impacto jurídico direto que afetam os atos das 

autoridades públicas. Não basta tão somente a ratificação dos tratados internacionais, mas sua 

efetivação passa pela real compreensão sobre sua importância, interpretação e aplicação. O grau de 

violência e criminalidade, onde o número de homicídios atinge a marca de aproximadamente 

60.000 casos por ano, desperta na população um sentimento de insegurança e a exigência de maior 

rigor pelo Estado para o enfrentamento desta questão. As instituições policiais tem o dever de 

garantir e efetivar o direito fundamental à segurança. No entanto, devem agir dentro dos princípios 

e contornos definidos pelos tratados internacionais e pela jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 
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Resumo: O presente texto pretende discutir alguns aspectos que se destacam nos estudos que estão 

sendo realizados pela autora para a confecção da tese de doutoramento em Filosofia Jurídica na 

Universidade de Coimbra, sob o patrocínio da CAPES. Através da análise de decisões judiciais 

acerca da questão das drogas no Brasil (em processos movidos por denúncias de supostos crimes de 

tráfico, roubo e furto) percebesse que os discursos guardam expressões simbólicas que permites 

perceber além de um desconhecimento sobre a questão das drogas, efeitos e influência no 

comportamento humano, uma forte posição preconceituosa travestida na legalidade do poder de 

convencimento do juízo diante das provas processuais. Discutir esses elementos é o que desejamos, 

demonstrando que muitas vezes o preconceito se encontra dissimulado por discursos que se 

apresentam como embasados na lei e que acabam dissimulando e legalizando uma persecussão 

penal ao excluído por parte do poder judiciário que acaba colocando abaixo os fundamentos 

constitucionais e os direitos humanos em virtude de uma pseudo segurança social e interesse 

público. O crescimento da sanha do direito penal do inimigo diante dos direitos humanos nas 

questões relacionadas as drogas serão nosso objeto principal. Para onde se pode recorrer diante do 

flagrante desrespeito aos direitos constitucionais e humanos dentro do território nacional? Eis o que 

pretendemos abordar nessa breve apresentação. 
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Resumo: Em consequência do despertar da consciência mundial em torno das questões 

ambientais e sociais debatidas no palco das sociedades hodiernas, o conceito de desenvolvimento 

sustentável em que nos apoiamos surge no domínio ambiental e rapidamente contagia as restantes 

áreas de actividade. Tal propagação tem reflexos no regime da contratação pública, como se conclui 

pelo desenvolvimento doutrinário, jurisprudencial e legislativo da denominada contratação pública 

ecológica, pilar da contratação pública sustentável. Enquanto instrumento de mercado e modo mais 

frequente de actuação da Administração Pública, a contratação pública tem uma presença 

incontornável nos mercados, a qual pode ser instrumentalizada para a prossecução de políticas 

atinentes ao desenvolvimento sustentável de Brundtland. Tais políticas podem ter cariz ambiental 

e/ou social e focam-se em ir além da política primária da contratação pública e prosseguir 

objectivos de sustentabilidade. A política primária do regime é a de promoção da livre concorrência, 

da boa gestão e racionalização do erário público, o que tem reflexo imediato no conjunto de 

princípios jurídicos que moldam o regime legal aplicável. O pilar económico da sustentabilidade 

encontra, aqui, assento privilegiado. A doutrina e a jurisprudência têm convergido no sentido de 

analisar e possibilitar a instrumentalização da contratação pública para a prossecução de políticas 

horizontais, ou secundárias, como a preservação do ambiente e políticas de cariz social, i.e., os 

outros dois pilares da sustentabilidade. As recentes Directivas que compõem o ius commune desta 

matéria (2014/24/UE e 2014/25/UE), constituem um importante marco neste sentido em diversos 

aspectos, como o de privilegiar a adjudicação do contrato à proposta economicamente mais 

vantajosa, a qual permite a avaliação das propostas através de critérios económicos, ambientais e 

sociais. Erguidas as condições para o desenvolvimento da contratação pública sustentável, é 

oportuno analisarmos a viabilidade deste novo regime comunitário e qual a melhor transposição 

possível a operar pelo nosso ordenamento jurídico. 
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Resumo: O estudo abordará o delineamento constitucional do custeio da educação pública no 

Brasil por meio dos tributos, com a finalidade de demonstrar que, dentre as espécies tributárias, é 

possível a exigência de contribuição social para custear o ensino público superior com fundamento 

nos princípios constitucionais da solidariedade, da capacidade contributiva e da capacidade 

receptiva, à luz da interpretação sistemática. A relevância do tema reside em duas constatações 

fáticas, colhidas de dados estatísticos oficiais: o declínio do número de vagas anualmente oferecidas 

e a crise financeira das universidades públicas brasileiras. Na análise, considerar-se-á o conjunto 

normativo inaugurado com a Constituição Federal de 1988, que reúne, de um lado, as normas 

garantidoras do direito social à educação e, de outro, a disciplina das fontes tributárias do respectivo 

custeio. O atual ordenamento jurídico constitucional brasileiro, ao reconhecer o direito à educação 

como direito social universal, estabelece o direito subjetivo ao ensino básico obrigatório gratuito e o 

princípio da gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais sem distinção de níveis. 

Concomitantemente, determina que a educação é dever do Estado, incumbindo-lhe a prestação dos 

serviços públicos educacionais em colaboração com a sociedade (art. 205, caput). Nesse cenário, 

emerge a controvérsia relacionada à possibilidade ou não da exigência de coparticipação financeira 

dos estudantes do ensino público superior no Brasil. Partindo-se da estruturação do sistema 

tributário constitucional, concluir-se-á pela possibilidade da exigência de contribuição social em 

razão de sua peculiar característica. Trata-se de espécie tributária que, fundada no princípio da 

solidariedade social, se mostra compatível com o dever de colaboração sociedade, sem afrontar o 

princípio da gratuidade do ensino. A União, ao instituir a contribuição social destinada ao custeio 

do ensino público superior, deverá prever a delegação arrecadatória às próprias universidades, que 

ficarão submetidas ao controle exercido pelo Tribunal de Contas. É o que se pretende defender. 
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Resumo: To the present time, the issue of social rights’ effectiveness still unfolds to a dichotomy. 

On the one hand, there is social minimum, and the access to health as one of its capabilities. On the 

other hand, government budget limits. Such matter is aggravated where universal health care is a 

constitutional responsibility, which is the case of Brazil. Concerning the aforementioned matter, this 

study aims to investigate how the Brazilian Judiciary enacts social justice, as well as what limits it 

faces, in order to offer legal solutions. That, taking into consideration the duties accepted in 

international treaties and its own legislation. Such justiciability may only find its grounds by a 

philosophical approach of human dignity. Specifically, how it unfolds into the value of equality, no 

matter what ethical or behavioral content an individual has. On that matter, firstly, this research 

elicits human dignity as a structuring principle of the Democratic State of Law, unfolded into power 

and duty from the government to provide, among other capabilities, a healthy life. Likewise, the 

solidarity principle adds to the right to health the notion that mitigating inequality fosters individual 

development. Nevertheless, even judicial decisions nowadays lack effectiveness due to an 

unconstitutional state of things, which is the existence of a massive violation of fundamental rights, 

provoked by structural flaws in the public resource management. That can be demonstrated by 

empirical evidence, which helps not only provide grounds to the decisions themselves, but also 

explain why they do not bring social justice in isolated cases. On this second matter, this research 

brings data from Brazilian official administrative organs on how judges’ decisions affect the health 

care system. On a third and last chapter, there is a reflection what remedies at fundamental rights’ 

disposal may be used to bring solution to such a complex issue. 

 

Palavras-chave: Right to Health, Social Minimum, Social Justice. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Doutorando em Ciências Jurídico-Internacionais pela Universidade de Lisboa. 
81

 Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professora da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 



CERTIFICADO SUCESSÓRIO EUROPEU 
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Resumo. A entrada em vigor do Regulamento (EU) nº 650/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 4 de julho de 2012, elevou mais um pilar na construção de um espaço europeu de 

justiça comum. No Regulamento vigora um regime abrangente de regras sobre critérios de seleção 

da lei aplicável a uma sucessão mortis causa plurinacional, respeitando a autonomia da vontade, e 

garantindo uma previsibilidade da lei aplicável, pela apresentação exclusiva de três opções: lei da 

nacionalidade (escolhida pelo de cuius), lei da residência habitual, lei da situação dos bens ou da 

elaboração do testamento. Neste espírito unificador, o Regulamento criou o Certificado Sucessório 

Europeu, documento emitido para fins de utilização noutro Estado-Membro, permitindo aos 

herdeiros, legatários, executores testamentários ou administradores da herança fazer a prova dessa 

qualidade noutro Estado-Membro, assumindo uma função estritamente probatória. O CSE só pode 

ser emitido relativamente a sucessões com carácter internacional abertas a partir de 17 de agosto de 

2015, e em Portugal a competência para a sua emissão cabe aos serviços de registo com atribuições 

no âmbito dos procedimentos simplificados de sucessão hereditária, (artigos 210.º-A a 210.º-R do 

Código de Registo Civil). O recurso ao CSE não é obrigatório, assentando numa base voluntária, 

podendo os interessados recorrer a outros instrumentos. O CSE goza de uma presunção de 

fidedignidade e autenticidade pois comprova com exatidão os elementos estabelecidos nos termos 

da lei aplicável à sucessão ou de qualquer outra lei aplicável a determinados elementos, e por isso é 

um “documento válido para a inscrição de bens da sucessão no registo competente de um Estado 

Membro”, nos termos do nº 5 do artigo 69º do Regulamento. 
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EXTRAORDINÁRIO 635.659 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Linha temática: Direitos Fundamentais e da proteção jurisdicional efetiva 

 

GOMES, Camila Clarisse Romero Gomes
82

  

Universidade de Santiago de Compostela – ESPANHA 

clarissecamila@yahoo.com.br 

 

GODOY, Guilherme Augusto Souza
83

 

Universidade do Porto – PORTUGAL  

 

Resumo: No Brasil, aquele que usa drogas é considerado criminoso nos termos do 

artigo 28 da Lei 11.343/2006. Contudo, esta tipificação penal foi alvo de impugnação 

sobre sua inconstitucionalidade pela Defensoria Pública de São Paulo ao Supremo 

Tribunal Federal, a partir da interposição do Recurso Extraordinário 635.659. A 

Defensoria Pública de São Paulo, argumentou que a conduta de consumo de drogas do 

agente em questão, refere-se ao âmbito privado de ação do indivíduo, não ofensiva a 

terceiros e portanto, conduta não criminosa. Neste sentido, o presente artigo visa 

verificar qual tem sido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sobre a 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste dispositivo legal, a partir dos votos já 

proferidos por alguns ministros no julgamento deste Recurso Extraordinário. Faremos 

outrossim, uma análise comparada deste diploma normativo, com diplomas outros 

afetos a matéria no contexto de países ibero-americanos onde a posse de drogas para 

consumo pessoal não é considerada crime (ex. Portugal e Uruguai). Analisaremos por 

fim, qual tem sido o posicionamento já adotado por alguns ministros do STF sobre a 

constitucionalidade ou não deste dispositivo legal, bem como na prática, se nestes votos, 

há uma tendência de caso declarada a inconstitucionalidade deste dispositivo, aplicar o 

que já ocorre em Portugal, onde para diferenciar o usuário do traficante, convencionou-

se por bem, definir uma quantidade máxima permitida para a posse de qualquer tipo de 

droga pelo usuário. 
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Resumo: Em decisão recente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em decorrência 

da análise do Habeas Corpus 126292, por maioria de votos se decidiu negar o 

cabimento do recurso e, dessa forma, afirmando que para o início da execução penal 

basta a condenação em segundo grau. A decisão do STF não levou em causa a redação 

expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII), decisão que negou também uma 

jurisprudência consolidada do próprio supremo no caso do HC 84.078, ademais a 

Declaração dos Direitos dos Homens e dos cidadãos, a Declaração dos Direitos 

Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como, do pacto de 

São José da Costa Rica etc. Desse modo, este artigo busca analisar, tendo por base a 

decisão do HC 126292, as tensões relativas a aplicação dos direitos fundamentais, no 

que tange especificamente do direito à liberdade, o papel da grande imprensa e o clamor 

nacional por justiça. Além disso, o papel ativista desempenhado com destaque pelo 

Supremo no caso em tela, fere princípios fundamentais da constituição. Essa tensão 

entre Democracia e direitos fundamentais demonstra que de algum modo se utiliza de 

uma força de Estado para impor políticas contrárias aos direitos fundamentais e as 

minorias, a título conclusivo pretende-se estabelecer alternativas para que decisões não 

ponham em causa direitos fundamentais. Com uma metodologia de análise teórica e 

jurisprudencial, empírica e qualitativa terá como base para esse trabalho. 

 

Palavras-chave: direitos fundamentais; democracia; direitos à liberdade; Supremo 

Tribunal Federal; presunção de inocência. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar a Justiça Restaurativa como 

movimento democrático-participativo apto a integrar de forma definitiva a política 

judiciária brasileira. O Estado Democrático Constitucional evidencia-se na expressão do 

modelo de regulação do Estado e da estruturação das relações que estabelecem com os 

cidadãos. Esse Estado apresenta-se como veículo transformador do status quo e 

proporciona a elevação da dimensão do acesso à justiça à qualidade de direito 

fundamental. O assunto assume relevo jurídico, diante da necessidade de mudança do 

sistema penal e seus mecanismos processuais, por não mais atenderem com respostas 

eficazes de conter impactos, gerir disputas e neutralizar a violência. O recorte da 

presente análise será como serviço a ser oferecido dentro do Poder Judiciário, como 

modelo alternativo ou complementar, à Justiça Criminal e Juvenil. Aponta a tendência 

de diversificação processual que dota de eficiência o trato da gestão de conflitos 

criminais na práxis dos Tribunais como forma de acesso à Justiça. Apresenta a 

contribuição e aplicação da justiça restaurativa, como modelo sustentável e eficaz, nos 

Juizados Especiais Criminais, na Vara da Infância e Juventude, na criminalidade grave e 

na execução penal, e, para tanto, especifica o momento e a forma de encaminhamento 

dos casos. Aborda a reorganização do sistema de justiça criminal brasileiro, com a 

institucionalização da estratégia restaurativa, através da meta n° 8/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, visualizando caminhos para regular as diretrizes e procedimentos 

do serviço judicial restaurativo. Apresenta os desafios e os riscos da implantação do 

novo paradigma de política judiciária, em especial como padronizar técnicas 

restaurativas sem tolher a criatividade metodológica. A justiça restaurativa vem com o 

propósito de contribuir para a democratização do Poder Judiciário, à vista de consistir 

em uma nova competência em lidar com conflitos, a partir do encontro, reparação, 

responsabilização, reintegração e inclusão, como forma de pacificação social. 

 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Direito Fundamental; Proteção Jurisdicional 
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Abstract: The private sector is a fundamental human right that is enshrined in 

modern legal  systems.  In  the  Portuguese  case,  in  the  Portuguese Constitution.  

The  Universal Declaration  of  Human  Rights  enshrines  the  right  to  property.  

And  therefore  also  the private sector. The private sector is much more effective in 

society, if the state is more democratic and free. Private initiative is linked to the 

public funding, but also to private funding.  It  could  be the financing  of  individual  

persons, but also  the financing  of  legal persons, organizations. Terrorism can be 

financed by others, as well as  terrorism can finance  legal  activities.  By  act  or  

omission.  Thus,  all  this  is  associated  with  money laundering. Money laundering 

may have been originated in the crime of terrorism and / or in the crime of terrorist 

organization. Money laundering may also be used to finance terrorism.  In  this  

context,  we  have  conflict  zones  between  human  rights  and  security. Between  

crime  and  public  peace.  As  well  as  generates  confluence  zones  between 

security and human rights. The Fundamental Human Right to the private sector and  

its financing - passive or active - can be restricted. Restrictions would be acceptable 

if are proportionate, appropriate and necessary. In other words, restrictions must 

comply with minimum  intervention.  So  in  the  name  of  security,  the  prevention  

of  the  crime  of terrorism  and  the  Money  laundering  causes  new  difficulties  

also  to  the  capitalist economic system. Causes new problems to the fundamental 

right of private enterprise. Money  laundering  or  the  financing  itself  may  be  

associated  with  terrorist  crime.  The question is also: what could do the criminal 

lawmaker? 
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Resumo: O procedimento de injunção, introduzido no Direito Português pelo Decreto-

Lei  n.º  269/98,  e  1  de  Setembro,  continua  a  prever a  possibilidade  de  o  devedor  

ser notificado  do  requerimento  através  de  carta  simples.  Tal possibilidade, hoje  

sem paralelo  no  regime  das  citações  previsto  no  Código  de  Processo Civil (assim  

como, tanto  quanto  foi  possível  apurar,  no  direito  comparado),  suscita  sérios  

problemas  de constitucionalidade, na medida em que, conjugada com outras 

deficiências do regime jurídico  daquele  procedimento,  afeta  seriamente os  direitos  

de  defesa  do  devedor,  já que permite a formação de título executivo sem que tenha 

havido efetiva possibilidade de defesa. É certo que, de acordo com a jurisprudência 

dominante, essa defesa poderá ser ainda exercida na fase de execução. Porém, neste 

caso, os custos para o devedor e para o próprio sistema judicial serão, nesta fase, muito 

mais  elevados  do  que  seriam  se  se assegurasse o exercício do direito de defesa no 

momento processualmente adequado. A questão tem  inegável  interesse  prático, dado  

o  elevado  número  de  procedimentos de  injunção  (mais  de  617.000  processos no  

triénio  2012-2014,  o  último  para  o  qual existem  dados  disponíveis)  e a frequência  

com  que  as  cláusulas  de  convenção  de domicílio são utilizadas, sobretudo em 

contratos de adesão. No presente artigo, analisam-se dois problemas: i) O significado da 

convenção de domicílio e os efeitos da cessação da relação contratual de que a mesma 

faz  parte,  procurando  responder  à  seguinte questão: a   convenção (e as obrigações   e  

efeitos  processuais dela decorrentes) subsiste para lá da extinção da relação contratual? 

ii) A  compatibilidade do regime especial de notificação do  requerimento  de injunção,  

havendo  convenção  de  domicílio, com o princípio constitucional da tutela    

jurisdicional efetiva, na procura de  uma interpretação constitucionalmente adequada do 

regime positivo vigente. No final, formulam-se conclusões que incluem algumas 

propostas de iure constituendo.  
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Resumo: A partir do reconhecimento da força normativa da Constituição, surge a 

necessidade da busca da efetividade dos direitos fundamentais. Por outro lado, os 

direitos fundamentais que originariamente se dirigiam apenas contra o Estado, possuem 

hoje entre seus sujeitos  passivos  também  os  particulares,  dando  ensejo  ao  estudo  

da  eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que significa a aplicação dos direitos 

fundamentais em face dos particulares, nas relações privadas. Há diferentes 

entendimentos sobre a maneira pela qual essas normas devem ser aplicadas às relações 

entre particulares, destacando-se a teoria dos deveres de proteção, a teoria da eficácia 

mediata  e  a  da  eficácia  imediata  dos  direitos fundamentais.  Defende-se neste 

trabalho  que  os  direitos  fundamentais  devem  ser aplicados  diretamente  às  relações 

privadas,  a  uma  porque  é  o  entendimento  que  fornece maior  efetividade  às  

normas constitucionais e a duas porque somente  assim se reconhece verdadeira força 

normativa à Constituição. Faz-se  neste  trabalho  o  estudo  de  um  caso  ocorrido  no  

Reino  Unido  em  que  se discute  a  aplicação  de  normas  anti-discriminação  a  uma  

relação  de  trabalho lato  sensu. Trata-se do caso Jivraj x Hashwani, que envolve uma 

relação  comercial  internacional  em que  as  partes  haviam  celebrado que, em  caso  

de  controvérsia,  seriam  apontados  para resolvê-la três árbitros entre membros de um 

ramo xiita do Islã. A Corte de Apelação entendeu que a lei  anti-discriminação  britânica  

se  aplica a qualquer relação de trabalho, seja ou não subordinado. O entendimento da 

Suprema Corte foi no sentido contrário, ao sustentar uma aplicação restrita do termo 

“employment” previsto naquela lei, motivo pelo qual ela somente se aplicaria a relações 

de trabalho subordinadas. Defende-se neste trabalho que as normas que dizem respeito à 

não discriminação  são direitos  fundamentais  gerais e, por  isso, devem  ser aplicadas  

a  toda e qualquer  relação privada, independentemente de ser de trabalho subordinado 

ou não.  
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Resumo: A criminalização dos imigrantes é um fenómeno mundial, de tal forma 

percetível que é corrente vários autores (na literatura nacional e internacional) 

denominarem esse novo fenómeno jurídico como “crimigração”.  O presente apresenta 

uma   visão   geral   sobre   a   análise   desse   problema jurídico da criminalização dos  

imigrantes  em  Portugal.  O sistema legal de imigração foi analisado com duas 

abordagens: perspectiva de gênero em busca de estereótipos que influenciam os papéis 

sociais de homens e  mulheres, e dos Direitos Humanos  pela  avaliação  das  normas  

legais  com  sua  correspondência  ou discordância com o discurso internacional da 

ONU. Como hipótese básica para esta investigação, afirma-se que o aumento da 

imigração feminina não foi adequadamente cobertos pelo discurso normativo e 

mediático.  Entre os aspectos ponderados  nesse  artigo  destacam-se:  as  identidades  

femininas  em contextos   de   migração;   relacionamento   com   o   mercado   de   

trabalho; reagrupamento  familiar,  os  chamados  "casamentos  brancos";  o  tráfico de 

mulheres  para  fins  sexuais.  A partir da análise legislativa concluímos que o Estado 

usa  o  Direito  Penal  como  um  instrumento  para  legitimar  e  controlar  a sua política 

de imigração repressiva. As mulheres imigrantes são mais vulneráveis à violência e não 

são adequadamente protegidas pelo Governo Português.  
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Resumo: Ainda que haja regulamentação proibindo o tráfico de órgãos no plano 

internacional, esta é  uma  realidade  a  ser  discutida mundialmente. Na perspectiva 

deste tema, pergunta-se: uma vez que a Declaração Universal  dos  Direitos  

Humanos  assegura que todos são iguais em dignidade e direitos, como efetivar  os 

princípios da igualdade e da dignidade  da  pessoa  humana  diante  de  uma  

sociedade  de  mercado,  em  que  o  corpo  ou parte dele   assume  valor de “coisa”? 

A possibilidade deste “negócio” coisifica a pessoa/doadora e viola seu próprio direito 

à dignidade; bem como, o direito à igualdade do receptor, uma  vez  que  a  condição  

financeira  passa  a  determinar  o  direito  à saúde.  Logo, objetiva-se, aqui, realizar 

uma reflexão acerca da inefetividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos  

e  do Tratado  Europeu  frente  ao  modelo  capitalista  de  mercado.  Para tanto, o 

procedimento  metodológico  escolhido  se  orientará  pela  pesquisa  teórico-

bibliográfica,  realizando  leituras  legislativa  e  doutrinária,  e  levantamento  de  

dados  estatísticos  já catalogados sobre o tráfico de órgãos em diferentes países. A 

pesquisa, vinculada ao PIC - Programa de iniciação científica do Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora, caracteriza-se como explicativa, até o presente  

momento,  uma  vez  que  os  resultados  parciais  obtidos ainda  são  de  natureza 

teórico-bibliográfica.  Esta temática, ao relacionar a problemática do tráfico de 

órgãos  à  efetividade da dignidade  da pessoa humana  garantida  pela Declaração 

Universale pelo Tratado Europeu, converge a  linha  temática  proposta pelo  evento: 

Direito Internacional em transição. 

 

Palavras-chave: tráfico de órgãos; mercado; igualdade; dignidade da pessoa humana; 
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Resumo: Neste trabalho destacamos a possibilidade da aplicação da mediação para 

solução de conflitos extremamente densos e complexos, notadamente os que 

envolvem crianças e adolescentes, sendo esta um mecanismo idôneo e eficaz previsto 

na Lei 13.140/2015. A busca de solução de conflitos por meio de recursos que 

priorizam  o  diálogo  e  o entendimento  entre  as  partes,  ganha  espaço  no Direito  

Brasileiro  e  se  volta  o  olhar para  tais  métodos  em  meio  a  um  ambiente  no  

qual  a  solução  impositiva  sempre imperou. Não é diferente em matéria de infância 

e juventude. A cultura da judicialização dos conflitos encontra-se  enraizada  na  

cultura  jurídica  dos  operadores  de  direito desde o antigo “Código de Menores”.  A 

Constituição Federal de 1988 e da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

da  Criança,  de  1989,  estabeleceram  um  novo  paradigma  na  atuação  do  

Sistema  de Justiça, com atuação interdisciplinar de todos os operadores deste 

sistema  A Constituição já havia previsto a necessidade de o Poder Público criar 

mecanismos de  proteção à  família,  destinados,  dentre  outros,  a  assegurar  o  

direito  a  convivência familiar e comunitária (arts. 226 e  art. 227 Constituição 

Federal de 1988).  Com as alterações legislativas inseridas pelas Leis 12.010/2009 e 

13.010/2014, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforçou a necessidade a  

criação   de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos.  Mais do que uma Lei 

Nacional de Adoção, a Lei nº 12.010/2009 se apresenta como uma Lei de proteção e 

defesa da convivência familiar, que dá nova vida à sistemática instituída  pela  Lei  nº   

8.069/90  para  garantia  do  efetivo  exercício  deste  direito fundamental das 

crianças e adolescentes.  

Justamente na observância a esse princípio fundamental que é a convivência familiar, 

bem  como  na  efetiva  contribuição  que  se  verifica  da  aplicação  da  mediação  

como instrumento  a  restaurar  e  preservar  esse  direito, residem  a  importância  da  

discussão sobre esse tema. 
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Resumo: O conceito de propriedade do Direito Civil tem sido apontado como restritivo 

em confronto com uma perspectiva jurídico-constitucional, que englobaria também 

posições jurídicas patrimoniais decorrentes do núcleo essencial do direito de 

propriedade. Tendo em vista a importância de estabelecer um diálogo entre o Direito 

Público e o Direito Privado, o presente resumo tem como objetivo promover a reflexão 

sobre o alcance da garantia constitucional da propriedade em Portugal, e na Itália, 

verificando como os respectivos ordenamentos  jurídicos  tratam  a  questão, com o 

intuito de verificar se no bojo da referida garantia é possível garantir posições jurídicas 

com valor  patrimonial,  dentre  elas  o  direito  de  crédito e  os  seus  mecanismos  de  

tutela.  Partindo da comparação dos dispositivos constitucionais e dos Códigos Civis, 

bem como de algumas decisões dos respectivos Tribunais Constitucionais e, levando-se 

em  consideração  que  a  propriedade  é prevista  como  um  direito  econômico  nas  

Constituições  dos  citados  países,  buscar-se-á  verificar qual  é  a  sua extensão diante  

da  normativa  europeia  que  a  prevê  como  um  direito fundamental. Pretende-se 

verificar se  podem  ser  estendidas  aos  direitos  de  crédito  as  garantias  previstas  no 

artigo  17 da  Carta  dos  Direitos  Fundamentais  da  União  Européia,  que  consagra  o  

direito  de propriedade como um direito fundamental do indivíduo, e assim, investigar o 

núcleo essencial da referida garantia dentro destas democracias constitucionais. 
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Resumo: Na categoria de direitos difusos e  coletivos,  insere-se  o  direito  ambiental, 

complexo,  interdisciplinar  e  global.  É um ramo do direito transnacional  e  

cooperativo  por excelência,  tendo  em  vista  que  as  consequências  da  degradação  

do  meio  ambiente  são globais  e  transfronteiriças,  demandando  ações  conjuntos 

para  mitigar  seus efeitos.  Isso se mostra mais relevante no contexto atual de mudanças 

climáticas, evidenciados pelos relatórios  do  IPCC  e  pelas  diversas  conferências  

internacionais  sobre  a  mudança  do  clima. Os impactos  negativos  das  mudanças  

climáticas  são  de  longo  alcance  e  já  estão  sendo sentidos,   representando   uma   

ameaça   aos   direitos   humanos   em   todo   o   mundo, principalmente  de  

comunidades  mais  vulneráveis.   Essa  relação  intrínseca  entre  direitos humanos  e  

mudanças  climáticas  foi  confirmada  expressamente  pelo  relatório  das  Nações 

Unidas  apresentado  na  Conferência  do  Clima,  em  Paris, em  2015.  Neste  contexto,  

o objetivo geral do presente artigo é verificar como se dá essa relação entre direitos 

humanos e  meio  ambiente,  na  conjuntura  das  mudanças  climáticas. São  analisados,  

para  tanto,  as disposições   constantes   do   Acordo   de   Paris   e   os   conceitos   de   

vulnerabilidade   das comunidades mais afetadas e de sua resiliência, bem como de 

instrumentos de mitigação e adaptação  aos  efeitos  negativos  das  mudanças  

climáticas. A  metodologia  utilizada  para  o presente artigo é o método dedutivo, 

partindo do geral – estudo das mudanças climáticas –para  o  particular –  seus  efeitos  

adversos  aos  direitos  humanos.  Utilizou-se a  pesquisa bibliográfica  e  documental,  

incluindo-se  os  relatórios  do  IPCC  e  os  acordos  internacionais assinados sobre 

mudança do clima.  
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O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS DE TRABALHADORES IMIGRANTES 

  
 

ALMEIDA, Marcos Antônio Ferreira
102

 

Universidade do Minho – PORTUGAL  

 

 

Resumo: O fenômeno da globalização parece promover um  desvanecimento  das  

fronteiras atuais, trazendo significativas mudanças no manejo dos fatores de produção 

(especialmente o capital  e  o  trabalho).  O novo  regime  de  acumulação  capitalista  e  

as  mudanças  estruturais ocorridas no mundo  contemporâneo fazem emergir um 

quadro de precarização das relações de trabalho, marcado por uma busca desenfreada 

por lucratividade que, muitas vezes, resulta na  submissão  de  trabalhadores  a  

condições  análogas  à  de  escravo,  inclusive  trabalhadores imigrantes. No  Brasil,  o  

fenômeno  da  imigração  também  passou  a  ocupar  um  lugar  destacado nos debates  

jurídicos travados nos  últimos  anos.  A entrada  massiva de  haitianos,  sobretudo após 

o terremoto que provocou a destruição de seu país de origem, em 2010, tem provocado 

discussões  efusivas  acerca  das  consequências  de  sua  presença  permanente  no  

território nacional. Não se pode olvidar, ainda, do significativo contingente de  

migrantes,  sobretudo bolivianos,  que  se  deslocam  para  o  Brasil,  principalmente  

para  o  Estado  de  São  Paulo,  no intuito  de  trabalhar  no  setor  têxtil,  muitas  vezes  

submetidos  a  condições  degradantes  de trabalho. Todos esses fenômenos  tencionam  

a  aptidão  do  ordenamento  jurídico  brasileiro para tratar da questão migratória.  Tais 

questões tem merecido, no decorrer dos últimos anos, especial atenção por parte do 

Ministério Público que, no atual perfil  constitucional,  posta-se como  promotor  dos 

direitos fundamentais  e  da  defesa  da  ordem  jurídico-democrática, assumindo,  nessa  

perspectiva,  a condição  de  intérprete e  postulador do  interesse público e social  

configurado nas  demandas surgidas nesta área. O presente trabalho analisa as   medidas   

adotadas   pelo Ministério Público, notadamente no Brasil,  para  promoção  da  

cidadania  e  efetivação  dos  direitos  fundamentais de  trabalhadores  imigrantes  na  

conjuntura  do  atual mundo  globalizado,  visando  a  apontar soluções para a efetiva 

proteção jurídica do trabalho como direito humano e fundamental.   
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O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO COMO INSTRUMENTO PARA A 

CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR 

 

 

SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da 
103

 

Universidade Federal do Sergipe – BRASIL  

 

MENESES, Luiz Manoel Andrade
104

 

Universidade Federal do Sergipe – BRASIL  

 

Resumo: Esse estudo aborda a concretização do princípio da  dignidade  do  trabalhador  

no Brasil.  Analisa-se  o  reconhecimento  jurídico  do  referido princípio,  e  seus  

reflexos  no direito  do  trabalho. O recente reconhecimento pela comunidade  

internacional  de  que os  trabalhadores possuem  direitos humanos  aponta para uma  

revisão  qualitativa  dos institutos  juslaborais.  A própria  noção  de  subordinação,  

elemento  essencial  para  a configuração da relação de emprego, exige uma revisão ante 

a ideia de que a sujeição do  empregado  ao  empregador  encontra  limite  na  dignidade  

de  ambos.  A hodierna hermenêutica autoriza a busca de maior eficácia da jurisdição, 

permitindo a aplicação direta dos avanços do direito  comum  no  direito  do  trabalho,  

sempre  que  resulte  em maior eficácia dos princípios deste,   sem   necessidade   de   

processo   legislativo redundante,  desde  que  superada  a  noção  de  subsidiariedade. 

Eis um norte  para  a jurisprudência  mais compromissada. O Código Civil  de  2002  

albergou “cláusulas gerais”,  que  positivam  princípios  como  os  da  função  social  

dos  contratos,  da  boa-fé objetiva  e  da  indenização  sem  culpa  nas  atividades  de  

risco,  os  quais  devem  ser aplicados diretamente pelo Direito do Trabalho, pois são 

plenamente compatíveis com os  princípios  deste. O Direito do Trabalho, para  não  

perder  sua  especificidade,  deve ser mais protetivo que o Direito Comum. Não se 

concebe consequência jurídica menos favorável para o trabalhador do  que  para  os  

contratantes  comuns.  Garantir  que  a superação  do  trabalho  subordinado  seja eficaz, 

e  não  mero  disfarce para  padrões  de exploração  mais acentuados,  é  o desafio para  

o Direito  do  Trabalho, e  o  instrumento para alcançá-lo é a concretização do princípio 

da dignidade do trabalhador.  
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O DIREITO  FUNDAMENTAL  À  NEGOCIAÇÃO  COLETIVA  DE  

TRABALHO  E  SEUS LIMITES NO ORDENAMENTO JURÍDICO-

BRASILEIRO 
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Resumo: Na evolução das relações entre capital e trabalho evidencia-se o grande relevo  

das  normas  coletivas  na  pacificação  social  de  conflitos  e  conquista  de direitos   

laborais,   que,   devendo   ser   manifestações   de   negociações legítimas, traduzem os 

reais interesses coletivos das categorias econômicas e profissionais. O  direito  

fundamental  ao  reconhecimento  das  normas  coletivas  de  trabalho  está previsto no 

título dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Brasileira, sendo  

instrumento  de  concretização  de  democracia  participativa,  uma  vez  que traduzem 

diretamente interesses das categorias econômicas e profissionais; também    a    

normatização    juscoletiva   possibilita a regulamentação  jurídica de peculiaridades da 

vivência do labor que não cabem ser  disciplinadas na dimensão geral  e  abstrata  da  

lei.  Diante  da  natureza  de  norma  jurídica,  as  normas  coletivas sujeitam-se  a  

limitações  próprias  do  diálogo  das  fontes,  na  direção  da  efetividade do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana do trabalhador.  
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Resumo: O direito à saúde é um dos temas mais discutidos na atualidade, em razão do  

crescente  número  de  demandas  judiciais  com  esse  objeto.  Todavia, os aspectos  

operacionais   do   Sistema   Único   de   Saúde   são   ignorados, foca-se comumente na 

questão da responsabilidade solidária, na crise do Poder Executivo e na legitimidade do 

Poder Judiciário ingerir na política de saúde. Um dos aspectos mais  judicializados  é  a  

assistência  farmacêutica.  Assim, questiona  se  cabe  ao judiciário criar novas normas 

ao atuar na política farmacêutica, já que ela é regida pelas  mesmas  diretrizes  do  

Sistema  Único  de  Saúde  e  sua  regulamentação  não possui lacunas, em respeito ao 

preceito da integralidade. Verifica-se ainda a atuação  do  poder  judiciário  compreende  

apenas  ao  aspecto  curativo  e  individual,  não sendo suficiente para implementar o 

direito  à saúde. Com isso, seria mais eficaz, incentivar uma política preventiva e de 

resolução extrajudicial de conflitos baseada no diálogo interinstitucional. 
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Resumo: Os Direitos fundamentais  são  de  extrema  importância  para  os  seres  

humanos.  A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, inspirada por 

outras constituições  democráticas,  bem  como,  pela  Declaração  Universal  pelos  

Direitos  Humanos  de 1948,  elencou  inúmeros direitos e  garantias fundamentais que  

constituem um  grande progresso  para  o ser humano e sociedade,  direitos  e  garantias  

fundamentais  estes que são verdadeiras cláusulas pétreas do Direito Brasileiro. Assim, 

o presente trabalho tem o objetivo analisar a origem, evolução e importância dos 

direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro, bem como analisar os tratados 

internacionais do qual o Brasil é  signatário  e  sua  relevância  em  nosso  ordenamento  

jurídico. Para o desenvolvimento da pesquisa está sendo utilizado o método 

estruturalista, optando-se pelo procedimento de revisão bibliográfica. 

 

Palavras–chave: Direitos  fundamentais; Importância  dos  direitos  fundamentais  no 

ordenamento jurídico brasileiro; Tratados internacionais. 

                                                           
108

 Bacharel em Direito pela Faculdade La Salle. Ex - aluno de mobilidade académica FDUP. 
109

 Professor de Direito da UNEMAT. 



SUCESSÃO TRABALHISTA: A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES E DO 
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Resumo: Fato comum nos dias de mundo globalizado e de economia dinâmica são as 

operações societárias  nas  quais uma  pessoa  jurídica vende uma unidade  de negócio 

ou uma determinada atividade para outra pessoa jurídica. Normalmente  nestas  

operações  societárias  os  trabalhadores  da  unidade  de  negócio que é  vendida  não  

são  demitidos  com  o  recebimento de  verbas  rescisórias  do  antigo empregador, já 

que a nova empresa assume a responsabilidade por sucessão. Umas  das  consequências  

desta  operação  societária  é  o  reflexo  quando  as  pessoas jurídicas  oferecerem  

planos  de  previdência  complementar  em  fundos  de  pensão, situação esta, também 

normal quando se trata de empresas de grande porte. Uma  das  principais  garantias  

para  os  trabalhadores  e  participantes  de  planos  de benefícios  trazidas pela  

legislação  brasileira é  a obrigatoriedade  do oferecimento  dos institutos  obrigatórios  

pelos  planos  de  benefícios  quando o  empregado  (participante) perde o seu vinculo 

de emprego com o empregador (patrocinador). A oferta institutos do benefício 

proporcional diferido, portabilidade, resgate e autopatrocínio é um direito dos 

participantes e os regulamentos dos planos de benefícios, ao tratar dos institutos 

obrigatórios,  somente  poderão  impor  requisitos  e  condições  que  forem  autorizados 

pela legislação. Grande parte dos profissionais envolvidos  no  mercado  de  previdência  

complementar vem tentando caracterizar esta operação como sendo um processo de 

retirada parcial de patrocínio, entretanto, entendemos que pelo menos desde que a nova 

legislação de retirada  de  patrocínio  começou  a  vigorar  em  2013,  esta  operação  

não  pode  ser classificada como uma retirada de patrocínio. Necessário,   portanto,   

investigar   quais  os   efeitos   desta sucessão   trabalhista  no contrato  previdenciário,  

e  o  correto  enquadramento  da operação  previdenciária, visando assim não prejudicar 

os direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores e das demais partes envolvidas.  
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“SHOPPING ONLINE” E DEFESA DO CONSUMIDOR 
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Resumo: A defesa do consumidor é um tema candente da atualidade, transversal à 

generalidade dos ordenamentos os jurídicos.  Desde o seu aparecimento e consagração 

constitucional, tem conhecido um desenvolvimento sem limites, tanto em termos 

qualitativos como quantitativos, penetrando em todas as áreas que  ao indivíduo  dizem 

respeito,  muito  para  lá  do  espectro  socioeconómico.  É nesse quadro alargado e, em 

grande medida, internacional que emerge, por seu turno, a problemática  da  contratação 

a distância com consumidores, incluindo o setor em franco desenvolvimento do 

comércio  electrónico,  em  especial  o  que  tem  lugar  em redes abertas como a 

Internet.  A  análise  é  desenvolvida  na  perspetiva  da  proteção  do  consumidor,  

enquanto agente  participante no  comércio  eletrónico  e  destinatário  dos  serviços  da  

sociedade da  informação.  Ao  mesmo  tempo,  com  base  nos  dados  empíricos  

disponíveis  e  nos resultados dos inquéritos levados a cabo entre os consumidores 

europeus, pretende-se  fazer a  ligação  com  as  questões  diretamente  relacionadas  

com  a incidência  da Internet na vida do consumidor. Não apenas no tocante às 

ameaças com que tem de lidar, mas também as oportunidades oferecidas no chamado 

“shopping online”. Do balanço entre os ganhos e as perdas dependerá (é a nossa 

convicção) a consolidação mais ou menos acelerada da contratação electrónica e o seu 

contributo para elevar os níveis de segurança e de confiança do consumidor no futuro 

próximo. 
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Abstract: Incresing  collabration  between  states  has  given  rise  to an  international  

system  to regulate, especially within the human rights field. So, no constitution today is 

an island itself. Internattional  conventions  and  customs  with  international  

institutions  and  standardization  of some of the principles of international law have 

growing  impacts on municiple law. International  conventions  affects  the  Turkish  

constitutional  system  through  two  distinct paths. First, some of the constitutional 

provisions are rooted in the conventions. Second, the Convention  and  the  European  

Court  of  Human  Rights  guide  the  interpretation  of  domestic law in courts. In this 

context, Turkish constitution  has significantly changed in the last decade mainly with 

the effect of international conventions including European Convention on Human 

Rights minimizing  the  human  rights  violations.  The  amendment  of  Article  90  of  

the  Constitution  in May  2004  acknowledged  the  primacy  of  the  ECHR: “In  the  

case  of  a  conflict  between international agreements in the area of fundamental rights 

and freedoms duly put into effect and the domestic laws due to the differences in 

provisions of the same matter, the provisions of  international  agreement  shall  

prevail.”  Subsequent  to  this  adoption,  the  question  of superiority  between  

international  agreements  on  fundamental  rights  and  freedoms  and domestic laws 

has been resolved theoretically. On the other hand, with the constitutional amendment 

adopted by the public referendum on  12/9/2010,  Turkish  Constitutional  Court  was  

authorized  to  conclude  and  finalize  the individual  applications  and  the  Court  

started  to  receive  applications  as  of  23/9/2012.  The constitutional  jurisdiction  

review  has  been  implemented against  the  infringements  of  rights caused  by  

persons  or  institutions  exerting  public  authority.  The  judgments  rendered  by  the 

Court have increased the international recognition of its successful performance with 

regards to promoting the rule of law, fundamental rights and freedoms and democracy 

in Turkey. This  paper  will  first  discuss  the  direct  influence  of  the international  

conventions  on  the Turkish  Constitution  and  place  of  the  conventions  within  

Turkish  legal  system.  Second, it examines the Turkish Constitutional Courts approach 

on international human rights laws and its influence to the Turkish law with its recent 

decisions regarding to individual applications. 
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Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar a evolução do conceito de liberdade na 

filosofia moderna, em busca de compreender em que medida essa concepção viabilizou  

a construção do Estado  de  Direito. O percurso da pesquisa será uma avaliação das 

doutrinas filosóficas de Rousseau à Kant. Parte deste estudo constitui relatório 

preliminar da dissertação de mestrado intitulada: “Estado, Dialética e Revolução- o 

Espírito objetivo da Modernidade”. O Estado deve ser definido em razão da 

complexidade relacional da sociedade na qual se encontra, buscando dar conta da 

pluralidade de suas experiências objetivas e sua marcação efetiva na História.  Na 

Modernidade, a liberdade assume papel principal tanto nas teorias filosóficas/ políticas, 

como nos movimentos revolucionários, e posteriormente, como efeito direto destes, 

passam  necessariamente  a  exigir  que  o Estado  seja  a  união  de  um  povo  entorno  

dos  conceitos  de  direito,  liberdade  e igualdade. No entanto o Estado de Direito, está 

longe de sua plenitude. Todas as suas fases constitutivas trouxeram o desafio da 

garantia da liberdade, e dos direitos fundamentais. A Era das Revoluções, construiu um 

novo padrão de vida política, econômica e de direito. Mas essa construção está sempre à 

prova, em movimentos de validação da sua racionalidade. Liberdade e justiça estão 

atreladas na medida em que gera a própria base moral da política, e do Estado. O Estado 

de Direito é uma conquista, e a liberdade é sua única espada fiel.  
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O SINAL DOS TEMPOS: O ESTATUTO DA CIDADANIA EUROPEIA, O 
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Resumo: A UE é uma “União de Direito” fundada no respeito pelos direitos 

fundamentais, cuja protecção se revelou uma exigência impreterível. Nesse quadro, a 

cidadania europeia, introduzida pelo TUE, em 1992, revela-se como uma cidadania pós-

nacional de sobreposição. A cidadania da União acresce à dos Estados-membros e 

conhece significativos direitos que lhe estão associados (art. 10.º, n.º 2, 11.º, n.º 4 TUE; 

18.º e 19.º, 20.º, n.º 2 e 21.º a 24.º. do TFUE; e 39.º a 46.º da CDFUE), cujo conteúdo 

engloba: direitos reservados a  cidadãos;  direitos  atribuídos  a  indivíduos  pela  sua  

residência; e direitos atribuídos a qualquer pessoa. Se volvermos a jurisprudência do 

TJUE sobre estes direitos concluímos que a “cidadania de mercado” foi-se 

autonomizando e densificando, para se afirmar como um instrumento de inclusão a uma 

entidade que transcende a integração económica. Por via do princípio da igualdade e da 

não discriminação o Tribunal foi desvinculando o “estatuto da cidadania” relativamente 

à necessidade de exercer uma actividade económica ou à existência de recursos 

suficientes ou de seguro de doença. Mais recentemente - apesar doTribunal  afirmar  

que  todos  os  cidadãos  (estáticos e activos) são abrangidos neste estatuto fundamental, 

aí englobando o direito de: entrar, circular, residir e obter vantagens sociais não 

contributivas, nos mesmos termos  dos  nacionais dos Estados-membros de acolhimento 

- temos de registrar  que  aquela  instituição  receia  consagrar  o  direito  de  atribuição  

de prestações  sociais  aos  cidadãos  inactivos. O Tribunal tem afirmado que a 

cidadania não pode implicar a sua instrumentalização à captura de benefícios sociais, o 

que condiciona o direito de residência dos cidadãos estáticos que não dispõem de 

recursos suficientes e o objectivo da mobilidade dos indivíduos. Neste quadro, reflectir 

sobre se o DUE tolera, ou não, a diferenciação entre cidadãos da União e cidadãos  do  

Estado  de  acolhimento  é  o  tema  que  nos propomos  debater. Sendo certo que o 

princípio da igualdade de tratamento - previsto no art. 18.º TFUE e concretizado no art. 

24.º da DI 2004/38/CE –permite  tal  diferenciação  (relativamente  aos  primeiros  três  

meses  de  residência, ou em período  mais  prolongado),  pensamos  que  esta  matéria  

constitui um  pretexto para  revisitar o  alcance  do art. 20.º,  n.º 1, TFUe e daCDFUE. 

Esta questão tem vindo a ser discutida em jurisprudência recente (ac. Dano, Garcia-

Nieto eAlimanovic) e  ilustra  a  influência do  DUE  sobre a  legislação interna, 

deixando – inclusive - marcas na nossa jurisprudência  constitucional (ac. 296/2015 de 

25 de Maio), que não queríamos aqui deixar de trazer à liça.   

Palavras-chave: direitos fundamentais sociais; direitos de cidadania; cidadãos estáticos 

e dinâmicos; vantagens sociais não contributivas. 
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Resumo: A liberdade profissional  é um direito fundamental previsto pela Constituição 

da República Federativa do Brasil em seu art. 5º, inciso XIII e possui, nos termos em 

que foi pensada, eficácia  contida devido aos  eventuais  danos a  outros  bens  jurídicos 

que possam ser causados em decorrência do mau exercício de algumas profissões. A 

regulamentação destas, segundo o texto constitucional é feita pelo legislador ordinário o 

qual deverá estabelecer as qualificações exigidas pelo interesse público. O STF, atuando 

como Corte Constitucional tem a função de analisar a proporcionalidade dos limites e 

qualificações exigidas pelo legislador ao exercer sua função regulamentadora. Neste 

trabalho, buscamos analisar o posicionamento do Supremo face a liberdade de escolha e 

exercício da profissão. Este estudo será feito a partir da jurisprudência da Corte  sobre  o  

tema  de  forma  que  objetivamos   encontrar  os argumentos levantados pelos Ministros 

ao avaliar a validade constitucional de leis que limitam  a  liberdade  laboral. A escolha 

do  tema  justifica-se, pois, a partir da leitura da jurisprudência sobre este direito 

podemos encontrar os critérios utilizados pelos juízes face  a  uma  situação  de  colisão  

de  direitos  fundamentais. A escolha dos acórdãos a serem estudados, por sua vez, se 

justifica não só pela atenção midiática que tiveram na época em  que  os  casos  foram  

decididos,  mas  também por  revelarem  a  opção doutrinária  do Tribunal  e, conforme  

afirmado  pelo  relator  de  um  dos  casos,  por apontarem  o   caminho  a   ser   seguido  

pelo legislador ordinário ao regular uma determinada profissão. 

 

Palavras-chave: Liberdade Profissional; Direitos Fundamentais; Supremo Tribunal 

Federal; Jurisdição Constitucional; Separação de Poderes.  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo a análise da aproximação dos Contratos 

Públicos e do Direito da Concorrência a partir da verificação da relação  

complementar/conflituosa  existente entre estes, bem como, a diferenciação do termo 

“concorrência” para ambos os sistemas.  De igual modo, verifica a evolução do direito 

concorrencial juntamente com os contratos públicos a partir da construção  de  um  

modelo  internacional  de  contratação  pública,  pautado  na  internacionalização  do 

direito,  que  ampliou  os  instrumentos  normativos  de  adjudicação  pública,  

sobretudo  com  advento das   diretivas   2014/23/UE,   2014/24/EU   e   2014/25/UE. 

Nesse  sentido,  pode-se   dizer   que a europeização   dos   contratos   públicos,   

colocou  o  tema   um   caráter   multinível,   estabelecendo, obrigatoriamente,  uma  

relação  com  a  concorrência,  em  virtude  da  proteção  do  mercado  interno  e para 

abertura dos mercados, primando pelo Princípio da Concorrência. A partir do 

estabelecimento desta relação tornou-se possível aplicar o princípio da concorrência na 

adjudicação dos contratos públicos a fim de prevenir e sancionar as práticas abusivas da 

concorrência no contexto da contratação pública, podendo evitar casos as atividades de 

conluio que diminuem a eficiência do processo licitatório, ensejando em prejuízos 

sociais, políticos e econômicos.   

Palavras-chave: Direito da Concorrência, Contratação Pública, Práticas Restritivas, 

Cartel.
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Resumo: Pensar a problemática dos direitos humanos no atual contexto político 

concerne alguns desafios e responsabilidades centrais. Tal reflexão crítica, neste ponto, 

não poderá distar do exame pormenorizado dos paradoxos e  das estratégias por   ele   

veiculadas. Precariamente vistos hoje em sua acepção primigênia  de resistência  ao  

arbítrio,  numa plataforma  marcada consensualmente   pela   democracia   capital-

parlamentarista   e catapultada  pelo  medo  como  afeto  central  materializado  em 

categorias  difusas  como “terrorismo”,  os  direitos  humanos  acabam  por  representar 

o  dispositivo  mais  atualizado para a operacionalidade das tecnologias securitárias em 

nível global.    
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Resumo: Este trabalho  visa  enfatizar  a  relevância  da  Amazônia  como  ecossistema 

cuja  exploração  e  utilização  indiscriminadas  podem  colocar  em  grave  risco  não  

só o meio ambiente regional, mas também a existência socioeconômica dos diferentes 

povos que nela habitam e que dela dependem. Nesse sentido, a Amazônia carece de 

tratamento jurídico,  político,  econômico  e  social  que  possibilite  a  sua  proteção,  

bem  como  a  sua gestão  sustentável  como  patrimônio  comunal  dos  povos.  Serão  

analisados  os  aspectos intrínsecos a esse ecossistema a partir da perspectiva interna 

brasileira e internacional da região    amazônica,    considerando    ainda    alguns    

elementos    necessários    para    o aprimoramento do seu desenvolvimento sustentável.  

Palavras-chave: Amazônia; bem comunal; desenvolvimento sustentável; proteção 

ambiental internacional.  

 

Abstract: This  paper  intends  to  give  a  summary  account  of  the  importance  of  the 

Amazon  as  an  ecosystem  in  which  indiscriminate  usage  and  exploitation  may  put  in 

severe risk  not only the regional environment, but also the socioeconomic existence of the  

different  peoples  who  live  therein  and  who  rely  on  it  for  their  living.  In  this 

perspective,  the  Amazon  lacks  legal,  political,  economical,  and  social  instruments  to 

ensure  not  only  its  protection,  but  also  the  optimization  and  sustainability  of  its 

management as a communal asset belonging to those peoples. This text will analyze the 

intrinsic aspects of the Amazonian ecosystem from the Brazilian domestic point of view and  

also  from  an  international  point  of  view,  taking  the whole  region  into  account;  it will  

also  examine  some  elements  that  should  be  deemed  necessary  to  enhance  its 

sustainable development.  

 

Keywords: Amazon;   communal   asset;   sustainable   development;   international 

environmental protection.
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Resumo: O  presente  estudo  visa  demonstrar  como  a  legislação  ambiental peruana  

não  promove  eficazmente  o  direito  fundamental ao  meio  ambiente equilibrado   e   

adequado,   reconhecido   pela   Constituição   e   jurisprudência constitucional  daquele 

País.  O “constitucionalismo ambiental semântico” do Peru ainda é caracterizado pela 

inexistência de  mecanismos que estimulem  a participação popular,  principalmente, 

das comunidades nativas, nos processos deliberativos ambientais. 

  

Palavras-chave: Peru; Direito ao Meio Ambiente Equilibrado; Constitucionalismo 

Ambiental Semântico.  

 

Abstract: This  study aims to  demonstrate how  the  Peruvian  environmental 

legislation does not effectively promote the fundamental right to a balanced and 

appropriate  environment,  recognized by  the  Constitution and  constitutional 

jurisprudence of    that    country.    The    Peru ́s    "semantic    environmental 

constitutionalism" is  still  characterized by  the  absence of  mechanisms to stimulate   

popular   participation,   especially of   indigenous   communities, in environmental 

decision-making processes.  

 

Keywords: Peru; Right to Balanced Environment; Semantic Environmental 

Constitutionalism.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal investigar a vulnerabilidade do 

consumidor frente  à  Neurociência  do  Consumo,  ampliando,  assim,  o  debate  sobre  

o  tema, tendo  como  ponto principal de análise a evolução das ferramentas 

tecnológicas e científicas utilizadas para o estudo e o entendimento do comportamento 

humano. A Neurociência do Consumo, como novo ramo de pesquisa, em  sua  essência,  

dedica  seus  esforços,  neste  início  de  milênio, ao  estudo  do  inconsciente  do  ser 

humano  como  consumidor,  e  no  que  nele  há  de  mais  profundo,  no  intuito  de  

compreender  seu funcionamento,  sua  lógica,  suas  motivações,  seus  impulsos,  seu  

comportamento  e  todos  os  demais componentes  da  tomada  de  decisão,  almejando,  

ao  fim,  obter  métodos  cada  vez  mais  eficientes  para atrair a atenção  do 

consumidor  moderno  e influenciar seus  desejos  e suas  escolhas. Neste panorama, em 

que todos  os  nossos conhecimentos sobre os  motivos pelos quais compramos, graças à 

ciência, se renovam,  verificamos  a  necessidade  de  investigar  os  impactos  e  as  

novas  perspectivas  que  recaem sobre a vulnerabilidade do consumidor, para que desde 

já, possamos compreender, frente à globalização,  em  que  medida  a  moderna  

neurociência  do  consumo  afronta  a  liberdade  do  consumidor,  e posteriormente,  

vislumbrar  os  novos  desafios  no  amparo aos  indivíduos,  frágeis  nesta  relação,  

frente ao desenvolvimento tecnológico vinculado ao consumo em um mercado 

globalizado.  
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Abstract: This essay analyses the main steps to build the Capital Market Union, by 

reference to the  Green Paper about building a Capital Markets  Union  and the Action 

Plan  on Building a Capital  Markets  Union,  undertaken  by  the  European  

Commission.  Moreover,  this  study  take into  account  the  Europe’s  priorities  of  

economic  growth  and  creation  of  jobs,  examining  key issues  such  as  the  access  

to  financing  of  small  and  medium-sized  enterprises,  long-term investing,  

securitization  and  Competition  Law.  We  also  examine  the  essential  role  of  the 

European Financial Supervision System  in the  integration and stability  of the  

european capital markets, considering this ambitious project as prominent to the 

recovery of the economy and the welfare of the entire population in Europe.
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Resumo: A adoção pode ser definida como o processo através do qual uma pessoa ou 

um casal estabelece  um  vínculo  de  filiação  com  uma  criança,  possibilitando  que  

esta  se  torne sua filha e, consequentemente, se insira na respetiva família. Neste 

contexto propõe-se  analisar  a  mais  recente  alteração  ao  regime  da  adoção  (Lei  

2/2016,  de  29  de fevereiro), a qual passa a prever a adoção conjunta por casais do 

mesmo sexo.  É indubitável que a invocação do princípio da igualdade, trazido a debate 

aquando da admissibilidade do  casamento  entre  pessoas  do  mesmo  sexo,  seria  

novamente recordada  por  parte dos paladinos desta “evolução”  legislativa, os  quais 

encontraram na adoção o novo alvo a atingir.  Neste contexto importa recordar o artigo 

1577.º do Código Civil, o qual consagra que o “casamento é o contrato celebrado entre 

duas pessoas que pretendem constituir família (...)” e o artigo 1576.º, do mesmo 

diploma, que determina que “são fontes das relações  jurídicas familiares  o  casamento,  

o  parentesco,  a  afinidade  e  a adopção”. Tendo em consideração  o  papel  menos  

relevante  da  afinidade no  âmbito  das  relações  jurídicas supracitadas e a  

impossibilidade dos casais do mesmo sexo  promoverem, conjunta e simultaneamente, o 

parentesco, porquanto a biologia    impede, naturalmente, a geração de vida por parte 

daqueles, cumprirá, em tese, à adoção um papel crucial no âmbito da construção de 

novas relações jurídicas familiares. Importa,  deste  modo,  questionar,  analisar  e  

determinar  a  coerência  atual  do  Direito Civil, porquanto  admite  o  casamento  entre  

pessoas  do  mesmo  sexo,  mas  amputa  a possibilidade dos cônjuges construírem o 

edifício “família”, de forma conjunta e simultânea, via adoção, o único meio legítimo 

para concretizar este desiderato.   
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